
Tortura i Terror: Els Ticking Bomb Scenario

James Gandolfini 

 

Categoría de Grau i Llicenciatura



Índex:

Introducció                                                                                                                                       3

Descriure la tortura                                    	 	 	 	 	 	 	 	   4

 Característiques comuns de la tortura         5

El mal de la tortura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   7

És justificable en certs casos torturar?          9

	 Ticking Bomb Scenario	 	 	 	 	 	 	 	 	   9

Combatent la lógica de la tortura           10

	 Els problemes de torturar a un Ticking Bomb Scenario                                                      12

  És un cas realista?           12

  Interrupció arbitrària de la cadena de causes       16

	 	 Dirty Harry 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   18

 Només Interrogació?            19

	 Els torturadors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   21

 La tortura com a defensa pròpia                   23

Conclusió              27

Bibliografia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   29

2



Introducció: 

 La tortura és una qüestió que es presenta de nou, lamentablement,  per a la reflexió ètica. La 

tortura fou endèmica al segle XX i durant la major part de la història sempre hi ha hagut, i 

continuen havent-hi,  molts  casos de tortura. Les  tortures  comeses  a la presó de Abu Grahib en són 

un exemple,  però en podem trobar a gairebé qualsevol país del món. De fet,  Amnistia Internacional 

calcula que,  al 2012, 112 països  van torturar els  seus propis ciutadans. Al món actual s'obre un 

abisme entre realitat i legalitat ja que la tortura existeix, encara que aquesta quedés prohibida anys 

enrere. Ja al 1948 fou condemnada de manera categòrica a la Declaració dels Drets  Humans. 

L'Article número 5 diu; 

“Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.”(http://

www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=cln)

  No obstant això, i malgrat haver coexistit la tortura amb la seva explícita prohibició durant 

anys, recentment alguns  acadèmics s’han vist impulsats a defensar la possibilitat de la tortura en 

certs casos. Aquest canvi de perspectiva, pres  per primera vegada per certs acadèmics  i juristes als 

anys 70,  ha aconseguit cada vegada més  adeptes en el marc del War on Terror i les  dificultats per a la 

seguretat nacional que suposa aquest nou conflicte.

 És  important,  per aquest motiu, analitzar els arguments  i les  defenses que aquests autors 

esgrimeixen per afirmar que la condemna moral absoluta a la tortura és  tan ingènua com moltes 

altres prohibicions absolutes. 

 Zizec opina que aquest tema no ha de ser tractat,  com afirma en la seva obra Welcome to the 

Desert of the Real: “essays [...] which do not advocate torture outright, [but] simply introduce it as a legitimate topic 

of debate, are even more dangerous than an explicit endorsement of torture.” (Zizek, 2002, Pàg. 103-104). En 

aquest escrit no es  comparteix la visió de Zizek,  ja que resulta evident que el problema no 

desapareix si simplement no el tractem.

 Tenint en compte la quantitat d'abusos  i tortures que es realitzen avui dia al món,  ja siguin a 

Abu Ghraib, a Guantánamo, als  territoris  ocupats per Israel o a l’Índia,  el suggeriment de Zizek 

mostra, de fet,  la absència de compromís  social per part de la filosofia que cal combatre. Cal 

reiterar-ho una vegada més: no per guardar silenci desapareixerà la tortura, no per tapar-se els ulls 

desapareix allò desagradable. Resulta necessari,  en el panorama actual,  que revisitem  “what for 200 

years was rightly taken for granted, namely that torture is quite simple wrong, always, everywhere.” (Brecher, 2007, 

Pàg. 3)
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Descriure la tortura:

 La tortura és,  òbviament i a grans trets,  un mal. Suposa, a més  d'una violència contra una 

persona, un atac a la seva dignitat i la violació de drets  humans fonamentals, com ara el de la 

integritat física. Per tal d'analitzar la tortura, la seva impermissibilitat moral i les  possibles situacions 

en les quals aquesta impermissibilitat pugui veure's  anul·lada cal definir amb major precisió què és 

exactament la tortura. Per tal de raonar amb certa precisió resulta necessari explicitar el fenomen a 

tractar,  sobretot pel que fa a paraules  que sofreixen d'una promiscuïtat semàntica com la que 

posseeix ‘tortura’. Com passa amb molts altres  conceptes  tan vagues com ‘tortura’,  resulta gairebé 

impossible donar una llista de condicions necessàries i suficients  d'allò que constitueix el fenomen. 

És  per això que, segurament, sigui més  adequat parlar de descripció (enlloc de definició) de la 

tortura,  ja que limitar una pràctica canviant i heterogènia com la tortura amb la “camisa de força” 

que són les  condicions necessàries  i suficients  estrictes resulta impossible. D’intentar-ho s'exclouria 

sempre, a causa que no compleix totes les condicions, un fenomen que desitgem denominar.

 Resulta fàcil fer una llista d'actes  que considerem tortures: trepar dents sense anestèsia, 

arrencar ungles,  tallar dits, trepar genolls, trencar braços... una llista gairebé interminable d'actes 

violents  abismals que només  una imaginació macabra podria idear. Autors  com Brecher (2007) o 

Wisnewski (2010)  també afirmen que una definició de tortura és impossible i prefereixen,  per 

aquesta raó, parlar de descripcions  de la tortura,  tal i com es  farà en el aquest escrit. Wisnewski, en 

una clara al·lusió a Wittgenstein, manté que:

  “We should regard such concepts as displaying  a family resemblance: the practice of torture is as 

  diverse as the types of  games there are.” (Wisnewski, 2010, Pàg. 7)

 Dins del fenomen de la tortura podem distingir-ne molts tipus: la tortura judicial (utilitzada 

per a la verificació de l'evidència per a una convicció);  la punitiva (on la tortura és  utilitzada com a 

càstig);  la interrogacional (on es busca aconseguir informació,  normalment en vistes  de garantir la 

seguretat nacional); la deshumanitzadora (aquella que busca ‘trencar’ la víctima);  la terrorista (busca 

posar fi a certes  activitats com les invasions o insurreccions);  i la tortura sàdica (realitzada per pur 

plaer). 

 L'enumeració dels diversos  tipus de tortura (en funció de la seva finalitat)  resulten d'interès, 

ja que el tipus que sol defensar-se en ocasions és  la tortura interrogacional: se la distingeix 

radicalment de totes  les altres formes de tortura. Amb tal d'iniciar la discussió, seguint el 

suggeriment de Wisnewski, vegem els aspectes comuns de les diverses formes de tortura.
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Característiques comuns de la tortura:

 En primer lloc, resulta obvi que la tortura implica un control per part del torturador sobre el 

cos de la víctima, ja que no es podria anomenar tortura un procés d'administració de mal en el qual 

la víctima decidís  quan i durant quant temps li és administrat. Aquesta observació és traduïda per 

Wisnewski al fet que la tortura implica que sigui “uncontrollable and unpredictable” (Wisnewski, 

2010, Pàg. 76)  per a la víctima. El control sobre el cos de la víctima no ha d'entendre's  com la 

necessitat de mantenir l’individu emmanillat, encadenat o lligat, ja que existeixen situacions  de 

tortura en les quals la víctima és torturada sense recórrer a restriccions físiques de moviment. 

 El dolor infligit pel torturador és,  a més, intencional. Si un li arrenqués sense voler una ungla 

a una altra persona o un dentista,  per negligència, s'oblidés  d'administrar un sedant en la boca del 

pacient abans de trepar,  aquests actes  no serien justament descrits com tortura. Causar dolor és  el 

mitjà amb el qual es  busca aconseguir la fi de la tortura i,  en la seva condició de mitjà, és 

intencional. 

 Una tercera característica de la tortura és que no existeix consentiment per part de la 

víctima. Si un subjecte li demanés a un altre que li arrenqués una ungla,  no constituiria un acte de 

tortura,  sinó més aviat de masoquisme. A més, en virtut del necessari control del torturador sobre el 

cos de la víctima,  la víctima ha d'estar indefensa; no és una situació en la qual existeixen igualtat de 

condicions. És, per tant,  una relació asimètrica. David Sussman descriu aquesta asimetria de la 

següent manera; 

“Victims of torture must be, and must realize themselves to be, completely at the mercy of their 

tormentor. […] The victim of torture must be unable to shield herself in any significant way, and she 

must be unable to effectively evade or retaliate against her tormenter. […] Second, the torture victim 

must see herself as being  unable to put up any real moral or legal resistance to her 

tormentor.” (Sussman, 2005, Pàg. 6-7)

	 o, en paraules de David Luban:

  “Torture is a microcosm, raised to the highest level of intensity, of the tyrannical political 

  relationships that liberalism hates the most.” (Luban, 2005, Pàg. 1430)

 Malgrat que ha quedat clar que la tortura implica dolor, cal remarcar que no pot identificar-

se la tortura amb el dolor físic, ja que podria considerar-se tortura la privació de somni o la privació 

sensorial. En aquests casos no s'experimenta un dolor físic per se sinó un sofriment físic. No és 
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possible, a més, entendre que la tortura és única i exclusivament el dolor físic o la seva amenaça 

imminent. Imaginem la següent situació:

  Un torturador carrega un revòlver amb un cartutx buit que la víctima pensa que és de debò i utilitza 

  l'arma, carregada amb material inofensiu, com a mecanisme de interrogació estrenyent el gallet cada 

  vegada que la víctima es nega a contestar.

