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Acabava l’article de fa unes setmanes 
referint-me a una frase del papa: “Fer 
memòria d’aquesta difícil experièn-
cia que tots vivim junts i seguir enda-
vant amb esperança, que mai defrau-
da.” Algú m’ha interpel·lat dient-me 
que quina esperança resta quan t’avi-
sen des de l’hospital que un familiar 
o amic morirà en hores i, a més, no es 
pot estar amb ell. Segurament molts 
hem rebut missatges de gent coneguda 
o hem viscut aquesta experiència amb 
algú proper. A algú li pot sonar a coses 
del passat noms de pregàries com la 
Recomanació de l’ànima (o oració per al 
moment de la mort). Però els nostres 
avantpassats van saber el que era morir 
sol o en situació de guerra i l’Església 
proposava pregàries com aquestes per 
trobar consol en el moment d’agonia. 
Molts grans saben la pregària a sant 
Josep que comença: “A vós recorro 
patró dels agonitzants… us encomano 
l’ànima del nostre germà o germana…”

Doncs bé, molts companys i jo mateix 
estem vivint aquest servei en aquests 
moments, especialment davant la 
impossibilitat de fer-nos presents al 
malalt o, posteriorment, a la família al 
tanatori. Quan sona el telèfon ja sents 
una sensació primera… Us he de dir 
que quan el familiar o algun treballador 
d’un hospital o residència et diu que hi 
ha una persona que es mor o la sedaran 
immediatament i vol parlar amb el mos-
sèn –segurament la darrera persona 
amb la qual parlarà– sents alhora triste-
sa, responsabilitat i esperança. Tristesa: 
per això li parles pausadament i assa-
borint el que et diu –si pot– i el que li 
dius. Responsabilitat: amb paraules en 
un primer moment difícils de pronun-
ciar com eternitat i cel, però necessàri-
es en aquell instant. Esperança: amb el 
gran missatge de Pasqua, la resurrecció.

És difícil d’explicar, però en el 
moment que parles de fer un acte de 
contricció, repetir una pregària i resar 
junts el Parenostre tot i no sent junts 
físicament es viu una presència. I quan 
arriba el moment final el consol que 
notes en la família quan els dius que 
l’endemà oferiràs la Missa, malgrat 
que sense ells, per al difunt…

Científics, sociòlegs, economistes... 
ens parlen del que serà important quan 
tornem a una certa normalitat. Per la 
meva banda, ja ho era, però després 
d’acompanyar tantes persones tinc 
com a una prioritat proposar i convi-
dar a viure l’experiència de fe, una fe 
amb p no de pandèmia, sinó de Pasqua.

Aquests dies de desolació per la mort a causa de la pandè-
mia d’éssers estimats, sigui quin sigui el rang o categoria, 
em porta a parlar d’una personalitat política que es des-
tacà en la lluita contra el franquisme: es tracta de Maria 
Teresa de Borbó-Parma, germana del qui fou Carles Hug, 
que ha mort a París per coronavirus a 86 anys. A des-
grat de molts, el cas és que a la notícia sortida en alguns 
mitjans oficials qui se l’ha fet seva curiosament ha estat 
en Sixto Enrique, germà de la difunta, persona que fou 
un dels que va participar en l’atac terrorista perpetrat a 
Montejurra (Navarra) el 1976, amb elements de l’extrema 
dreta internacional i amb l’ajuda de l’encara govern fran-
quista. En aquella tragèdia, moriren assassinades dues 
persones i hi hagué desenes de ferits. Amb l’amnistia de 
1977, tots els terroristes de Montejurra quedaren en lli-
bertat. La increïble notícia deia també que era cosina de 
Felip VI i no sé ben bé com, encara que podríem acceptar 
que era de tan i tan lluny que es perdia en el temps.

Entre els qui vam participar durant la dictadura fran-
quista a favor de la consecució de les llibertats, Maria 
Teresa de Borbó-Parma es va destacar de manera excep-
cional pel seu testimoni polític i vital, un record com-
partit per tots aquells que la conegueren. Fou acèrrima 
opositora al franquisme i formà part a les Espanyes de 
la Platajunta, representació que feu davant dels governs 
europeus. Sempre va donar suport al seu germà Carles 
Hug, amfitrió de l’evolució carlina cap al socialisme auto-
gestionari. Entre les moltes dades que l’honoren, tam-
bé cal destacar la seva participació, l’octubre de 1973, 
en el Congrés Mundial de la Pau celebrat a Moscou, on 
es convidà unes 200 persones de l’oposició espanyola al 
règim dictatorial, entre els quals en van formar part la 
delegació de la Maria Teresa i altres carlins. A Moscou 
foren rebuts per alts representants del Partit Comunista 
d’Espanya (PCE) i del PCUS (Partit Comunista de la Unió 
Soviètica). La clausura dels actes la feren dues dones: per 
part de la delegació espanyola, la Maria Teresa, i per part 
comunista, Dolores Ibarruri, de descendència carlina i 
que reconeixia del carlisme la seva lluita històrica pels 
drets dels pobles.

