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   Tal vegada pugui semblar que ja està tot dit respecte 
al que es pot dir en contra de la pena de mort, però, 
per altra banda, probablement, per molt que es digui 
mai no se’n dirà prou mentre hi hagi una sola víctima 
per aquesta causa, o fins que aquesta xacra de la 
humanitat no sigui abolida del tot, a tot arreu, i només 
formi part d’un malson del passat. 
 
   Tanmateix, força sovint, la pena de mort s’identifica 
amb la sentència d’un jutge, després de celebrar-se un 
judici, i que consisteix a arrabassar la vida d’una 
persona que es considera culpable d’haver comès un 
delicte prou greu. I, tot i que això sigui cert, cal tenir 
en compte, a més a més, l’existència d’altres realitats 
que són l’origen de penes de mort encobertes, així 
com de tortures i actes cruels, inhumans i degradants. 
Hi ha accions tan horribles que res no pot alleugerir el 
mal de qui les pateix. Però la pena capital no va gaire 
més enllà d’una inútil venjança, en lloc de cercar 
l’atenció de la víctima, si encara s’hi és a temps, i la 
prevenció de qualsevol crim amb vista a protegir el bé 
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comú. En tot cas, mai no s’ha de confondre el perdó 
amb la impunitat. 
 
   I què diria de si mateixa la pena de mort si pogués 
parlar? Doncs, ben segur que es justificaria –amb tota 
la raó del món– al·legant que ella és només un 
instrument, certament abominable, però que està en 
mans de la crueltat o la irresponsabilitat humanes. 
Tant de val si li cal actuar en forma d’afusellament, 
forca, cadira elèctrica o injecció letal. I encara podria 
afegir que l’obliguen d’una manera força més subtil   
–però no menys greu– a estar present, bo i amagada, 
en les migracions forçoses, l’espoliació de terres a les 
minories aborígens, el canvi climàtic, les retallades en 
els pressupostos estatals destinats a la sanitat, el tràfic 
d’armes i drogues i, sobretot, en les guerres, 
declarades o no. 
 
   No ens enganyem: només pel sol fet de néixer, 
cadascú de nosaltres ja té escrita la seva sentència, 
encara que no se sàpiga quin dia i a quina hora es 
complirà. Però cap govern, cap llei, cap argument 
científic, ningú, no té dret a manipular 
fraudulentament la vida o la mort d’un ésser viu. Com 
deia sant Agustí, no es pot lluitar contra la iniquitat 
oblidant-se de la humanitat. 
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Memòries d’un condemnat a mort per 
llei 
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   Crist digué: [perquè] era a la presó i vinguéreu a 
veure’m, us ho asseguro: tot allò que fèieu a un 
d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu  
(Mt 25,36;40). Tot i això, què pocs de nosaltres haurem 
visitat mai un pres i, encara menys, un condemnat a 
mort! Què en sabem, nosaltres, de la solitud, el silenci i 
la foscor que viu un reclús? Tot sembla tan estrany per 
als que ens ho mirem «des de fora»... 
 
   La narració que hi ha a continuació correspon a un cas 
real, viscut en pròpia persona, d’un lladre que roba, 
comet un doble crim, és detingut i empresonat, jutjat, 
condemnat a mort i executat, i que deixa escrits els seus 
sentiments, el seu sofriment i un procés de 
transformació espiritual excepcional a través d’una 
relació epistolar que manté amb un amic religiós. La 
història que es descriu tot seguit és autèntica, encara que 
per raons de discreció i respecte no es faci esment de 
cap nom, ni del lloc, ni de la data exacta de quan va 
succeir, però ens convida a reflexionar i a comparar –si 
és que això és possible– la severitat i la fredor de la 
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justícia humana amb el tracte amorós per tota forma de 
vida de la justícia divina. 
 
   El protagonista va ser un home en la trentena, casat i 
amb una filla, considerat pel seu advocat defensor, al 
començament, i també per la seva família, com el típic 
inadaptat, mal estudiant, mal fill, mal marit, mal pare i 
mal ciutadà, encara que la realitat acostuma a ser força 
més complexa del que pugui semblar a primera vista. La 
seva aparent serenor quan va conèixer la fatídica 
sentència sorprengué tothom; no va demostrar mai por 
ni desesperació, llevat d’algun moment molt puntual. 
Tancat entre les quatre parets de la cel·la escriu allò que 
sent i ho fa amb una sinceritat impressionant. Pensa que 
mai no ha tingut prou llibertat per a escollir el camí que 
li convenia. Però no tracta de justificar-se a si mateix, 
adduint haver rebut una mala educació, tenir uns pares 
que no es respectaven l’un a l’altre, o uns mestres que 
no el van valorar mai; reconeix la gravetat de l’error que 
ha comès i admet la seva culpa. 
 
   Quant a les seves creences religioses, tot i haver tingut 
contacte amb una formació típicament cristiana, ja en 
l’adolescència, i sobretot tan bon punt s’independitzà, 
esdevingué un incrèdul total i així ho va manifestar al 
capellà de la presó quan aquest el va anar a visitar a la 
cel·la el primer dia de ser-hi. Tot li és indiferent: es 
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reconeix incapaç d’estimar ningú. No obstant això, 
comença a rebre cartes d’un antic amic religiós que s’ha 
assabentat de la seva desgràcia i li escriu sovint, tot i no 
obtenir cap resposta. Al cap de gairebé un any, i gràcies 
també a les visites freqüents que rep del capellà de la 
presó –que ara ja accepta i fins i tot demana–, 
reflexiona, llegeix i fa projectes de futur, convençut que 
un dia sortirà lliure i podrà refer la vida, lluny de la 
reclusió i la solitud contínues que ara el tenallen i, 
sobretot, comença a pregar i creure en el fragment del 
Nou Testament en el qual Jesús ens diu: Demaneu, i 
Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us 
obrirà; perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i 
a qui truca, li obren (Mt 7,7). A poc a poc, la ignorància 
i el rebuig voluntaris que sentia envers tota mena de 
transcendència es va transformant en un trucar insistent i 
en una resposta que cada cop li causa més dolor, però 
més joia i més pau alhora. Déu li atorga el do de la fe i 
comença a viure la seva resposta amorosa enfront dels 
seus crims. Pensa, també, en poder algun dia refer la 
seva vida familiar i ser capaç de responsabilitzar-se per 
primera vegada de la seva esposa i filla, lamentant 
profundament l’herència que suposarà a la seva «filleta» 
–com ell l’anomena– haver tingut un pare com ell. 
 