 En el cas anterior la integritat física de la víctima no perilla,  i no constitueix una sensació 

físicament dolorosa i no obstant és tortura, tortura psicològica. Així doncs,  cal admetre que 

existeixen casos,  com a mínim un (però hom podria inventar-ne una infinitat més),  en els  quals la 

tortura és fonamentalment psicològica. 

 Hi ha, a més, altres motius pels quals  no pot identificar-se la tortura només  amb el dolor 

físic. Un sadomasoquista pateix grans quantitats de dolor causat per un altre i, no obstant això,  no 

és torturat. Ara bé,  el dolor és experimentat no com un sofriment sinó com un mitjà per a la 

plenitud sexual o vital. És per aquest motiu que ha de ser entès que la tortura provoca sofriment a 

més de dolor. 

 Certs  autors defensen que certes  pràctiques  d'interrogacio, com per exemple aïllar als 

detinguts  o obligar a aquests a mantenir posicions doloroses com la posició ‘shabak’1,  no 

constitueixen tortura sinó ‘únicament’ tractes  cruels, inhumans i degradants. No obstant això, 

seguint a Yuval Ginbar, en aquest escrit es  sostindrà que certes tècniques, utilitzades  en combinació i 

durant llargs  períodes de temps, constitueixen tortura,  malgrat que com a pràctica aïllada certs 

autors defensin que no ho són. 

 En la convenció sobre tortura de la ONU es  definí tortura com un acte de violència política, 

a causa que únicament es considera tortura, sota la convenció,  quan “such  pain or suffering  is inflicted by 

or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting  in an official 

capacity.” (Artícle 1). Aquesta anotació, malgrat semblar inofensiva, podria ser utilitzada per excloure 

certs actes  de tortura d'una investigació o per evitar posar a certs casos l'etiqueta ‘tortura’,  buscant 

legitimar així les  accions del torturador. És per aquest motiu que en el present treball no es  tindrà en 

compte, com a factor determinant, el fet que el torturador sigui un oficial públic. 

 Havent esbossat una descripció de la tortura és de summa importància tenir en compte que, 

a diferència de la descripció d'altres conceptes en ètica,  el material sobre el qual es  descriu la tortura 

prové d'un sofriment humà. La descripció de la tortura és sempre difícil ja que està carregat 

d'emoció. Un acte que produeix una resposta visceral de tal intensitat en l'observador i un sofriment 
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tan colossal per a la víctima difícilment pot definir-se de manera freda. Un exemple d'aquesta 

impossibilitat pot trobar-se en el text de Sussman que, malgrat començar l'article amb un estil 

analític i distant, avança cap a descripcions cada vegada més poètiques i emotives com la següent; 

  “The torturer thereby makes himself into a kind of perverted god and forces his victim into a 

  grotesque parody of  love and adoration.” (Sussman, 2005, Pàg. 26)

 És  per aquest motiu que aquí únicament s'han presentat unes  anotacions sobre què és la 

tortura,  ja que una definició més  estricta corre el perill de ser mal interpretada i utilitzada per 

excloure de l'extensió del terme ‘tortura’ actes com el waterboarding, l'aïllament continu d'un detingut 

o l'absència de tractes mèdics. 

El mal de la tortura:

 Un cop s’ha precisat una mica la definició de tortura cal ara preguntar-se: sempre està 

malament torturar? Existeixen una gran varietat d'arguments que expliquen per què resulta, per a 

molts,  una pràctica tan horrorosa i pertorbadora. En primer lloc,  la tortura implica infligir sofriment 

inimaginable a les  víctimes d'una manera no consentida. Simplement el fet que alguna cosa causi 

molt sofriment és  un motiu de pes per jutjar la pràctica com moralment impermissible. Una altra 

explicació,  deontològica i no conseqüencialista,  afirma que la tortura està malament a causa que 

aquesta imposa una heteronomia de la voluntat. És a dir,  constitueix una violació de l'autonomia de 

les persones. Ara bé, la tortura sembla més  que la limitació d'un acte autònom. Michael Seumas 

intenta buscar la diferència entre una imposició a la voluntat i el mal peculiar que és la tortura: 

“Torture proper targets autonomy itself, and seeks to overwhelm the capacity of the victims to exercise control over their 

decisions.” (S.E.P. Torture). L'explicació oferta per Seumas,  i compartida també per Wisnewski, afirma 

que no solament és una limitació de l'autonomia sinó que aclapara la pròpia capacitat de ser un 

agent autònom. Wisnewski escriu el següent:

  “The real wrongdoing  of torture, I want to suggest -and this is the very thing  that distinguishes it 

  from other heinous acts of cruelty- is the way that it undermines the very humanity and agency of the 

  person tortured.” (Wisnewski, 2010, Pàg. 63) 

 Aquest atac a la condició d'agent de la víctima de la tortura destrossa la seva manera de 

relacionar-se amb el món. Wisnewski afirma que “Victims of torture are incapable of rejoining  family life. 

Divorces are common, as are instances of blind rage.” (Wisnewski, 2010, Pàg. 82) Aquest fenomen es coneix 
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com la destrucció del món normatiu de la víctima de la tortura mitjançant un domini absolut. 

Segons  molts  autors,  entre ells  John T. Parry,  aquesta destrucció de la capacitat d'agència no es dóna 

únicament amb les tortures més violentes sinó també amb les denominades ‘torture light’;

“Less painful tactics such as hooding, continuous noise, and extreme temperatures seek to bewilder, 

disorient, and control the victim - that is, to upend his worldview and to dominate him 

thoroughly.” (Levinson (Ed.), 2004, Pàg. 156)

 David Sussman suggereix,  en el seu article titulat What’s Wrong  with Torture?,  que el mal que 

suposa la tortura no és comparable amb el mal d'altres violències ja que aquesta “forces its victim into 

the position of colluding  against himself through his own affects and emotions, so that he experiences himself as 

simultaneously powerless and yet actively complicit in his own violation. So construed, torture turns out to be not just 

an extreme form of cruelty, but the pre-eminent instance of a kind of forced self-betrayal, more akin to rape than other 

kinds of violence characteristic of warfare or police action.” (Sussman, 2005, Pàg. 4). Aquest acte-traïció podria 

entendre's com una conseqüència de la destrucció de la capacitat d'agència tal com sosté Wisnewski. 

  Aquesta suposició queda confirmada per certs testimoniatges, entre els més  notables  el de 

Jean Amery2. Elie Wiesel, en la narració de les seves  experiències a Auschwitz i Buchenwald, 

exposa, amb senzillesa, la destrucció de la capacitat d'agència causada per la tortura nazi:

  “Never shall I forget that nocturnal silence which deprived me, for all eternity, of the desire to 

  live.” (Wiesel, 1981, Pàg. 45) 

  “Bread, soup- the’s were my whole life. I was a body.” (Wiesel, 1981, Pàg. 64) 

 Andrew Sullivan, en el seu article titulat The Abolition of Torture, elabora una descripció 

similar de la tortura:

  “As human beings, we all inhabit bodies and have minds, souls, and reflexes that are designed in part 

  to protect those bodies: to resist or flinch  from pain, to protect the psyche from disintegration, and to 

  maintain a sense of selfhood that is the basis for the concept of personal liberty. What torture does is 

  use these involuntary, self-protective, self-defining  resources of human beings against the integrity of 

  the human being  himself. It takes what is most involuntary in a person and uses it to break that 
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  person’s will. It takes what is animal in us and deploys it against what makes us human.” (Levinson 

  (Ed.), 2004, Pág, 318) 

 Més endavant, en l'apartat Tortura com a defensa pròpia?, es donen més arguments sobre el mal 

que suposa destrossar la capacitat d'agència de les víctimes de tortura a més  de discutir,  breument, si 

la tortura suposa un mal major que l'assassinat. Al llarg de l'escrit se citen exemples de casos de 

tortura i dels  mètodes  utilitzats que únicament serveixen per exemplificar i reforçar la conclusió que 

la tortura és possiblement un dels pitjors actes que hom pot cometre. 

