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L’HORROR DE LA TORTURA 

Prou que tenim la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) que 

proclama que no es pot torturar.... però, de tant en tant, rebem la 

mala notícia de l’horror de la tortura practicada per gent sense 

entranyes. «Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o 

tractes cruels, inhumans o degradants» (article 5). L’article és breu i 

clar, però, una vegada més, una cosa és el que hauria de ser i l’altra 

de ben diferent el que, sovint, massa sovint, és.  

Ho heu llegit en els diaris d’aquests dies i ho heu vist als telenotícies. 

El règim sirià té empresonats desenes de milers d’opositors al 

dictador, i s’han publicat onze mil fotografies -que els juristes 

asseguren que no han estat manipulades-, que demostren l’ús massiu 

de la tortura. Imatges qualificades «d’espantoses» de presoners 

morts a les presons del règim sirià, torturats i famèlics, de manera 

que s’ha parlat de «crims a escala industrial». Segons el director 

general de l’organització Human Rights Watch, «les atrocitats no són 

producte de la guerra sinó de la manera com el govern sirià ha 

decidit conduir-la0187».  

La posició de la fe cristiana davant la tortura la trobem expressada en 

el Catecisme de l’Església Catòlica, que  diu això: «La tortura  que 

empra la violència física o moral per arrancar confessions, per 

castigar culpables, espantar els oponents o satisfer l’odi és contrària 

al respecte de la persona i de la dignitat humana». (...) n. 2297. I 

més endavant es diu: «Cal respectar i tractar amb humanitat els no-

combatents, els soldats ferits i els presoners. Les accions 

deliberadament contràries al dret de gents i als seus principis 

universals, així com les ordres que manen d’executar-les, són 

veritables crims. Una obediència cega no excusa els qui s’hi 

sotmeten» (n. 2313).  

Cal, doncs, que davant d’actes tan cruels i inhumans com els que 

s’estan produint a Síria sentim una veritable vergonya, perquè en 

definitiva, aquests crims horrorosos són realitzats per homes contra 

altres homes, i això desdiu totalment del que en diem humanitat. 

Darrera de totes aquestes atrocitats hi ha molt sofriment i el 



sofriment mai no pot ser causat expressament ni planificat de manera 

venjativa. Veient totes aquestes imatges que ha ensenyat la TV i la 

premsa, la conclusió és força clara: als promotors i executors 

d’aquest desastre irreparable encara els fa falta fer molt de camí per 

a poder participar en la creació d’una humanitat més humana i 

fraterna.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 6 de febrer: per Pere Riera i 

Gallach, difunt; dissabte, dia 8: per Santi Armengou i Arxé, 

difunt; diumenge, dia 9: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

COL·LECTA DE MANS UNIDES: diumenge vinent, dia 9 de febrer, 

farem la col·lecta de la «Campanya contra la Fam al Món». Estem en 

temps de crisi econòmica, però ens hem de recordar dels qui no 

poden menjar i ajudar-los en allò que puguem.  

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITAS: dijous passat es van 

lliurar a Càritas els aliments que es van recollir a la parròquia. Una 

vegada més cal agrair la generositat de tots els qui vau portar-nos  

aliments. Aquesta sensibilitat envers els més necessitats no la podem 

perdre mai.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: encara falten dies, però 

comencem a anunciar que la farem el dia 15 de febrer, a un quart 

de set de la tarda, a la rectoria. Recordem que tothom hi és convidat. 

Aniria bé que el màxim de persones possible s’aprofités d’aquesta 

oportunitat per a llegir i comentar en grup els textos bíblics que 

llegim en la missa del diumenge.  

SANT JOSEP A LA PREGÀRIA EUCARÍSTICA: en un decret 

publicat recentment per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 

dels Sagraments es disposa que «el nom de sant Josep, espòs de la 

Benaurada Verge Maria, s’afegeixi a partir d’ara en les Pregàries 

eucarístiques II, III i IV, col·locant-se després del nom de la Verge 

Maria».  Per tant, a partir d’ara el mossèn que presideix l’eucaristia, quan resi 

una d’aquestes tres pregàries, haurà de dir: «amb la Verge Maria, Mare de 

Déu, amb sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos...»   

  



 

 

 

 

 

 

 

 