   Mentrestant, el nostre protagonista viu cada cop amb 
més intensitat l’acció de l’Esperit dins del seu cor. A 
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mesura que passen els dies té menys por del judici dels 
homes, malgrat pressentir que el final es va apropant. 
Efectivament, d’una manera puntual i inexorable, el dia 
fixat arriba i comença la celebració del judici. 
 
   El fiscal i l’acusació particular, com era de suposar, 
descriuen cruament els fets, però posant un èmfasi 
especial en tot allò que pugui fer ressaltar la gravetat del 
delicte. Sembla com si no hi hagués cap circumstància 
atenuant. La infantesa i l’adolescència infortunades de 
l’acusat no compten per res. La seva condemna serà el 
triomf dels acusadors i «la justícia». La família i els 
pocs amics que compareixen, tampoc no l’ajuden gaire. 
Més aviat el descriuen com un somiador sense 
escrúpols, un eixelebrat que no ha tocat mai de peus a 
terra. L’advocat defensor s’esforça per subratllar  
qualsevol atenuant, per petit que pugui semblar, però 
això tampoc no impressiona ningú, ni tan sols quan en el 
seu últim torn de paraula afirma davant del jurat: Aquest 
home ha estat l’autor d’un crim horrible, però dut a 
terme en un instant de violència incontrolable per part 
seva. Ara, no seria just que fos la víctima d’un crim amb 
premeditació. No, no hi ha cap crim que mereixi un 
altre crim! Finalment el jurat delibera i dona el seu 
veredicte: culpable. I el jutge fixa la sentència: pena de 
mort. Pena de mort que el reu convicte escolta bo i dret 
sense pronunciar ni una paraula. No s’ho acaba de 
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creure, però a partir d’ara, les seves vivències de claror 
mística s’alternaran amb moments de foscor anímica i 
d’abatiment físic. Ara comprèn, més que mai, que ell sol 
no poc reeixir en el camí que ha emprès; que els seus 
mèrits no valen per res si no es recolzen del tot en la 
misericòrdia de Déu. 
 
   Malgrat la seva aparent sang freda, per al condemnat a 
mort la sentència li ha caigut com un llamp. Poc temps 
després del judici s’adona de com pot arribar a ser 
d’injust un acte que pretén administrar justícia. Si 
l’acusat es mostra tranquil, serà considerat un cínic o un 
bandarra; si plora, un covard o un comediant. I la 
intervenció dels testimonis, tant pot ajudar com 
perjudicar, perquè, encara que la majoria puguin ser 
sincers, al cap i a la fi, només es tracta d’aportar tot un 
reguitzell d’opinions absolutament subjectives. 
 
   Després d’un parèntesi de foscor i de tristor, mentre 
espera el resultat del recurs presentat pel seu advocat al 
Tribunal Suprem, la relació epistolar amb el seu amic 
religiós, interrompuda durant un cert temps, es reprèn i 
el trajecte espiritual del condemnat, temporalment reduït 
a una guspira, esdevé un esclat de Llum que 
l’il· luminarà fins al final. 
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   Com era de suposar, i tal com el seu advocat l’ha 
preparat, la certesa de la mort li arriba, sense que ara 
sigui possible tramitar cap altre recurs. Aquesta nova 
situació li provoca reaccions contradictòries: per una 
banda, el condemnat compta els dies, les hores i, com 
aquell qui diu, els minuts que li queden de vida. Per altra 
banda, una veu interior fa que es posi del tot en mans de 
Déu i que, en lloc de patir el tràngol de què li arrabassin 
la vida, ell la vulgui donar, seguint l’exemple d’amor 
infinit de Crist Jesús. No és la mort la que s’aproxima 
inexorable, sinó la Vida. 
 
   Hores abans del final, el protagonista d’aquesta 
història escriu les últimes cartes adreçades a la família, a 
l’amic religiós, al capellà de la presó i al seu advocat. 
Són cartes en demanda de perdó i d’agraïment d’un cor 
encès d’amor a Déu. 
 
   Un dia, en el pati d’una presó qualsevol, un ésser 
humà no veurà la claror de l’alba, mentre que, de camí 
al patíbul, recordarà les paraules de Jesús al bon lladre: 
T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les emigracions forçoses 
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    Era foraster, i em vau acollir (Mt 25,35). Només 
quan no té cap importància l’origen de l’emigrant o el 
lloc on ha nascut se’l pot sentir com a germà, posseïdor 
de la dignitat inherent a tota persona, i donar-li 
acolliment. 
 
   Tots hem sentit a parlar o se’ns ha mostrat per 
televisió, mentre estàvem asseguts a taula dinant o 
sopant, l’arribada de fràgils pasteres a la nostra terra, 
plenes d’emigrants empesos per la guerra, la misèria i la 
precarietat del seu país de procedència. Són persones 
que prefereixen jugar-se la vida, aventurant-se a un 
viatge sense retorn per aconseguir un futur 
suposadament millor o només un món més digne, però 
massa sovint aquest somni s’esvaeix tan bon punt 
arriben a la culta Europa o a la rica Amèrica on les seves 
societats opulentes, temoroses d’haver de compartir els 
seus recursos amb altres de més necessitats, fan que les 
forces de seguretat o els entrebancs administratius 
expulsin sense miraments els que aconsegueixen arribar 
més o menys sans i estalvis. Molts d’altres s’hauran 
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quedat pel camí, abandonats a una mort segura, no sense 
abans patir una terrible agonia, morint de set i 
d’extenuació al desert o engolits per les onades del mar. 
Cap problema: la sorra dels deserts o l’aigua dels oceans 
són tombes que oculten força bé els cadàvers; ningú no 
qüestionarà les mans ensangonades dels que han abocat 
els infortunats a un calvari equivalent a la pena de mort. 
 