És justificable, en certs casos, torturar?

 Malgrat existir una intuïció bastant estesa en contra de la tortura,  hi ha certs casos que 

provoquen (com a mínim en la consciència d'alguns autors)  una intuïció contrària.  Certs autors 

defensen que la tortura, malgrat ser un gran mal,  podria ser un mal menor en certs casos,  i, per 

tant, és allò que hauria de fer-se. Aquests  autors acusen els absolutistes morals  de fiat justitia et pereat 

mundus, és a dir, de fer justícia encara que el món pereixi. 

 Els anti-absolutistes  morals  proposen dos  contraexemples, coneguts  com els casos  de Dirty 

Harry i Ticking  Bomb Scenario. Aquests dos experiments  mentals desperten intuïcions contràries  a les 

provocades  normalment, i, per tant,  exigeixen analitzar de nou les intuïcions  ‘comunes’  sobre la 

impermissivitat de la tortura. Fer front a aquests  experiments  mentals és  una oportunitat per arribar 

a un equilibri reflexiu, descrit per Rawls  com un estat al qual s'arriba “after a person has weighed various 

proposed conceptions and he has either revised his judgements to accord with  one of them or held fast to his initial 

convictions. (Rawls, 1971, Pàg. 48) 

  Els  dos casos  que seguidament es  comentaran han d'entendre's com a casos d'un veritable 

dilema moral, és  a dir, “a situation where he must choose between two courses of action both of which  it would be 

wrong for him to undertake.” (Walzer, 1973, Pàg. 160)

Ticking Bomb Scenario:

 Un exemple paradigmàtic de el Ticking  Bomb Scenario és  el descrit per Henry Shue en el seu 

article seminal Torture; 

  Suppose a fanatic perfectly willing  to die rather than collaborate in the thwarting  of his own scheme, 

  has set a hidden nuclear device to explode in the heart of Paris. There is no time to evacuate the 
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  innocent people or even the movable art treasures – the only hope of preventing  the tragedy is to torture 

  the perpetrator, find the device, and deactivate it.” (Shue, 1978, Pàg. 141)

 Una altra formulació que expressa la oposició necessària entre dos desenllaços,  cadascun 

d'ells terrible, és la formulada per Walzer; 

  “He is asked to authorize the torture of a captured rebel leader who knows or probably knows the 

  location of a number of bombs hidden in apartment buildings around the city, set to go off within the 

  next twenty-four hours. He orders the man tortured, convinced that he must do so for the sake of the 

  people who might otherwise die in the explosions-even though  he believes that torture is wrong, indeed 

  abominable, not just sometimes, but always.” (Walzer, 1973, Pàg. 167)

 Com es  pot observar, els  experiments mentals anteriors fan més  difícil sostenir que la tortura 

està categòricament prohibida. Si un manté fermament la convicció que la tortura és impermissible, 

ha d'assumir la mort d'un gran nombre d'éssers humans innocents. Si,  en canvi, decideix salvar les 

vides de molts,  ha de rebutjar la seva convicció i torturar un esser humà. Es  planteja, com a mínim, 

una llavor de dubte sobre el principi moral, tan fortament mantingut, que prohibeix la tortura. Ara 

bé, llavors hem d’afirmar que podem torturar el terrorista? 

 La gran majoria dels  defensors de la possibilitat d'una tortura interrogacional mantenen que 

aquesta és un mal menor i, per tant, en unes circumstàncies  tan excepcionals com les plantejades 

per l'experiment mental,  és permissible. La legitimitat moral d'aquest cas de tortura es limita a 

situacions excepcionals, en virtut que les conseqüències de no torturar a la víctima són devastadores. 

 Així doncs, l'ús  de la tortura interrogacional tendeix a justificar-se apel·lant a arguments 

utilitaristes  de càlcul de beneficis. S'entén que la tortura és permissible en aquests  casos, que és un 

mal menor, que és el tràgic resultat d'una tràgica circumstància.

Combatent la lògica de la tortura:

 En les  seccions  que segueixen a la presentació del problema es  desenvolupen arguments en 

contra de la possibilitat de torturar al terrorista capturat,  amb tal de reafirmar la prohibició absoluta 

de la tortura. El primer problema amb l'argumentació utilitarista és de naturalesa formal. La pròpia 

noció de ‘mal menor’ és problemàtica per a una teoria utilitarista. A l'inici del capítol dos  de 

L'Utilitarisme John Stuart Mill escriu; 
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  “The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, 

  holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong  as they tend to 

  produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by 

  unhappiness, pain, and the privation of  pleasure.” (Mill, 2001, Pàg. 55)

 Com es pot observar l'utilitarisme clàssic no deixa lloc per a un mal menor,  afirmant que no 

és que torturar a la víctima sigui un mal menor sinó que està bé, és,  per així dir-ho, allò que ha de 

fer-se. No hi ha lloc per a la mera permissivitat moral en l'utilitarisme tret que dos actes tinguin 

conseqüències que generen la mateixa quantitat de plaer i absència de dolor. Seguint el raonament 

utilitarista, hom sembla tenir una obligació de torturar el terrorista en el cas de la bomba a punt 

d'esclatar. Aquesta conclusió és  del tot contra-intuïtiva. Si hom acceptés el raonament utilitarista, 

així entès,  no es presentaria el problema, evidenciat per Walzer, de les  mans brutes. El fet que el 

polític,  si decideix torturar, té les  mans  brutes  és evidència que no opera un raonament estrictament 

utilitarista, sinó que la culpabilitat que assumeix és  producte de la consciència d'haver violat una 

norma deontològica.

	

 Per tal de suportar la decisió de torturar al terrorista alguns defensors d’aquesta possibilitat 

sostenen que,  en l’exemple esmentat, no sembla que la víctima estigui completament indefensa. De 

fet,  mantenen que fins i tot sembla possible no concebre’l com a víctima en absolut,  sinó com 

l'agressor. Els  defensors de la tortura interrogacional afirmen que no es  presenta una de les 

característiques essencials de la tortura: la relació asimètrica en la qual el torturador ho és tot. 

Malgrat no poder defensar-se,  no poder llançar un cop o fugir, s'afirma que la víctima està en una 

posició de superioritat enfront dels  torturadors  i que la tortura és un últim acte desesperat amb tal 

de salvar milers de vides.3

 Brecher manté que entendre així el Ticking  Bomb Scenario seria anàleg al següent 

contraexemple: “‘She made me do it!’ The woman’s husband could legitimately say to anyone objecting  to his 

assaulting  her: by refusing  to reveal her lover’s name, she was preventing  him from preventing  her from doing  something 

wrong.” (Brecher, 2007, Pág. 11). Malgrat que a primera vista sembli un contra-argument sòlid,  no ho 

és. En primer lloc,  cometre adulteri no viola els  drets humans de ningú; pot ser poc considerat,  una 

falta de respecte,  però no és de cap manera anàleg a permetre la mort de civils  innocents. En segon 

lloc,  en el cas del terrorista la informació salvarà  la vida de milers  de persones,  i és crucial per fer-

ho. La suposada justificabilitat de la tortura en certs casos és  afirmada per un càlcul utilitarista en el 

qual els  desavantatges  de torturar a la víctima queden minvats  per l'enorme benefici que suposa. El 
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cas  de l'home que pega a la seva dona no sembla complir aquestes condicions. No obstant, l'esperit 

de Brecher és  adequat,  ja que veu correctament que la víctima de la tortura no és  un agressor,  sinó 

precisament això, la víctima de la tortura. 

 S’afirma que la ‘víctima’  de la tortura no està completament indefens ja que,  amb confessar 

la informació, la tortura acabarà. Aquest és l'objectiu d'aquesta tortura,  en ocasions anomenada 

tortura interrogacional 4, i inclou, per així dir-ho, una via de fuita per a la víctima. 

 Henry Shue ha mantingut que aquesta via de fuita no és veritable,  ja que implica la violació 

d'uns valors,  de la integritat de la víctima. No obstant això, cal remarcar que els valors inherents a 

matar a 3000 civils, per exemple,  no semblen massa ‘íntegres’. Sembla com a mínim moralment 

permissible obligar hom a renunciar als actes  que segueixen de certs valors com per exemple el tipus 

de ‘valors’  que porten a la violència masclista,  a la submissió de la dona o al menyspreu racista 

d'altres  cultures. Amb tal de resoldre aquest problema serà tractat de nou més endavant,  en la secció 

tortura com a defensa pròpia?. 

	

Els problemes de torturar a un Ticking Bomb Scenario:

És un cas realista?

