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LA DIGNITAT DE LA PERSONA HUMANA 

La paraula «dignitat» apareix en un gran nombre de declaracions 

internacionals, en la constitució i en la legislació de nombrosos països i en el 

llenguatge corrent també la fem servir: es parla de «viure amb dignitat», 

«d’envellir amb dignitat», de «morir amb dignitat», de «tenir dignitat»... 

però, com passa sovint, es tracta d’una paraula que uns li donen un 

significat i els altres un altre. 

La paraula «dignitat» aplicada a la persona humana significa el valor que 

s’ha de reconèixer a tota persona pel sol fet de ser persona i, per tant, el 

valor que li reconeixem independentment de la seva llengua, raça, país 

d’origen, situació social, o de la seva situació física o psíquica.  Entesa 

d’aquesta manera, cal dir que tothom té dignitat i que la dignitat no és perd 

mai, fins i tot quan actuem de manera incorrecta. La «dignitat» es té,  i es 

té pel sol fet de ser persona. 

Tanmateix, hi ha gent que entén la paraula «dignitat» com la capacitat de 

decidir i d’obrar per si mateix, és a dir, s’identifica la dignitat amb 

l’autonomia o independència de la persona. Per tant, segons aquesta opinió, 

es té «dignitat» si un pot decidir i no es té  «dignitat» si un no pot decidir. 

També s’identifica la paraula «dignitat» amb la qualitat de la imatge que un 

mateix ofereix als altres. És a dir, que la dignitat dependria de la valoració 

que jo faig de mi mateix.  

Com veieu, no és pas fàcil parlar de «dignitat», encara que tots en parlem, i 

encara és menys fàcil posar-se d’acord sobre el significat que li hem de 

donar.    

Hi ha un sermó de sant Lleó el Gran (390-461), papa, en el qual subratlla 

d’on prové la dignitat del cristià i la importància de saber-la conservar.  Diu 

això: «Adona’t, oh cristià, de la teva dignitat: fet ja partícip de la naturalesa 

divina, no vulguis retornar, per una vida degenerada, a  la vilesa d’abans.   

No oblidis el cap i el cos dels quals ets membre. Recorda’t que t’han tret de 

la potestat de les tenebres i que has estat traslladat al Regne i a la llum de 

Déu. 

El sagrament del Baptisme t’ha fet temple de l’Esperit Sant: no vulguis fer 

marxar de tu, amb accions depravades, un estadant tan magnífic ni tornar-

te a subjectar a l’esclavitud del diable: és la sang de Crist la que t’ha 

comprat».  



Segles més tard, el filòsof humanista italià Pico della Mirandola (1463-1494) 

escriurà un discurs molt cèlebre sobre la dignitat humana, en el qual centra 

la dignitat de l’ésser humà en la seva llibertat i en la seva autonomia. En 

aquest discurs, el filòsof posa en boca de Déu aquestes paraules: «Et vaig 

col·locar al mig del món amb la finalitat  que, des d'allí, poguessis escollir 

millor tot el que hi ha en ell. No t'he fet ni celestial, ni terrenal, ni mortal ni 

immortal, per tal que tu mateix, com a lliure i  sobirà artífex, et plasmis i 

t'esculpeixis de la manera que vulguis. Podràs degenerar en aquelles coses 

inferiors, que són els irracionals; podràs, d'acord  amb la teva voluntat, 

regenerar-te en les coses superiors, que són divines».  

Dos autors diferents, de dues èpoques diferents, i que veuen la «dignitat» 

de la persona humana de manera  diferent. Dues maneres, doncs, diferents 

de lloar la dignitat de la persona humana.   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 22: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 23: per Manuel Clemente Cera, difunt; 

dimecres, dia 24:  per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 

25: per Mn. Pere Puigbò, difunt; divendres, dia 26: per Miquel Solà, 

difunt; dissabte, dia 27: per Caterina Pladevall, difunta i per Agustí 

Bellvehí, difunt; diumenge, dia 28: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

EL NOU RECTOR:  A hores d’ara tot el poble sap que el nou rector de Sant 

Martí de Viladrau és Mn. Alejandro, originari del Paraguai, i que té 31 

anys.  El mes passat ja va celebrar, el segon dijous del mes, la missa a la 

capella de la Pietat i els que hi eren el van poder saludar i conèixer. 

Segurament que també, aquests dies,  l’heu vist algunes vegades pel poble. 

De tant en tant,  puja a Viladrau i va preparant la seva estada a la rectoria, 

tal com ha de ser. Li desitgem, ja abans de prendre possessió del càrrec, 

molt bona i llarga estada a Viladrau.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