   Però cal ser realista: no tothom avui dia, disposa dels 
mitjans adequats per a acollir a casa seva algú que no 
coneix. Les dificultats idiomàtiques, els hàbits 
alimentaris o higiènics distints, i el comportament en 
general diferent, poden generar conflictes greus de 
convivència. 
 
   Així, doncs, és evident, un cop més, que per a resoldre 
globalment aquest problema, la solució cal que sigui, 
així mateix, global, amb la participació de tots els països 
afectats, bo i aplicant una política conjunta de llarg 
recorregut, perseguint les màfies de traficants sense 
escrúpols que posen en gravíssim perill la vida de tantes 
persones, amb l’objectiu de proporcionar una integració 
digna a tots el refugiats i un ventall d’oportunitats, com 
a mínim, igual que aquell de què disposen «els de casa», 
els quals, tot i ser a prop, no ho oblidem, també n’hi ha 
que malviuen al carrer. 
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   Tanmateix, ben segur que per a sentir-se foraster no 
cal que hi hagi necessàriament un desplaçament físic de 
l’afectat. Tota mena d’exclusió social que es pugui 
donar dins de qualsevol societat, com, per exemple, la 
pobresa, l’atur, l’ancianitat o la discapacitat, no deixa de 
ser un rebuig discriminatori i degradant. Som gairebé 
mestres de la tecnologia moderna, però analfabets en 
l’amor al proïsme. Ens sobra temps per a mirar quasi 
constantment tota mena de pantalles i pantalletes, i ens 
en falta per a dedicar-lo als qui ens envolten. Resulta 
inacceptable que es publiqui com a titular en primera 
plana dels diaris una caiguda important de la borsa i es 
dediqui un parell de ratlles, o ni això, a la mort de fred al 
carrer d’un sensesostre. El sofriment dels altres ens 
pertorba, però massa sovint hi passem de llarg, i fins i 
tot accelerant el pas. Tant de bo que el nostre tarannà 
estigués més d’acord amb la paràbola del bon samarità 
(Lc 10,25-37), en la qual un comerciant samarità troba 
un jueu que ha estat assaltat, robat i ferit per uns 
bandolers –recordem que els samaritans eren considerats 
per la majoria de jueus d’aquella època com uns impurs 
menyspreables, gairebé uns enemics–, però, tot i així, 
aquest samarità es compadeix del jueu ferit i en té cura: 
trenca la frontera que els separa, com també tota barrera 
històrica o cultural; no el veu com un estranger, perquè 
al cap i a la fi és un ésser humà, com ell mateix, que 
necessita ajuda. 
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   Finalment, no serà sobrer recordar un fragment bíblic 
(Lv 19,33-34): Quan un immigrant vingui a instal·lar-se 
al costat vostre, al vostre país, no l’exploteu. Al 
contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de 
vosaltres. Estimeu-lo com a vosaltres mateixos, que 
vosaltres també vau ser immigrants al país d’Egipte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’espoliació de terres a les minories 
aborígens 
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   Resulta sorprenent, i descoratjador, que els principals 
perills que amenacen les diferents tribus aborígens 
d’aquest món, no siguin les picades d’insectes, les 
mossegades de rèptils verinosos o la diversitat de feres 
salvatges que hi ha a les selves on viuen, sinó els 
espoliadors mancats d’escrúpols, atrets per les riqueses 
sense explotar d’unes terres que han estat la llar dels 
seus habitants des de temps immemorials. 
 
   Força terratinents contracten sicaris que expulsen 
sense contemplacions els indígenes que fan nosa, amb 
l’objectiu d’implantar en el seu habitacle la ramaderia 
extensiva i conreus contraris als seus interessos reals, 
cremant o arrasant extensions enormes de terreny, així 
com l’explotació sovint clandestina i indiscriminada de 
mines, la tala dels boscos o la implantació de la indústria 
hidrocarbonífera. 
 
   Els drets dels pobles aborígens són trepitjats cada cop 
més, sense cap mena de mirament, i accions que des 
d’un punt de vista de la «civilització» pot semblar que 
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no tenen gaire importància, com ara la desforestació en 
llocs on hi ha arbres en abundància o la contaminació 
d’una part d’un riu cabalós, poden ser determinants per a 
la seva subsistència, és a dir, poden equivaler a una pena 
de mort certa. 
 
   Els estats –els membres corruptes dels seus governs– 
es poden convertir fàcilment en socis de les grans 
corporacions transnacionals i, massa sovint, en part 
econòmicament interessada, i participar en explotacions 
indiscriminades, sense tenir en compte els perjudicis que 
això pot representar pel que fa a la violació dels drets 
humans dels afectats, així com al deteriorament 
ambiental, contaminant terres, aigües i aire, amb un 
dany ecològic irreversible. Tot plegat, una agressió 
ferotge a un sistema de vida, expropiant territoris tribals, 
els habitants dels quals es veuran abocats a emigrar a les 
ciutats en cerca de treballs precaris, amb el risc que això 
comporta de caure en el consum de drogues, 
l’alcoholisme, la prostitució o la delinqüència. 
 
   Quant a les tradicions culturals dels pobles indígenes 
en aïllament voluntari, és trist constatar la manera com 
se’ls ignora, així com el greuge que representa per a ells 
iniciar grans projectes que afecten l’espai on habiten, bo 
i menyspreant el fet que la terra on viuen és la mateixa 
on reposen els seus avantpassats, i l’única forma de 
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preservar la seva identitat i els seus valors socials, 
espirituals i culturals. Són objecte de pressions perquè 
abandonin el seu territori, a fi de poder dur a terme 
projectes extractius i agropecuaris que malmetran la 
natura, com ara els monocultius agrícoles, amb la 
consegüent emissió de gasos d’efecte hivernacle, erosió 
dels sòls i minva de la seva capacitat d’adaptació, en 
lloc de promoure’n la diversificació. 
 