 Molts  autors  mantenen que el Ticking  Bomb Scenario incita a respondre que torturar en aquest 

cas,  malgrat no estar moralment bé,  podria ser excusable. Molts crítics afirmarien que resulta cert 

que aquest cas  sembla generar aquesta resposta,  però dubten que sigui un cas realista. Entre ells està 

Henry Shue, que manté que “artificial cases make bad ethics.” (Shue, 1978, Pàg. 141). Aquest cas,  com a 

molts experiments  mentals,  és artificial. No obstant això, s’ha de tenir en compte que un experiment 

mental no ha de ser realista (d'una altra manera s'usaria un cas real), encara que sí ha de ser 

coherent. Malgrat que en molts experiments mentals es  proposen situacions  extremadament 

inversemblants, com per exemple l'experiment de cervell en una cubeta o el conegut experiment de 

Nozick sobre la maquina de l'experiència, aquests  exemples versen sobre allò que es pretén 

analitzar,  és a dir,  no obvien dades rellevants en relació al fenomen sobre el qual es teoritza. El 

Ticking  Bomb Scenario, en canvi, sí obvia dades rellevants. En aquest apartat s'analitzaran les  dades 

rellevants que s'obvien per veure fins a quin punt les  intuïcions  que sorgeixen de la seva aplicació 

són intuïcions  sobre la tortura. Si en la vida real no ocorren totes aquestes  condicions no resulta 

necessari realitzar un judici sobre la permissivitat de la tortura real. La reflexió ètica té com a 
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objectiu aplicar-se a la vida real, no a mons fantàstics en els quals les condicions (imposades) 

obliguen a mantenir una ‘convicció de paper’ determinada.

 Amb tal d'analitzar si l'experiment mental és útil és  interessant analitzar els pressupostos de 

l'experiment. En primer lloc,  en l'experiment mental, se sap amb certesa que la víctima de la tortura 

és culpable (excloent així la possibilitat de torturar a un innocent),  en segon lloc se sap amb certesa 

que de no torturar la bomba explotarà i,  en tercer lloc, se sap amb tota seguretat que la víctima 

confessarà en el termini requerit. 

 L'evidència empírica de la qual es  disposa sembla mostrar que en la pràctica de la tortura no 

es tendeix a disposar de certesa sobre la culpabilitat de la víctima. Wisnewski escriu; 

  “The widespread use of torture by the Nazi Gestapo and the USSR’s later-named KGB typically 

  operated on suspicions, […] Likewise, in the Argentinian ‘dirty war’, the Brazilian military  state, 

  the Greek junta, and in Islamic Iran, the policy of torture proceeded by working  on (largely 

  unreliable) tips” (Wisnewski, 2010, Pàg. 103) 

 Tenint en compte la devastació que crea la tortura (com posen en evidència els  

testimoniatges de les  víctimes),  les seqüeles  que necessàriament es deriven per a la víctima i la 

corrupció,  tant de les institucions  com de la confiança en els  altres, la possibilitat de torturar a un 

innocent ha de mantenir-se sempre en ment. 

 Si un disposa d'una quantitat raonable d'evidència empírica, per exemple,  intercepcions de 

comunicacions entre els  membres de la cèl·lula,  aquesta podria ser utilitzada com una justificació 

per a la tortura d'una determinada persona,  de la mateixa manera que la presó preventiva és 

utilitzada per a criminals violents  prèviament al seu judici. Certs autors mantenen que s'imposen, 

arbitràriament creuen ells,  unes condicions properes  a la certesa per poder torturar a algú i que la 

tortura hauria de complir els  mateixos  requisits  epistèmiques que, per exemple,  la presó preventiva. 

Cal recordar, i sembla que s'oblida en certs sectors,  que la tortura és  un acte amb conseqüències 

assoladores. És  una violació enorme dels drets  de les persones i,  de ser permissible,  seria 

necessàriament excepcional, cosa que no neguen ni els  defensors  de la legitimitat de la tortura 

interrogacional. És, per tant, important que les condicions epistèmiques siguin estrictes. 

 La possibilitat de torturar un innocent és el problema central i la prudència ha de guiar els  

actes  excepcionals  de tortura de presumptes criminals  en virtut de protegir els drets d'humans 

innocents. Arrigo posa en evidència l'enorme probabilitat de torturar a un innocent en citar 

estatadistiques que correlacionen acusacions  amb absolucions  per a crims  seriosos. Segons  Arrigo 

entre dos  i tres  de cada quatre acusats  són absolts, cosa que li permet afirmar que “the torture-to-
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acquittals rate would be much  higher under a torture interrogation program, where judicial safegards would be 

absent.” (Ginbar, 2010, Pàg. 124) 

 El presumpte criminal té també drets,  encara que,  en casos com aquests en els  quals estan en 

joc els drets més fonamentals d'homes i dones completament innocents,  s'obre el dubte sobre si els 

seus  drets  són alienables. No obstant això,  pot utilitzar-se el mateix argument que s'utilitza sovint per 

oposar-se a la pena de mort, la pena de mort no ha d'exercir-se ja que el mal que es crea és 

irreparable,  no hi ha volta enrere ni compensació possibles  pel mal sofert. La pena de mort, com la 

tortura, genera un mal irreparable. 5

! Bob Brecher també afirma que el cas  del Ticking  Bomb es un cas fantàstic, fins al punt de 

sostenir que, de fet,  les  condicions que el possibiliten són contradictòries. Aquesta contradicció neix 

de l’oposició entre la urgència necessària de la situació (la bomba és  a punt d’esclatar)  i el fet que 

s’ha de decidir si concedir o no un ‘torture warrant’. La primera condició implica que no hi ha 

temps  suficient per deliberar y la segona la exigeix. No obstant,  la contradicció ‘evidenciada’ per 

Brecher no és necessaria, ja que molts defensors de la tortura no afirmen que aquesta s’ha 

d’institucionalitzar (condició necessària per a l’existència de ‘torture warrants’). Alguns autors 

sostenen que es  podrien fer justificacions ex post facto de certs casos de tortura, i així s’eliminaria la 

deliberació prèvia al fet: es posposaria, a causa de la urgència de la decisió. Tot i així,  l’eliminació 

del dilema mitjançant una justificació ex post facto no és del tot absoluta. Si un agent moral decideix 

torturar haurà de deliberar si el cas en concret reuneix les condicions  necessàries per ser susceptible 

d’una justificació ex post facto, ja que si no les reuneix l’agent podria ser condemnat.

 Wisnewski recull un altre problema que presenta el Ticking  Bomb Scenario. Aquest problema 

també està inclòs  en els  manuals  d’interrogació tant de la CIA com de l’exèrcit estatunidenc: 

“regardless of the the brutality of one’s actions or the skill with  which  one carries them out, torture requires time-and a 

good deal of it.” (Wisnewski, 2010, Pàg. 141). Així doncs,  la manca de temps  fa que la tortura sigui tant 

‘necessària’  com inútil. Uwe Steinhoff, tot i així, afirma que el fet que la tortura no tingui resultats 

no és  un contra-argument per a la seva possible utilització. Steinhoff justifica aquesta afirmació amb 

el següent experiment mental:

  “Moreover, it is not true that self-defence (self-defensive torture is no exception) has to be successful in 

  order to be justified. If somebody tries to fend off a rapist with  mace spray and fails the use of the 

  mace against the rapist was still justified.” (Steinhoff, 2010) 
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 És  possible que sigui cert que un acte de defensa pròpia no ha de funcionar necessàriament 

per tal de ser legítim6,  tal i com suggereix el cas  de la dona violada. No obstant, altres  tipus de 

violència sí que han de complir certes  condicions, entre d’elles una alta possibilitat d’aconseguir 

l’objectiu. Una invasió territorial o una guerra han de tenir una alta probabilitat de funcionar per tal 

de ser legítimes.

 Un cop hem descartat,  provisionalment,  l’argumentació d’Steinhoff,  hem de recapitular els 

problemes  de plantejament exposats  per Brecher i Wisnewski. La caracterització de Brecher té un 

problema: encara que tots  els  defensors de la possible justificació d’alguns casos  excepcionals de 

tortura creguessin que aquesta s’hauria d’institucionalitzar,  les  condicions de Brecher sobre els 

terminis  administratius  i la seva incapacitat de respondre de manera ràpida semblen arbitràries. Tot 

i així,  hi ha una part de l’argumentació de Brecher que no és  arbitrària,  sinó que està basada en 

dades empíriques. La tortura, tal i com ens recorda Wisnewski,  requereix molt de temps, temps que 

manca en el cas de la bomba. 