Un dels reconeguts historiadors d’història contempo-
rània i prestigiós especialista en el temari carlí català, 
Robert Vallverdú, afirmava que qualsevol afalagament 
era poc per a aquesta dona culta, lluitadora per la demo-

cràcia i la justícia, malgrat haver patit persecució i des-
terrament per part del règim franquista. I em deia que 
en aquests moments recordava la seva humilitat i entu-
siasme quan expressava les seves teories. Explicava que 
quan li va escriure el pròleg del seu últim llibre sobre el 
carlisme català durant el franquisme –La metamorfosi 
del carlisme català: del “Déu, Pàtria i Rei” a l’Assemblea de 
Catalunya 1936-1975”–van haver de parlar sobre l’estudi. 
Ella no va voler en cap moment que la tractés de princesa 
ni tan sols de vostè. Afirmava que fou un diàleg llarg i 
amistós i que acabà donant-li les gràcies per treballar la 
història del carlisme. La dona estava convençuda que si 
la història real del carlisme fos més coneguda tindria més 
seguidors i es trauria aquest sambenito de partit conser-
vador i proper al feixisme, que encara avui té per a una 
part de la societat espanyola.

Teresa de Borbó-Parma era creient i compromesa amb 
els moviments cristians de base. Afirmava que no es 
podia ser cristiana sense ser socialista. Era amiga de José 
María Díez Alegría, Enrique Miret Magdalena, José Vidal 
Beneito, John K. Galbraith, Roger Garaudy i Yaser Arafat, 
entre molts altres. Ha tingut una gran trajectòria políti-
ca social i humana, de la qual se’n poden explicar moltes 
qüestions. I pel que fa a l’afer català entenia el dret dels 
catalans a decidir, tot i que ella proposava una solució 
federalista. Al mateix temps pensava que als presos polí-
tics se’ls havia de deixar en llibertat, que no es pot casti-
gar persones que pensen diferent perquè l’organització 
del referèndum fou a causa en què l’Estat mai no va posar 
el diàleg i l’entesa al davant i, en canvi, sí l’opressió. El 
president Carles Puigdemont, que la coneixia molt bé, va 
posar de relleu que era una persona culta, sàvia i dialo-
gant.
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A Itàlia, el moviment Cinc Estrelles ha demanat i ha acon-
seguit que es rebaixés en un terç el nombre de diputats i 
senadors, passant a tenir-ne un per a cada 152.000 habi-
tants. A Espanya, en tenim un per a cada 133.000. Men-
trestant, el Parlament de Canàries ha decidit incrementar 
aquesta quantitat en 10 diputats més. És inconcebible que 
els nostres polítics no hagin volgut abaixar-se el sou, sinó 
que tan sols han deixat de percebre l’import de les dietes, 
les quals, evidentment, aquets dies no podrien consumir. 
Quina vergonya! Tot això contrasta amb la multitud de 
metges, sanitaris i personal d’altres activitats imprescin-
dibles que estan fent de forma voluntària infinitat d’ho-
res en benefici de tots nosaltres.

Espanya manté entre polítics, endollats i assessors uns 
400.000 sous que no són productius. Podríem funcionar 

perfectament amb la meitat. Per cada 1.000 habitants, 
representa un 500% per sobre dels EUA i un 300% per 
sobre d’Alemanya, quan aquests països també estan des-
centralitzats en estats i lands. Proporcionalment també es 
vàlid per a Catalunya, ja que, per exemple a la Diputació de 
Barcelona, a part de polítics fixos, tenen 92 assessors, i la 
seva presidenta en té 11, tots ells amics del partit que toca. 

Al Congrés espanyol, amb només 45 diputats, s’han 
aprovat diverses lleis, cosa que ens fa plantejar el següent: 
necessitem aquells centenars que durant tot l’any només 
serveixen per polsar un botonet? O els que es passen part 
del temps mirant la tauleta o fins i tot fent una becaina? 

Amb els sous d’aquests 200.000 sobrants, més totes 
aquelles subvencions innecessàries que es donen, com les 
de l’Institut Nova Història, que investiga si Shakespeare 
era català –vegeu l’article a The Guardian sobre aquest 
tema– i amb una gestió mes ràpida, segurament haurí-
em tingut moltes menys morts de sanitaris per no tenir 
les proteccions adequades, i menys morts d’avis per no 
comptar amb suficients respiradors. M’agradaria que la 
història, a tots aquests polítics incompetents, els jutgés 
en nom de tots aquests esmentats sanitaris i avis que ja 
no hi són. 
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