   Una altra amenaça extremament important per a la 
supervivència física és el contagi de malalties, que 
afecten tant els aborígens que emigren a les ciutats com 
els que entren en contacte amb els treballadors de les 
companyies que envaeixen el seu habitacle, perquè, en 
ambdós casos, els indígenes estan mancats de defenses 
immunològiques que els protegeixin. Una simple grip, 
una rubèola, un xarampió, una varicel·la, una hepatitis, 
una tuberculosi o fins i tot un refredat gairebé inofensiu 
en un ambient on es doni habitualment, pot provocar una 
epidèmia d’efectes devastadors en una comunitat 
indígena, tal com ja s’ha pogut comprovar moltes 
vegades. A tall d’exemple, només cal recordar que 
després de l’arribada dels colonitzadors europeus al 
continent americà, l’índex de mortalitat va pujar fins a 
900 indígenes per cada 1.000, i que, a començaments del 
segle xvɪɪ, es calcula que la població indígena americana 
va disminuir un 92% a la regió actual del Perú i un 89% 
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a la de Mèxic. També cal tenir en compte que qualsevol 
canvi dràstic en el tipus d’alimentació pot originar 
diarrees persistents o altres malalties gastrointestinals 
greus. 
 
   Resumint, no és gens exagerat afirmar que l’expulsió 
de les seves terres, és gairebé com una pena de mort per 
als aborígens. O potser seria millor dir una «pena de 
mort en vida». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El canvi climàtic 
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   Avui, última setmana del mes de gener, he vist 
ametllers florits al mateix lloc on, tan sols fa dues o tres 
dècades, de bon matí, els camps encara estaven glaçats. 
En aquesta època de l’any, això no és normal i té un 
nom: se’n diu «canvi climàtic», per molt que no pocs 
sectors del panorama econòmic mundial ens tractin de 
convèncer hipòcritament del contrari, per continuar  
augmentant sense aturador la producció, el consum 
compulsiu i els guanys materials dels que remenen les 
cireres. L’increment dels fenòmens meteorològics 
inusuals ja fa molt de temps que no admet cap dubte. 
Ningú amb dos dits de seny no ho pot negar. El continu 
creixement del nivell del mar per la fusió dels gels de les 
grans glaceres, la constant disminució de les barreres de 
corall o la reducció imparable dels boscos de 
l’Amazònia en són exemples prou evidents. 
 
   Arran de la darrera reunió del Fòrum Econòmic 
Mundial que es va celebrar a la ciutat suïssa de Davos, i 
que va recollir l’opinió de més d’un miler de líders 
empresarials, governamentals i econòmics, es va fer 
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pública la llista dels principals perills que amenacen el 
planeta, la qual està encapçalada per l’escalfament 
global amb un titular ben expressiu: «El planeta està en 
flames». I un dels pitjors riscos per a la nostra 
supervivència és, precisament, interpretar l’esmentat 
titular com una exageració o, encara pitjor, amb 
menyspreu o ironia. Així mateix, diferents mitjans 
informatius ens han assabentat que durant la primera 
quinzena de març d’enguany (2022) s’han mesurat 
temperatures rècord de calor en diversos països i que, 
per exemple a l’Antàrtida, se n’han registrat algunes de 
gairebé 40ºC més altes de l’habitual. Concretament, el 
18 de març es van assolir -11,5ºC a la base científica 
franco-italiana de Concòrdia i -17,7ºC a la base russa de 
Vostok, quan, normalment, les temperatures oscil·len 
entre els -50ºC i els -55ºC en ambdues bases. Tant l’una 
com l’altra es troben a l’interior del continent, i a més de 
3.000 metres d’altitud sobre el nivell del mar. Val a dir 
que a la base de Concòrdia mai no s’havia registrat una 
temperatura tan alta, atès que l’anomenat «gran 
congelador del món» està blindat i envoltat per 
borrasques que impedeixen que l’aire càlid i humit 
procedent de les zones subtropicals arribin a l’Antàrtida 
i penetrin fins a l’interior del continent. Pels científics, 
aquest fenomen recorda el juny de l’any passat, quan al 
nord-oest del Canadà hi van haver temperatures 50ºC 
més altes del normal. 
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   No s’acostuma a donar gaire importància al fet de 
deixar una aixeta oberta o un llum encès 
innecessàriament, utilitzar quantitats inútils 
d’embolcalls plàstics, adquirir massa sovint objectes 
superflus, dels típics d’un sol ús o malbaratar menjar. 
Quin impacte poden tenir tots aquests petits detalls, si 
els contemplem com a accions aïllades gairebé 
insignificants? Però què es pot esperar si milions de 
persones actuen d’aquesta manera? Per altra banda, 
l’últim informe que han elaborat els membres del Grup 
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC) de l’ONU alerta, igualment, que si no s’atura el 
ritme actual de l’activitat humana, és a dir, el seu estil de 
vida, ens estem acostant a una catàstrofe sense 
precedents. Ningú no podrà dir que no se’ns ha avisat 
amb prou temps. 
 
   Estem signant la pena de mort d’aquest planeta, que és 
casa nostra –la de tots–, i no en tenim cap altre. Tots 
anem a la mateixa barca, navegant cap al mateix port, i 
no som prou conscients que el que estem fent també és 
la pena de mort de tots nosaltres i dels nostres fills, els 
quals, potser algun dia, ens retrauran no haver respectat 
prou la natura ni el sofriment dels més desemparats. Es 
calcula que, en l’actualitat, uns tres mil cinc-cents  
milions de persones habiten en zones vulnerables al 
canvi climàtic i pateixen una greu inseguretat 
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alimentària i d’aigua, sobretot a l’Àfrica, Àsia i Amèrica 
Central i del Sud. Ja s’ha observat que el canvi climàtic 
ha provocat, de mitjana, una reducció aproximada del 
5% de la productivitat agrícola global en els tres conreus  
més importants: el blat, el blat de moro i l’arròs. 
 