 D’altres  autors han intentat mostrar que el Ticking  Bomb Scenario és,  a més de fantasiós, 

deductivament invàlid. Vittorio Bufacchi i Jean Maria Arrigo, en el seu article Torture, Terrorism and 

the State: a Refutation of  the Ticking Bomb Argument, defensen aquesta posició.

 Aquests autors sostenen que el Ticking  Bomb Scenario incorre tant en la fal·làcia deductiva com 

en la fal·làcia conseqüencialista. En primer lloc, l’argument utilitza premisses suplementàries  que, 

com les  principals, són empíricament qüestionables  i, per tant,  la deducció realitzada a partir 

d’aquestes és qüestionable. Arrigo y Buffachi formalitzen l’argument de la següent manera:

	 	 (P1): Terrorist is captured.

(P1*): It is almost certain that this is the terrorist holding information regarding a primed bomb.

(P2): If the terrorist is tortured, he/she will reveal information regarding  the location of the primed 

bomb before the bomb detonates.

	 	 Therefore (C1): Terrorist ought to be tortured.

	 	 Therefore (C2): The information regarding the location of  the primed bomb

	 	 is retrieved.

	 	 (P3): It is almost certain that the terrorist will reveal the correct information.

Therefore (C3): The bomb is found and disconnected before it explodes, saving  the lives of many 

innocent people. (Buffachi, Arrigo, 2006, Pàg. 7) 
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!

 Tant la premissa P* com la P3 són premisses no explícites. A més d’incloure premisses no 

explícites  el argument incorpora molts  aspectes qüestionables, que es discuteixen al llarg del treball. 

En primer lloc, la informació sobre els presumptes  terroristes no és  del tot fiable. En segon lloc, la 

tortura no sempre funciona. En tercer lloc, la tortura requereix, per tal de funcionar, més  temps del 

que suposa l’experiment mental. Tots aquests  problemes fan que la conclusió no es derivi de les 

premisses. 

 La segona fal·làcia és la denominada fal·làcia conseqüencialista. La premissa P2 s’utilitza 

com a base per a un argument conseqüencialista que,  malgrat no ser explícit,  forma part d’una 

teoria general sobre la millor manera d’aconseguir el major bé per al major nombre. Buffachi i 

Arrigo sostenen el següent: “We believe the ticking  bomb argument ultimately fails as a consequentialist argument 

because it ignores the intensive preparation and larger social consequences of state-sponsored torture.” (Buffachi, 

Arrigo, 2006, Pàg. 8) 

 Yuval Ginbar, malgrat no pronunciar-se sobre si el Ticking  Bomb Scenario és fantasiós o no,  

argumenta que no té la connexió amb el món real que els  defensors d’una tortura interrogacional li 

atribueixen, ja que:

	

  “Many of the worst and bloodiest terrorist attacks in the late twentieth  and early twenty-first 

  centuries – for instance in the USA, Iraq, Israel and Indonesia (Bali)- have been carried out by 

  suicide  bombers. This means that once the attacker has been arrested and disarmed, there is no 

  longer a TBS, as he and the ‘ticking  bomb’ are one. Those interrogated in such  cases are therefore not 

  as directly connected to the act as in the ‘classic’ TBS.” (Ginbar, 2010, Pàg. 123)

Interrupció arbitrària de la cadena de causes:

 Oren Gross7, de manera similar a Arrigo i Buffachi, exposa contundentment per què un 

argument conseqüencialista no pot justificar en cap cas la tortura:

 

  “Any analysis that leads to a contrary conclusion is based on miscalculation, which is the result of 

  distorted focus on isolated cases while ignoring  long-term and systematic implications of particular 

  courses of  action” (Levinson (Ed.), 2004, Pàg. 230) 
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 El cas del “Ticking  Bomb” no contempla el fet que torturar a presumptes terroristes,  malgrat 

que en aquest cas  salvi la vida de moltes persones,  podria tenir una conseqüència no contemplada 

pels defensors de la tortura interrogacional: la creació de més terroristes. Wisnewski escriu:

  “To torture, even in an isolated event (if that is possible) may well lead to an aggravated populace, or 

  sect, that is more prepared than before to engage in violence against those who tortured. (Wisnewski, 

  2010, Pàg. 145) 

 Buffachi i Arrigo posen en evidència altres conseqüències, entre elles  la complicitat de la 

comunitat mèdica en la pràctica de la tortura i el problema d’extensió de la tortura a altres àrees 

d’investigació. Al 2002, als  EUA, es va aprovar la Patriot Act,  que limitava severament les llibertats 

civils  en vistes  de posar fi al terrorisme.8 Ara bé,  aquesta llei també s’ha utilitzat en casos  d’assassinat 

i frau. Seria com a mínim concebible que un fenomen similar podria ocórrer si es permetés la 

tortura en casos de terrorisme, estenent així el seu ús a investigacions criminals ordinàries.

  La permissibilitat de la tortura en una democràcia lliberal té conseqüències enormes sobre 

els mateixos valors democràtics  i genera una tendència cap al sollevament enfront la llei. Buffachi i 

Arrigo escriuen:

  “Any State that sets up torture interrogation units will lose its moral legitimacy, and therefore 

  undermine the political obligation of  its citizens.” (Buffachi, Arrigo, 2006, Pàg. 12) 

	 	

 Una altra conseqüència terrible de la tortura l’evidencia John T. Parry, inspirat vagament en 

el precedent literari La colònia penitenciària, de Franz Kafka. Parry afirma que “torture mocks the law, 

using  punishment to gather evidence to justify the punishment already inflicted, rather than using  evidence already 

gathered to justify punishment.” (Levinson (Ed.), 2004, Pàg. 153) 

 Totes aquestes consideracions  duen a Arrigo i Buffachi a afirmar que “Realistically, the moral 

calculus of the ticking-bomb argument should weigh (a) the evil of the murders of innocent victims of the bomb 

against (b) the corruption of key social institutions, the evil of torture of many innocents mistakenly tortured, and the 

ruination of many torturers. The guilty terrorist himself might even be omitted from the equation as a minor 

item.” (Buffachi, Arrigo, 2006, Pàg. 13)
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 Més endavant es presentarà una altra via de contra-argumentació: la impossibilitat de 

torturar d’una manera purament interrogacional. És  a dir, la impossibilitat de realitzar una tortura 

amb les condicions postulades en el Ticking Bomb Scenario, per tal de fer la tortura acceptable. 

	

Dirty Harry: 

	

 Tot i haver mostrat que el Ticking  Bomb Scenario és  fantasiós, o fins  i tot contradictori, molts 

defensors  de la possibilitat de torturar terroristes  poden prescindir d’aquest cas. Aquests autors 

poden acceptar, hipotèticament, els  arguments  desenvolupats,  i mantenir la seva convicció apel·lant 

al cas de “Dirty Harry”, que és tan realista que, de fet, és real.

 En aquest cas es compleixen les  condicions que semblaven tan inversemblants: se sap que 

l’acusat és  culpable, la tortura funciona i s’aconsegueix,  com a mínim en un dels casos, salvar 

persones innocents. Uwe Steinhoff  relata el següent cas real:

  “Eight-year-old Denis Mook was kidnapped in Bremen, Germany, in 1988. After the ransom 

  payment the kidnapper was arrested. He refused to reveal the location of the child. The police then 

  beat the kidnapper until, finally, he did reveal the child’s location. The police retrieved the child alive 

  from a  wooden box (90 x 50 x 40 centimetres) in which  he had been caged for thirteen days and 

  thirteen nights (a treatment that certainly amounts to torture, in this case of an innocent child, and 

  not of  a culpable kidnapper). The child was alive and in relatively good health.” (Steinhoff, 2010) 

 Aquest exemple no és l’únic real. Bob Brecher relata, al final de la seva obra Torture and the 

Ticking Bomb, el cas següent:

  “Having  collected evidence from his flat and watched him collect the ransom, the police knew that 

  Magnus Gäfgen had kidnapped Jakob von Metzler, the 11-year-old son of a banker. He refused to 

  say where the boy was. Knowing  that he might be slowly dying, the police president ‘ordered his men 

  to threaten Gäfgen with violence to force a statement.’ That was enough to elicit what he knew. 

  Unhappily, though, the boy was already dead.” (Brecher, 2007, Pàg. 86)

 Aquests exemples  són més  problemàtics a causa que no semblen aplicar-se els 

contraarguments  habituals  a la possibilitat de dur a terme una tortura interrogacional. No obstant 

això, cal remarcar que, en aquests exemples, el judici moral es  fa en retrospectiva i, per aquesta raó, 
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sembla més justificable la decisió dels  policies. Tot i així, un argument que sí pot aplicar-se és  la  

constatació de la impossibilitat de torturar de manera purament interrogacional.

