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No és un secret per a ningú que el polític es 
veu immers en una constant lluita pel poder i 
que el primer escenari d'aquesta lluita és el seu 
propi partit. 

El partit és necessari i la seva presència 
constitueix, tant una gran ajuda com un 
condicionant decisiu. Els companys de partit 
són “els de casa”; amb ells es comparteixen 
decisions, treballs, estratègies… Però també hi 
ha el risc d’haver d'assumir els seus errors i els 
seus límits de tota mena… 

Aquest fet recorda l'argument del Salm 
100(101): el rei prega a Déu, havent patit 
l'experiència negativa de “col·laboradors”, la 
manera de ser dels quals i la seva moralitat era 
lluny del que Déu n’esperava. El rei fa, no 
obstant això, una professió d'integritat moral i 
expressa la seva voluntat de viure i cantar 
l'amor i la justícia. És bo de veure que un polític 
faci del seu ofici un himne a l'amor i la justícia. 

Oració del polític íntegre: Sal 100 (101) 
Vull celebrar la bondat i la justícia. 
Vull ser irreprensible i assenyat… 
Portaré les coses de casa 
amb honradesa de cor. 
No em proposaré d'aconseguir 
cap objectiu innoble. 
Detesto els qui cometen maldats, 
no vull tenir-hi tracte. 
Que s'allunyin de mi els cors perversos; 
als dolents, ni els vull conèixer. 
Als qui d'amagat infamen els companys, 
els obligo a callar; 
m'és insuportable l'home d'ulls altius 
i de cor arrogant. 
Poso els ulls en gent fidel del país 
perquè visquin amb mi; 
són homes de conducta irreprensible, 
els qui estan al meu servei. 

No tindran lloc al meu palau 
els homes fraudulents; 
no es mantindrà a la meva presència 
ningú que menteixi. 
No em cansaré de fer callar cada dia 
els injustos del país. 
Al voltant del poder, per exemple en un 

partit polític, solen aparèixer personatges, que 
viuen obsessionats pel grau en què ells 
mateixos hi participen. Miren de reüll els seus 
companys, parlen d'uns i d'altres, bé o 
malament segons convingui, no tenen cap 
inconvenient a fer servir la mentida o les mitges 
veritats. Segueixen pendents de la pròpia 
imatge, estan molt atents al fet que se'ls 
reconegui els seus mèrits, i van darrere 
d'informacions que els acreditin com a 
posseïdors de “coneixements només 
accessibles a uns pocs escollits”… En l'extrem 
de la maldat, hi ha qui arriba al partit per 
viure’n, i pels avantatges, sobretot econòmics, 
que proporciona el poder polític. 

Aquestes actituds no solament són 
reprovables personalment, sinó que 
perjudiquen greument la mateixa acció política. 
Per això la virtut més preuada d'un company de 
partit és la lleialtat. Lleialtat, que inclou la 
sinceritat, la fidelitat, l'honradesa, en el parlar i 
l'actuar. Aquesta virtut que sempre serà 
necessària, encara que els ideals polítics siguin 
fermament compartits. 

El polític cristià en fa també objecte d'oració, 
tant perquè el Senyor l’ajudi a no caure a les 
seves xarxes, com perquè ells mateixos es 
converteixin a la col·laboració lleial i tenir-los 
com a veritables companys. El poble i la societat 
hi sortiran guanyant. 
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