   A més a més, a hores d’ara, també es podria dir que 
estem «torturant» la natura, mitjançant la utilització de 
substàncies que contribueixen a l’acidificació del sòl i 
de l’aigua, així com amb l’ús de fertilitzants, 
insecticides, fungicides, controladors de males herbes i 
agrotòxics en general; però el rèdit econòmic fàcil i com 
més ràpid millor és el que s’imposa, encara que, a mitjà 
termini, això representi la ruïna dels més pobres, deixant 
de banda que la producció racional d’aliments és un dret 
humà inalienable. 
 
   Quant al consum desmesurat dels més rics, els bisbes 
de Nova Zelanda, en la Conferència Episcopal celebrada 
l’any 2006 es preguntaven: Què significa el manament 
«no mataràs» quan un vint per cent de la població 
mundial consumeix recursos en tal mesura que roba a 
les nacions pobres, i a les futures generacions, el que 
necessiten per a sobreviure?  
 
   Si observem amb un mínim d’atenció el tarannà humà, 
ens adonarem que, al costat de la bonhomia i la 
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generositat sens dubte existents, també hi ha 
comportaments que generen múltiples i greus 
conseqüències: pobresa, desigualtat social i migracions 
són les més òbvies, cadascuna de les quals en provoca 
d’altres no menys importants, com ara el deteriorament 
de la salut mental, la delinqüència o els abusos de tota 
mena. Que «cursi» que pot sonar a les nostres oïdes, a 
dia d’avui, el fragment del Càntic de les creatures, de 
sant Francesc d’Assís, en el qual ens recorda que la terra 
on vivim és com una germana gran, o com la nostra 
mare, que ens acull entre els seus braços amorosos: 
Lloat siguis, Senyor, per la germana nostra mare terra, 
la qual ens sustenta i ens governa i produeix molts de 
fruits amb flors acolorides i herba. 
 
   El fet que no hi hagi un governament mundial que 
coordini totes les accions dels països implicats –que són 
la immensa majoria, per no dir tots–, que ens mostri 
sense embuts l’abisme que estem vorejant fa impossible 
que s’arribi a un consens internacional que programi i 
promogui realment una acció coordinada a fons, que 
reorganitzi la nostra societat –la de «l’Estat del 
benestar»– i ho faci sense demora. El temps s’acaba i, si 
no s’aturen de soca-rel les emissions de gasos, quan 
finalment es reaccioni no hi haurà res a fer. Pensem-ho 
tots plegats. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tràfic de drogues 
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   No és fàcil interpretar amb encert el significat del 
concepte «droga» perquè, a part de definir-lo com una 
substància que actua sobre el sistema nerviós central, 
provocant canvis de conducta, d’estats d’ànim o de 
percepció, bo i creant dependència i tolerància física i 
psíquica, se sol associar gairebé sempre amb els 
productes procedents del cànnabis (marihuana, haixix), 
dels opioides (heroïna, morfina), dels al·lucinògens 
(LSD) o dels estimulants (cocaïna), sense oblidar           
–encara que siguin d’ús legal–, el tabac i l’alcohol atès 
que no és el mateix beure un got de vi durant els àpats, 
una cervesa o una copa de licor de tant en tant, que 
emborratxar-se puntualment cada cap de setmana. 
Tampoc no es poden ignorar altres drogues que, d’una 
manera potser més subtil, també creen addicció, com ara 
el joc o l’ús exagerat de tota mena de pantalles: TV, 
ordinador, mòbil, etc. 
 
   I què tenen a veure les drogues amb la pena de mort? 
El petit distribuïdor, anomenat vulgarment «camell», 
força sovint també és un consumidor que es dedica a la 
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venda de petites dosis de droga per autofinançar el propi 
consum. Com el que només és consumidor, en realitat 
acostumen a ser malalts necessitats d’ajuda mèdica, 
psicològica i econòmica que arrosseguen un historial de 
marginació i exclusió social que no signen cap pena de 
mort, llevat, malauradament, de la pròpia. 
 
   Però els que realment és com si signessin penes de 
mort –i no poques– són els capos que, mitjançant els  
càrtels, controlen les grans plantacions, l’elaboració i 
posterior distribució il·legal de drogues. Atempten  
greument contra la salut pública i, alhora, creen xarxes 
mafioses suposadament defensores de les persones més 
vulnerables, les quals, seduïdes per falses promeses de 
protecció i ajut, esdevenen vertaders còmplices dels seus 
interessos criminals, amb possibilitats molt reduïdes i 
perilloses de poder-ne escapar un cop han estat captades. 
No podem passar per alt, així mateix, la intervenció 
imprescindible, igualment criminal, dels intermediaris 
financers per tal de blanquejar els ingressos monetaris 
corresponents. 
 
   A tall informatiu, recordem que el 7 de desembre de 
1987, l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
acordar commemorar cada 26 de juny el «Dia 
Internacional contra el Tràfic Il· lícit i Abús de 
Drogues», tractant diversos temes, per  crear consciència 
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sobre l’important  problema que representen les drogues 
il·legals i alliberar la societat de consumir-les. 
 
 
Temàtiques d’edicions anteriors 
 
Any                                     Tema 
 
2011 «Digues no» 
 
2012    «Acció mundial en pro de comunitats saludables     

lliures de drogues» 
 
2013 «Anima’t amb la teva salut, no amb les drogues» 
 
2014    «Un missatge d’esperança: Els trastorns per l’ús 

de drogues es poden prevenir i són tractables» 
 
2015  «Desenvolupem la nostra vida, la nostra 

comunitat i la nostra identitat sense drogues» 
 
2016, 2017 i 2018 «Escolta primer: escoltar els nens i 

els joves és el primer pas per a ajudar-los a 
créixer sans i estalvis» 

 
2019   «Salut per a la justícia; justícia per a la salut» 
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2020   «Millor coneixement per a una millor cura» 
 
2021   «Parlem de drogues, la informació salva vides» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les retallades estatals als pressupostos de 

Sanitat 
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   És culpable de signar penes de mort tot govern –sigui 
del color que sigui– que retalli imprudentment els 
pressupostos destinats a la investigació sanitària o a la 
sanitat en general, deixant desatesos malalts que moren 
per arribar tard a un diagnòstic greu o a una intervenció 
quirúrgica o un tractament urgent. 
 