Només interrogació?: 

 Havent observat el cas  de Dirty Harry, i analitzat els  problemes  en els quals incorre la tortura 

tant per a la víctima com per al torturador,  resulta necessari desenvolupar l'últim argument en 

contra de la tortura: La tortura interrogacional transcendeix els  seus  propis  límits. La justificació de 

la tortura en el Ticking  Bomb Scenario pretén afirmar la legitimitat de la tortura interrogacional i 

únicament aquesta, distingint-la radicalment dels  altres  tipus de tortura. Malgrat justificar l'ús de la 

tortura,  no obvien el fet que aquesta és un greu mal o, en paraules  de Mark Osiel, són conscients  de 

l'enormitat moral de la tortura,  és a dir entenen que“one’s acts normally would clearly violate central moral 

principles but that other circumstances may prove weightier under the circumstances, all things considered.” (Levinson 

(Ed.) 2004, Pág. 136). Vittorio Buffachi i Jean Maria Arrigo introdueixen una distinció que molts 

altres  autors no fan explícita, la diferència entre,  en paraules  seves, forward-looking  y backward-looking 

interrogational torture;

  Forward-Looking  Interrogational Torture occurs when torture is used to extract information regarding  

  future terrorist plots. (Buffachi, Arrigo, 2006, Pág. 6) 

 Tots  els defensors de la tortura interrogacional comentats  aquí defensen únicament aquest 

tipus de tortura quan el seu objectiu és posar fre a futurs e imminents atacs terroristes.

 Bob Brecher,  en la seva desarticulació sistemàtica de la possibilitat de torturar a presumptes 

terroristes, exposa una interessant característica de la tortura que mostra que la distinció radical 

establerta entre la tortura interrogacional i els altres  tipus  de tortura es  dissol. Si un manté que 

únicament resulta permissible torturar de manera interrogacional, es genera la següent paradoxa:

  “The captive’s position, then, is this. First, they  know that unless they reveal where the bomb is, they 

  will be (non-lethally) tortured. Second, they know that the torture will cease immediately they give the 

  information required. Third, they know that, since the torture will also cease immediately the bomb 

  explodes, the time for which  they have to endure the torture is comparatively short” (Brecher, 2007, 

  Pàg. 27)
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 Així doncs, la tortura interrogacional,  si es prescindeix dels altres tipus  de tortura,  es torna 

completament ineficient. La tortura es,  com afirma Ginbar,  absoluta: “The act of torture is absolute in 

that it epitomizes, and in fact contains, every and any harm that one can inflict upon another.” (Ginbar, 2010, Pág. 

65) Sembla que l'evidència empírica,  com la recollida en l'O.S. Field manual, avala aquesta mateixa 

conclusió. La mateixa noció de tortura interrogacional sembla col·lapsar-se. 

 Yuval Ginbar, en la seva obra Why Not Torture Terrorists?, manté una posició similar:

  “To be absolutely sure that a terrorist has provided us with  all the urgently needed, life-saving  

  information he possesses, our state administered torture in many, if not most real-life situations would 

  have to go beyond the disclosure of a single place where a single bomb or suicide bomber has been 

  planned to explode,” (Ginbar, 2010, Pàg. 120)

 Resulta necessari traspassar les fronteres del que es  permet per poder aconseguir l'objectiu, 

no pot limitar-se la tortura de la manera en què pretenen els  defensors  d'una tortura interrogacional 

a causa de la mateixa dinàmica implícita de la tortura. La tortura necessàriament implica la 

incertesa de quan pararà,  no pot ser limitada ja que per existir (i utilitzar-se de manera ‘eficaç’)  ha 

de ser absoluta. El Human Resource Exploitation Training  Manual de la CIA uneix el problema de limitar 

l'ús de la tortura a la tortura interrogacional amb una altra de les  condicions  de el Ticking  Bomb 

Scenario, l'escassetat de temps;

  “Intense pain is quite likely to produce false confessions, fabricated to avoid additional punishment. 

  This results in time-consuming  delay while investigation is conducted and the admissions are proven 

  untrue. During  the respite, the subject can pull himself together and may even use the time to devise a 

  more complex confession that takes still longer to disprove. (L-12) (Wisnewski, 2010, Pàg. 140)

 D'aquesta manera la víctima aconsegueix que cessi el dolor (a causa que es  defensa una 

tortura purament interrogacional)  i aconsegueix que quedi menys  temps perquè esclati la bomba.  

John H. Langbein, després d'analitzar la història legal de la tortura,  arriba a una conclusió similar.  

Després de recordar casos de tortura judicial i la ineficàcia d'aquesta escriu:

	 	

  “For many reasons, information extracted under torture comes with  no guarantee of reliability. 

  Terrorists willing  to die for their cause would also be willing  to plant false trails under torture. […] 

  History’s most important lesson is that it has not been possible to make coercion compatible with  

  truth.” (Levinson (Ed), 2004, Pàg. 101) 
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 La impossibilitat de limitar la tortura a aquella purament interrogacional té una altra 

conseqüència problemàtica: la dificultat de distingir entre no cedir informació i no tenir la 

informació degut a que la víctima resulta ser completament innocent.

 Una altra consideració interessant és posada en evidència per estudis psicològics sobre la 

relació entre dolor i memòria.9  Segons sembla, la tortura interrogacional, a més  de portar a 

confessions falses,  pot fins i tot impossibilitar la consecució de confessions veritables a causa que en 

una situació de tortura així “the individual subjected to these conditions will be unable to accurately remember the 

information for which he or she is being coerced. (Wisnewski, 2010, Pàg. 135)

 Les consideracions anteriors donen suport a la idea que la tortura interrogacional ‘pura’ és 

una quimera. Després de la discussió teòrica del problema és interessant observar un exemple 

concret,  pel qual cal remetre's  als  mètodes d'interrogació utilitzats pel govern Israelià en la lluita 

contra el terrorisme. Un dels mètodes que els  agents  de la General Security Service (GSS) defensen com 

un mètode de tortura interrogacional ‘pura’  és la posició ‘Shabach’. En la sentència del Tribunal 

Suprem d'Israel es defineix la posició ‘Shabach’ de la següent manera;

	 	

  “A suspect investigated under the ‘Shabach’ position has his hands tied behind his back. He is seated 

  on a small and low chair, whose seat is tilted forward, towards the ground. One hand is tied behing  

  the suspect, and placed inside the gab between the chair’s seat and back support. His second hand is 

  tied behind the chair, against its back support. The suspect’s head is covered by an opaque sack, 

  falling  down to his shoulders. Powerfully loud music is played in the room.” (Levinson, (Ed.), 2004, 

  Pàg. 167)

 Com es  pot observar aquesta posició transcendeix les necessitats  de qualsevol posició normal 

d'interrogació. A més,  provoca un sofriment inimaginable tenint en compte que aquesta posició ha 

de ser mantinguda durant hores en dies consecutius. 

Els torturadors: 

En aquests exemples on la possibilitat de torturar un innocent no és  aplicable i la possibilitat de ser 

ineficient queda exclosa pot utilitzar-se,  tot i així, el següent argument: si un acte de tortura és 

considerat acceptable es  crearà a la societat una tendència cap a més  tortures, a causa que aquesta  

estarà institucionalitzada. Bob Brecher sosté,  bastant encertadament,  que la institucionalització 

d'una determinada pràctica porta, a més, a la normalització d'aquesta; 
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  “These are normal practices, normal in both  senses of the word: they are common; and they are 

  generally regarded as at least morally permissible, even if  not by everyone.” (Brecher, 2007, Pàg 41)

 Uwe Steinhoff afirma que no es deriva necessàriament del fet de realitzar tortures que 

aquesta pràctica s'institucionalitzi i es  normalitzi. Molts autors sostenen, o donen per suposat,   que 

no pot existir la tortura sense una burocràcia que l'envolti. Steinhoff sosté que la premissa 

suplementària que únicament existirien torturadors  si s'institucionalitza la tortura no només  no és 

necessària sino que, a més, és falsa. Steinhoff  escriu; 

	 	 Even if it were correct that only a torture bureaucracy could produce torture experts (actually, it is not 

	 	 true, but I will not argue this point here), this still would not mean that you have to institutionalize 

	 	 torture, that is, create or maintain a torture bureaucracy, in order to have access to torture experts. It is 

	 	 enough  that there once was a torture bureaucracy somewhere in the not too distant past. (Steinhoff 

	 	 2010)

 Steinhoff, encara afirmant que no es  pot torturar sense una institucionalització de la 

pràctica,  defensa que no cal que existeixi aquesta institució a dia d’avui sinó només  que hagi existit 

en un passat no tan llunyà. 