   La pandèmia de la Covid-19, tan present en tots 
nosaltres a l’hora d’escriure aquestes línies i que és, sens 
dubte, la crisi mèdica, social i econòmica més greu que 
ha patit el món en l’últim segle, ha posat en evidència la 
manca de coordinació entre totes les nacions per a fer-hi 
front. Les diferències econòmiques, socials i culturals 
han estat un dels principals obstacles per a combatre-la 
amb prou eficiència. Però el pitjor de tot ha estat haver 
d’assistir a distància a la mort de familiars propers, a 
causa de no disposar del material necessari per a poder-
los tractar amb un mínim d’eficàcia i dignitat. 
 
   L’escassetat de llits, mascaretes, respiradors i 
treballadors qualificats ha hagut de ser compensat amb 
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l’entrega i el sacrifici vocacional del personal sanitari i 
els voluntaris, que no han estalviat esforços bo i fent tot 
el que ha estat a les seves mans, per pal·liar la desgràcia 
que ha representat la manca dels mitjans esmentats. Hi 
ha hagut molts exemples colpidors de moribunds, que a 
l’hora del traspàs només tenien, com a màxim, la mà 
compassiva –i enguantada– del sanitari que, en moments 
tan transcendents, ja no podia fer altra cosa que 
acompanyar i, més tard, patir el tràngol de comunicar als 
familiars que anessin a recollir l’urna amb les cendres 
del pare, la mare o els avis, desapareguts sense poder fer 
ni un petó de comiat als éssers estimats... Terrible! 
 
   Als membres dels governs que han prioritzat dotar 
esplèndidament els pressupostos per a fabricar i adquirir 
armament, els hauria de caure la cara de vergonya. Han 
estat uns estúpids, creient que podien combatre una 
emergència mèdica a canonades –¿no seria millor, en 
lloc de mantenir un exèrcit tan nombrós de soldats, 
tenir-ne un de sanitaris?– o uns malfactors corruptes 
que, indirectament, han signat penes de mort col·lectives 
no tenint prou cura de la salut de la ciutadania. No deixa 
de ser curiós –o escandalós– que aquests desaprensius sí 
que tenien la garantia de ser ben atesos quan la malaltia 
els afectés a ells. 
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   No és la nostra intenció il·lustrar amb més paraules la 
gravetat del que s’ha dit fins aquí, per la qual cosa 
només hi afegirem uns quants números perquè els 
lectors en treguin les seves pròpies conclusions:  
 
 
Pressupostos Generals de l’Estat (Defensa i Sanitat) en 
milions d’euros 
 
Any                          Defensa                          Sanitat    
 
2011                           6.368                            4.264 
 
2012                           6.269                            3.976 
 
2013                           5.786                            3.856 
 
2014                           5.654                            3.840 
 
2015                           5.712                            3.864 
 
2016                           5.734                            4.000      
 
2017                           7.576                            4.093 
 
2018                           8.401                            4.251 
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2019                           8.401                            4.251 
 
2020                           8.401                            4.251 
        
2021                           9.072                           7.330 
 
2022                           9.791                           6.606 
 
 
(Font: Ministerio de Hacienda)                  
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Les guerres i el comerç d’armes 
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  ¿És possible caure en una degeneració més gran per 
part de l’espècie humana que matar-se els uns als altres 
per diferències de raça, religió o pel significat que pugui 
tenir un tros de tela amb determinats colors denominat 
«bandera»? 
 
   La guerra –qualsevol guerra entre nacions o pobles– és 
una amenaça constant en aquest món. És una espasa de 
Dàmocles que penja d’un fil que es pot trencar en el 
moment més inesperat. La hipocresia humana, per a 
justificar una guerra, pot arribar a adduir que es duu a 
terme «com a prevenció de mals pitjors» com va passar, 
per exemple, amb el llançament de les bombes 
atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, on van morir 
desenes de milers de persones, tant en el mateix instant 
de la deflagració com, més tard, durant força anys, a 
causa de les ferides rebudes o per la radiació soferta. 
Heus aquí unes penes de mort col·lectives horribles, 
signades en un despatx i dutes a terme sense cap mena 
de judici ni possibilitat de presentar al·legacions o 
recursos per part de la població indefensa. Quina raó 
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tenia Erich Hartmann, pilot de caces alemany durant la 
Segona Guerra Mundial, quan va dir que la guerra és un 
lloc on joves que no es coneixen ni s’odien es maten per 
la decisió de vells que es coneixen i s’odien, però que no 
es maten. 
 
   També el famós –i cínic– proverbi romà Si vis pacem, 
para bellum (Si vols la pau, prepara’t per a la guerra), 
sembla fet a mida per als països que fabriquen i exporten 
armes avui dia. Els estats econòmicament més 
poderosos destinen quantitats ingents de diners per a 
armar-se fins a les dents, en lloc de millorar els seus 
serveis socials o ajudar altres països més pobres, el 
govern dels quals, al seu torn, no dubten a dedicar gran 
part del seu pressupost a l’adquisició d’armament, tot i 
tenir el poble enfonsat en la misèria, amb la qual cosa, 
tant els responsables de fabricar i vendre armes com els 
compradors acaben amb les mans plenes de sang (i de 
comissions), a causa de les sentències de mort amagades 
que signen a cada transacció. I no estarà de més recordar 
que els cinc membres permanents que integren el 
Consell de Seguretat de l’ONU –els Estats Units, 
Rússia, la Xina, el Regne Unit i França–, encara avui, es 
reserven el dret al veto individual en les decisions que es 
voten en les Assemblees Generals; que disposen de la 
bomba atòmica, i que quatre d’ells figuren entre els 
principals traficants d’armes de tot el món. 
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   La història de la humanitat està farcida de conflictes 
bèl·lics. L’homo sapiens s’ha barallat contra els seus 
congèneres des del primer dia de la seva existència i, 
segons l’època, ho ha fet amb els mitjans de què 
disposava: a cops de puny, garrotades, amb llances, arcs 
i fletxes, armes blanques o de foc. La manca d’una gran 
guerra, després de la Segona Mundial del segle passat, 
no obeeix a una millora de la germanor entre els pobles, 
sinó a la por compulsiva de les armes nuclears, 
químiques i bacteriològiques, d’un poder destructiu 
sense parió, l’ús de les quals podria generar una resposta 
que conduiria a la total destrucció mútua; es tracta del 
que l’economista estadunidenc Thomas Crombie 
Schelling, Premi Nobel d’Economia l’any 2005, va 
definir com l’«equilibri del terror». I, en no existir una 
confiança recíproca, és impensable un desarmament 
global; per això, el perill de guerra en l’actualitat és més 
viu que mai. 
 
   Però, més enllà de les reflexions teòriques o 
filosòfiques que es puguin fer, seria poc realista no 
establir un contacte directe amb aquells que hagin patit 
les conseqüències d’una guerra; cal observar les ferides, 
tant físiques com psíquiques, dels seus protagonistes: el 
testimoni de les dones violades, els infants orfes, els 
ciutadans invàlids o sense llar, els refugiats..., per a 
poder copsar amb una certa aproximació el mal que pot 
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arribar a causar tota guerra, per lluny que es produeixi. 
¿Com es pot justificar, així mateix, que al llarg de la 
història els anomenats líders polítics i militars hagin 
enviat milions de víctimes innocents als camps de 
batalla a lluitar –i morir– «per la pàtria»? Quantes no 
han estat víctimes de la metralla però han mort de 
tristor? Al segle xx van perdre la vida milions de 
persones per culpa de les guerres, moltes de les quals     
–tant combatents enemics presoners com civils– 
executades massivament. Els oficialment «vencedors» 
que aconsegueixin tornar a casa, la majoria ho faran amb 
la salut física i/o mental malmesa. D’altres, ni tan sols 
podran tornar. Una guerra se sap com i per què 
comença, però es desconeix on i quan s’acabarà. Qui la 
guanyarà és l’únic que es pot afirmar per endavant sense 
por d’equivocar-se: ningú. Les guerres són una font 
immensa de penes de mort encobertes, tan injustes com 
cruels i absurdes. Una bomba llançada a l’atzar enmig 
del bàndol enemic, una mina antipersones, un sol tret 
disparat amb intenció de matar és un atac criminal 
adreçat a un semblant i un acte vergonyós de la raça 
humana. 
 
   Per altra banda, cal estar alerta de les «petites 
guerres», les que hi pot haver entre veïns, companys de 
treball o famílies, no exemptes d’egoisme i 
incomprensió. 
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   Finalment, no seria sobrer reflexionar sobre alguns 
fragments de la històrica declaració sobre la fraternitat, 
la pau mundial i la convivència comuna, signada pel 
papa Francesc i el gran imam d’Al-Azhar Ahmad Al-
Tayyib el 4 de febrer del 2019 a Abu Dhabi: Les  
religions no inciten mai a la guerra i no insten a 
sentiments d’odi, hostilitat, extremisme, ni inviten a la 
violència o al vessament de sang. Aquestes desgràcies 
són fruit de la desviació dels ensenyaments religiosos, 
de l’ús polític de les religions i també de les 
interpretacions de grups religiosos que han abusat, en 
algunes fases de la història, de la influència del 
sentiment religiós en el cor dels homes. [...] Déu, 
l’Omnipotent, no necessita ser defensat per ningú i no 
desitja que el seu nom sigui usat per a terroritzar la 
gent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MANERA DE CLOENDA 
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   Des de sempre s’ha considerat el botxí com un 
personatge odiós i macabre, però imprescindible per a 
dur a terme l’execució de la pena de mort. Tanmateix, 
botxí no és només el que prem el gallet del fusell, nua la 
soga al coll, connecta el corrent a la cadira elèctrica o 
administra la injecció letal per a posar fi a la vida del 
condemnat, sinó, com ja dèiem en la introducció, també 
ho són els que trafiquen amb éssers humans, armes o 
drogues, els qui abandonen enmig del desert immigrants 
retornats a la força al seu país d’origen o abandonen 
pasteres carregades de gent en alta mar; els terratinents 
que contracten sicaris perquè facin fora o aniquilin els 
aborígens de les seves terres per a instal·lar la ramaderia 
extensiva, implantar monocultius, talar boscos o 
explotar mines clandestinament, així com els 
responsables del canvi climàtic o de retallar 
dràsticament els pressupostos dedicats a la sanitat i, 
sobretot, els polítics que promouen les guerres, abocant 
centenars de milers de militars i civils a matar-se entre 



66 
 

si. La pena de mort té molts vestits i no dubta a 
disfressar-se per dur a terme el seu sinistre destí. 
 
   I què podem fer els que creiem en el valor de la vida i 
rebutgem la mort com a aplicació d’un càstig a aquell 
que es creu que ha comès un delicte prou greu? 
 
   Cada 10 d’octubre des de l’any 2003 es commemora el 
Dia Mundial per a l’abolició de la pena capital, però 
seria de desitjar que, d’aquesta celebració, se’n fes molt 
més ressò i tingués més efectes pràctics perquè, en cas 
contrari, corre el perill de ser només una data simbòlica; 
una simple data del calendari. 
 
   És ben clar que tot sol ningú no podrà aconseguir mai 
cap resultat, però molts ciutadans units per una mateixa 
causa ho poden obtenir gairebé tot. Els diferents 
organismes que treballen per assolir l’abolició de la pena 
de mort en aquest món, seria bo que, si més no un cop 
l’any, s’unissin per consensuar una estratègia comuna en 
aquest objectiu i que tothom qui pogués els donés suport  
bo i col·laborant-hi en la mesura de les seves 
possibilitats. Hi ha certes utopies que val la pena intentar 
convertir-les en realitat. Solament si tothom es proposa 
exigir seriosament als polítics que, una vegada per totes, 
deixin de fer els ulls grossos davant dels botxins 
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disfressats, la pena de mort en les seves múltiples 
variants algun dia serà només un trist record. 
 