 S'afirma que,  en ser una pràctica, la tortura necessita practicants que puguin exercir les  seves  

‘habilitats’  i perfeccionar-les. Bob Brecher manté que el torturador és diferent als altres,  no és 

comparable a altres éssers humans,  ja que, a més de posseïr unes tècniques específiques, “there is the 

question of the depths to which the adquisition and practice of such skills requires the torturer to sink.” (Brecher, 

2007, Pàg. 23) Brecher sembla afirmar que, en torturar,  hom es converteix en un tipus de persona 

específic, diferent, i per aquest motiu resulta necessària la institucionalització de la professió de 

torturador. Cal remarcar, tot i així, que els testimoniatges  de torturadors semblen avalar la conclusió 

de Brecher: la tortura provoca canvis notables en les persones que les realitzen. 

 Si la tortura no s'institucionalitzés, segons Brecher,  seria, a més d'un mal,  quelcom ineficient. 

No obstant això Steinhoff realitza una interessant observació: “it is simply not that difficult to inflict pain. 

It does not require long  training  and experience.” (Steinhoff 2010) Aquesta afirmació,  que sembla de sentit 

comú, evidencia el fet que la tortura no és cirurgia a cor obert. No obstant això,  les dades 

empíriques recollides,  per exemple, a Grècia, mostren que formar torturadors  requereix un procés 

similar a l'entrenament militar. L'obediència i la dessentivització requereixen un procés que,  en 

molts casos, s'inicia amb la tortura del torturador que està sent entrenat perquè aquest operi des 

d'una síndrome post-traumàtica. (Wisnewski, 2010, Pàg. 191-195) 
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 La imatge del torturador es una visió esgarrifadora de com la naturalesa humana pot 

degradar-se. La formació de ‘monstres morals’ d’aquesta categoria ha de considerar-se un motiu de 

pes  a l’hora de debatre la prohibició de la tortura. Així doncs,  cal concloure que les aportacions de 

Uwe Steinhoff al debat no concorden amb l’evidència empírica ja que la imatge del torturador 

ocasional que aquest presenta és radicalment oposada a la realitat del fenomen.

La tortura com a defensa pròpia: 

	

 Un cop argumentat que la tortura és  una clara violació dels  drets humans,  una violació que,  

com la pena capital, no admet reparació de cap mena, i que resulta difícil concebre una tortura 

purament interrogacional,  cal ara contra-argumentar una última avinguda de justificació per a certs 

casos de tortura. 

 Certs  autors defensen que la tortura podria entendre's  com a autodefensa legítima. Es sosté 

que si és  permissible,  en certs casos,  matar a una persona per defensar-se, i ja que la tortura no és 

pitjor que matar, hi haurà casos en els quals és acceptable torturar en defensa pròpia. Ara bé,  aquest 

argument descansa sobre una premissa que no ha estat demostrada: que l'assassinat és  pitjor que la 

tortura. Per tal d'analitzar aquesta qüestió cal reprendre la següent pregunta: què hi ha de dolent 

amb matar?10

 Sembla que matar un ésser humà és un mal, a causa que influeixes en la seva capacitat 

d'autodeterminació i d'exercici de la seva autonomia d'una manera determinant,  no hi ha volta 

enrere possible. En l’assassinat li és robat a hom el bé que és  condició de possibilitat de tots  els  altres 

béns als quals aspira l'ésser humà: la vida. Així doncs, matar un ésser humà és una violació 

necessària de la seva vida i de la seva autonomia. La tortura,  en canvi,  suposa una violació 

necessària de l'autonomia durant un període determinat,  però no de la vida. Així doncs,  la negació 

de l'autonomia que implica la tortura no és  tan dràstica com la que implica matar. No obstant això, 

cal remarcar que existeix una intuïció que ens porta a pensar que és més ‘perversa’ la tortura, a 

causa que implica una crueltat continuada que el fet de matar no implica. És  a dir,  matar no implica 

una destrucció de la dignitat com la implicada per la tortura. En torturar,  sotmetent l'autonomia de 

la víctima,  no únicament cessa aquesta, sinó que la víctima ha d'oferir la seva intimitat absoluta, la 

seva dignitat.

 En aquest escrit es  defensa, i per tant cal recordar,  la posició de Wisnewski sobre aquesta 

qüestió. Wisnewski afirma que l'objectiu de la tortura és destrossar la capacitat d'autonomia de la 

víctima. La víctima de la tortura veu destrossada la seva pròpia condició d'agent. Si hom entén la 
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tortura d'aquesta manera resulta difícil afirmar que la tortura és  ‘millor’ que la mort. Wisnewski 

escriu; 

  “To undergo torture is to undergo a destruction of agency very akin to having  one’s self murdered, but 

  with one crucial difference: after one’s destruction, one must live through it’s effects.” (Wisnewski, 

  2010, Pàg. 122)

 Wisnewski planteja una pregunta molt interessant referent a si ser assassinat és un dany 

major que ser torturat. Aquest afirma que, de constituir un major dany ser assassinat,  “there would be 

no clear explanation for the recurrence among  victims of torture: suicidal ideation, on the one hand, and actual suicide, 

on the other.” (Wisnewski, 2010, Pàg. 121) La tortura,  a més de produir ideacions suïcides, com és el cas 

d’Amery,  destrossa (a causa que destrossa la pròpia agència)  la manera de relacionar-se amb el món 

de la víctima. Al final de Sin Destino, obra en la qual Imre Kertész relata el seu temps en camps de 

concentració, Kerstész narra el següent diàleg:

  “‘¿por qué respondes a todo ‘naturalmente’, en cuando te estás refiriendo a cosas que no lo son en 

  absoluto?’ Le contesté que en un campo de concentración sí eran cosas naturales. ‘Ya, ya... Allá sí... 

  pero...-buscaba las palabras hasta que añadió-: Pero...¡un campo de concentración no es una cosa 

  natural!’ Encontró por fin sus palabras; no le respondí nada puesto que empezaba a darme cuenta de 

  que había cosas de las que no se podía hablar con desconocidos, con gente que no sabía nada de nada, 

  con unos niñatos, por así decirlo.” (Kerstész, 2001, Pág. 247) 

 Després de les  horroroses declaracions i records de Wiesl i Kertéstz,  un defensor de la tortura 

interrogacional podria mantenir que “These testimonies, and others like them, do not concern the nature and 

effects of highly focused and reluctantly applied interrogational torture. They are responses to intimidatory, vengeful 

and/or sadistic torture; to prolonged torture carried out specifically with the aim of breaking  the prisoner 

entirely.” (Brecher, 2007, Pàg. 82) Ara bé, cal recordar que la tortura, per la seva pròpia naturalesa,  no 

pot limitar-se. La tortura que aquests  consideren acceptable és una mera quimera. Així doncs,  un 

cop s’ha mostrat 11 que la tortura no és  una negació de l'autonomia que posteriorment pot 

recuperar-se, s'ha afeblit la posició que manté que la tortura podria ser un acte legítim dins de la 

defensa pròpia a causa que aquesta no és pitjor que la mort. 
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 No obstant això hom podria defensar que, malgrat ser pitjor la tortura que la mort (o estant 

en peu d'igualtat tots dos  en una hipotètica ‘escala de mals’), la tortura és permissible com a part del 

dret legítim a la defensa pròpia, ja que la mort no és el ‘pitjor’ que pot causar-se en defensa pròpia. 

 La defensa pròpia s'entén, en molts casos,  com un dret que posseeix únicament la víctima 

d'un atac. Si un mantingués aquesta posició,  en el cas de la tortura d'un segrestador12 el legítim dret 

a l'autodefensa correspondria al segrestat. No obstant això,  molts  autors, entre ells Jane English13 i 

Judith Jarvis Thompson14,  mantenen que el dret a la defensa pròpia pot ser transferit a un tercer. Si, 

per exemple, un ancià és  atacat i,  a causa de la seva debilitat física, està acompanyat per un 

guardaespatlles,  el dret a la defensa pròpia pot ser exercit pel guardaespatlles. En aplicar aquesta 

caracterització al cas  de la tortura s'entén que les  forces  de seguretat tindrien dret a torturar al 

presumpte terrorista en nom de la comunitat els drets de la qual protegeixen. 

 Aquesta conclusió és  compartida per Miriam Gur-Ayre quan afirma: “Self-defence is not limited 

to defending one’s own self; it applies also when third parties are being attacked.” (Levinson (Ed.), 2004, Pàg. 194)

 No obstant això, un cop resolt el problema de qui pot defensar-se,  sorgeixen encara més  

problemes  si s’intenta entendre la tortura com a defensa pròpia. En primer lloc és necessari,  per tal 

de ser legítim l'ús  de violència per defensar-se,  que el perill sigui imminent. Així doncs, si un es 

trobés en el cas  d'un atac suïcida,  les forces de seguretat estarien legitimades a disparar l'agressor 

abans que aquest pogués  detonar la bomba. Sembla, no obstant això,  que el ‘terrorista’, una vegada 

pres, no suposa un perill imminent. Yuval Ginbar subscriu aquesta posició i escriu;

  “the legal notion of self-defence as an individual defense to a crime cannot easily accomodate a 

  situation where a prisoner is bound and helpless, rather than attacking  anyone” (Ginbar, 2010, 

  Pág. 305) 

 Podria defensar-se que,  per tal de ser defensa pròpia, no resulta necessari que el perill sigui 

imminent sinó que l'acte necessari per prevenir aquest perill és  necessari en aquest moment. 

D'aquest manera, torturar a un presumpte terrorista podria considerar-se necessari en aquest 

moment malgrat que la bomba esclataria en unes  hores. No obstant això, en mantenir aquesta 

posició s'inicia una pendent relliscosa. Podria considerar-se necessari,  amb tal de prevenir un perill 
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com per exemple el maltractament animal, privar un individu de tenir mascota, o, en un cas  més 

extrem, prohibir a certs pares tenir fills per prevenir que els maltractin. 

 Tornant al problema de la imminència del perill,  si hom accepta que la inacció és, en certs  

casos,  una acció, ha d’estar d’acord amb que el silenci de l'acusat constitueix un acte positiu de 

progressar amb el seu pla. Miriam Gur-Ayre defensa que l'omissió de la informació necessària per 

desactivar la bomba podria, en molts  casos,  ser considerada equivalent a fer esclatar la bomba. Ara 

bé,  la caracterització de Miriam Gur-Ayre presenta un problema si és  observada amb més 

deteniment. Imaginem un cas en el qual un home sap qui va assassinar la víctima en un determinat 

cas  criminal. Aquest home, si es  negués a cedir la informació,  no seria l'assassí i no seria condemnat 

per assassinat sinó per obstrucció de la justícia o per ser còmplice d'un assassinat. El judici,  tant 

moral com legal,  no el consideraria equivalent a l'assassí encara que sí culpable d'obstruir i 

impossibilitar la captura de l'assassí. Si aquest exemple s’aplica al Ticking  Bomb Scenario desapareix la 

distinció entre un observador innocent i el culpable de plantar la bomba fent igual de culpable una 

persona que no estava involucrada però ho va presenciar i el terrorista.

 Així doncs,  de manera anàloga,  es pot veure que ocultar informació no és  equivalent a 

cometre l'acte encara que és,  també,  condemnable des  d'un punt de vista moral i legal. La víctima 

de la tortura, doncs, no pot ser entesa com un agressor en el moment en el qual ha estat capturat. 

 Una altra condició que ha de complir un acte de defensa pròpia és que no poden existir 

alternatives  (efectives)  menys perjudicials. Havent vist15 que la tortura interrogacional és  ineficient, 

cal aplicar altres  mètodes com la interrogació,  oferir immunitat si l’individu confessa o,  si s’ha 

aconseguit la informació necessària per capturar-lo, investigar amb tal de localitzar la bomba. Judith 

Jarvis Thompson analitza el problema de la defensa pròpia amb el seu cas del Vilainous Aggressor; 

  Suppose you had two ways which you could stop  him. One, blow up the truck with  your antitank 

  gun, or two, wave your antitank gun and shout, “Stop, or I’ll blow up the truck!” If you do not 

  actually need to blow up the truck, then that is what you ought to do.” (Thompson, 1991, Pág. 

  284)

 Com podem observar a la cita de Thompson la defensa pròpia no pot traspassar els  límits  

d’allò que es necessari. Ara bé, imaginem que la interrogació normal no funciona i no hi ha pistes 

per investigar. En aquest cas, es  podria torturar interrogacionalment? Podria ser que la tortura 

interrogacional fos  necessària però,  encara així (posat que torturar implica traspassar les fronteres 
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que la tortura interrogacional s’imposa a si mateixa) no podria ser justificable torturar el presumpte 

terrorista. 

 En últim lloc, i enllaçant amb el perill de torturar un innocent,  la víctima d'un atac en 

defensa pròpia ha de ser culpable. En un Ticking  Bomb Scenario resulta difícil saber,  amb certesa, si el 

terrorista és  culpable, a diferència d'altres casos de defensa pròpia on resulta bastant obvi si ho és o 

no. La divergència entre les dues situacions,  pel que fa a la certesa subjectiva que pot aconseguir-se 

sobre la culpabilitat de l'agressor,  fa encara més difícil entendre la tortura com a defensa pròpia. 

Aquesta certesa explica la permissivitat de cometre un acte instintiu tan, potencialment, destructiu. 

Imaginem, per acabar la discussió sobre la impossibilitat d’entendre la tortura com a defensa pròpia 

el següent cas hipotètic: 

  Hi ha diverses persones, una amb un comandament a distància que saps que està en un maletí negre. 

  El comandament enviarà un missatge a un franctirador que, tot seguit, et dispararà letalment. No 

  saps on està el franctirador ni exactament qui porta el comandament ja que hi ha diverses persones 

  amb un maletí negre. Estàs justificat en matar, en defensa pròpia, aquells que portin maletí?  

  Només a un? 

Conclusió:

 Havent observat l'enorme quantitat de problemes inherents  a la tortura interrogacional,  cal 

concloure que la justificació de la tortura interrogacional en un Ticking  Bomb Scenario no és tan òbvia 

com certs autors  pretenen mantenir. Torturar un terrorista, fins i tot si de facto salvés  la vida d'un 

nombre considerable de persones és, com s'ha mostrat al llarg d'aquest escrit,  inherentment 

problemàtic. El càlcul utilitari i les  intuïcions  morals que desperta el dilema presentat per Shue el 

1978 no corresponen a la veritable naturalesa del problema degut al fet de no tenir en compte la 

gran quantitat de problemes que sorgeixen, gairebé inevitablement, de qualsevol acte de tortura. Un 

cop s’ha analitzat el fenomen, amb l'ajuda de dades empíriques  sobre l'aplicació de la tortura i la 

vasta literatura (tant absolutista com anti-absolutista)  sobre la tortura, cal reafirmar allò que ha estat 

reconegut a la Declaració dels Drets Humans  del 1947. La tortura està prohibida,  en qualsevol 

circumstància. En aquest escrit,  a més d'haver presentat arguments deontològics  en contra de la 

tortura,  s'ha pretès  combatre la lògica conseqüencialista utilitzada per justificar la tortura mostrant 

que les conseqüències  de torturar un individu per salvar-ne molts no constitueixen, com a mínim no 

de manera palesa, un mal menor. 
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 Malgrat ésser una conclusió tràgica, la mort de víctimes innocents  en mans de terroristes  

ocorrerà, torturem o no a presumptes  terroristes. En aquests casos ha de fer-se tot allò raonable i 

acceptable per evitar-ho, procurant no transcendir aquestes  fronteres. La decisió de no torturar, de 

negar la lògica justificatòria de la tortura mitjançant un diàleg amb els arguments  que pretenen 

dotar-la de legitimitat,  permet aconseguir un equilibri reflexiu. Les intuïcions  originals,  despertades 

pel plantejament del problema, no han de ser enteses  com res  més que intuïcions pre-reflexives; 

aquestes han de ser abandonades en comprendre l'enormitat del problema creat en justificar un cas 

de tortura i posteriorment, arran d'aquesta justificació, molts més. 

La posició aquí adoptada no és  la de Zizek, la d'obviar la reflexió amb tal de mantenir una intuïció 

ad hoc menys  reflexiva,  sinó la d’entendre l'aparent raonabilitat d'una postura pro-tortura i entendre 

per què aquesta raonabilitat és merament aparent.

 La discussió d'allò increïblement desagradable, com ara la tortura,  és el deure els  filòsofs que,  

com molts  altres professionals  de diferents àmbits,  tenen una labor social cada vegada més 

necessària,  un deure social. En aquest treball el compromís esmentat es  manifesta en la discussió 

dels principals arguments pro-tortura i un intent de combatre'ls. És  palès que la discussió no ha 

quedat tancada,  no s'ha demostrat que la tortura mai podria justificar-se. L'objectiu d’aquest treball 

és infinitament més modest: mostrar que els  arguments  dels defensors  de la tortura interrogacional 

no són tan forts com semblen a primera vista, reafirmant, de manera provisional, la prohibició en 

contra de la tortura.
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