   En acabar aquest llibre s’haurà fet esment de la pena 
de mort o capital nombroses vegades, i els cristians –així 
com totes les persones de bona voluntat– no podem 
oblidar que les penes de mort sempre van precedides de 
tortures i vexacions, i que Jesús, que en nom del Pare va 
mostrar al món el camí de salvació, va ser detingut, 
torturat, sentenciat a la pena de mort i crucificat en tot 
just vint-i-quatre hores. Que Ell ens perdoni, ens 
il·lumini i ens ajudi a ser més compassius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART II 
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Situació de la pena de mort al món 
 
   L’any 2020, segons l’última informació fefaent de què 
disposem en el moment d’escriure aquestes línies, foren 
condemnades a mort a tot el món un total de, almenys, 
1.477 persones, distribuïdes entre 54 països, de les quals 
com a mínim 483 haurien estat executades en 18 països 
diferents. Aquestes xifres –tant les sentències, com les 
execucions, així com el nombre de països on es 
dugueren a terme– són les més baixes dels últims deu 
anys, si bé no hi és inclosa la Xina perquè no disposem 
de dades fiables. Aquest país considera aquesta 
informació com un secret d’Estat i, consegüentment, té 
prohibit divulgar-la, encara que hi ha la certesa que és 
on es duen a terme més execucions per llei en tot el 
món. Els sis països on hi ha hagut més execucions 
durant l’any 2020 han estat, per aquest ordre: 
 
La Xina..............      ?     
Iran....................    246   
Egipte................    107   
Irak....................      45          (sis països) 
Aràbia Saudita...     27   
USA...................     17   
Altres.................     41   
Total..................   483  execucions 
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   En l’apartat d’«altres» (41) i fins a arribar als 18 
països «executors» hi figuren Bangladesh, Botswana, 
Corea del Nord, Iemen, l’Índia, Oman, Qatar, Síria, 
Somàlia, Sudan del Sud, Taiwan i Vietnam. 
 
   Val a dir que a Europa és condició sine qua non 
l’abolició de la pena de mort per a poder formar part de 
la Comunitat Europea. 
 
(Font: Amnistia Internacional) 
 
 
   Malgrat que el trajecte recorregut fins avui ha estat 
gairebé sempre en la bona direcció, pel que fa als països 
que s’han anat convertint en abolicionistes sigui per llei 
o a la pràctica per moratòria, no es pot oblidar que a 
finals de l’any 2020 encara es tenia constància de 
l’existència de 28.567 persones condemnades a mort en 
tot el món. El camí que resta per fer, doncs, és llarg i 
costerut fins que no hi hagi ni un sol país en el qual 
segueixi vigent la pena de mort, ni una sola sentència, ni 
una sola execució. 
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Alguns organismes que lluiten per a 
l’abolició de la pena de mort al món 
 
 
ACAT (Acció dels Cristians per a l’Abolició 
de la Tortura) 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   L’ACAT (Acció dels Cristians per a l’Abolició de la 
Tortura) és una associació ecumènica que reuneix 
cristians de totes les confessions per lluitar per a 
l’abolició de la tortura i la pena capital. Els cristians ens 
comprometem a lluitar per un món sense tortura, perquè 
aquest flagell és incompatible amb la dignitat humana. 
És en l’evangeli on trobem la nostra força per a l’acció. 
La fe en el Crist mort i ressuscitat ens dóna la força 
d’esperar i d’actuar per a l’abolició de la tortura. 
 
 
HISTÒRIA 
 
   El 1974, dues dones protestants, Hélène Engel i Edith 
du Tertre, trasbalsades pels relats de tortures durant la 
guerra del Vietnam, decideixen de sensibilitzar les 
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Esglésies cristianes davant l’escàndol de la tortura. 
Indignades pel silenci dels cristians, constitueixen un 
grup ecumènic a fi d’alertar totes les Esglésies. 
 
   El seu projecte troba una acollida favorable: «Ja era 
hora que s’hi posessin els cristians!», deien des 
d’Amnistia Internacional. També el Consell Ecumènic 
de les Esglésies i altres organitzacions, a França, havien 
començat a amoïnar-se per l’augment de la tortura en 
molts països; llavors es parlava d’una epidèmia de la 
tortura. 
 
   El 16 de juny de 1974 una quarantena de persones es 
van reunir a Versalles i van fundar l’ACAT. La fundació 
de diverses ACAT va portar a la creació de la FIACAT 
(Federació Internacional de les ACAT) que té la seu a 
França, així com l’estatut consultiu a les Nacions Unides 
i al Consell d'Europa. 
 
   Legalment l’ACAT és una institució i, sobretot, un 
moviment de protesta i denúncia contra el poder 
torturador. 
 
   L’ACAT fa una crida a les persones que sentin seva 
aquesta causa, per treballar juntes en una feina 
agosarada, comprometent-se, dia a dia, en l’intent de 
posar terme a l’escàndol de la tortura. 
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   L’ACAT neix a l’Estat espanyol el 1987 i és una 
institució reconeguda legalment. 
 
 
FINANÇAMENT 
 
   Tots els membres de l’ACAT tenen el deure de 
contribuir al sosteniment econòmic de l’associació 
mitjançant el pagament de quotes, derrames i altres 
aportacions, de la manera i en la proporció que 
determini l’Assemblea General a proposta de la Junta 
Directiva, fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb 
aquests. L’Assemblea General, així mateix, pot establir 
quotes d’ingrés, quotes periòdiques i quotes 
extraordinàries, la periodicitat de les quals determina la 
Junta Directiva. 
 
   La impossibilitat de fer contribucions en metàl· lic no 
és necessàriament motiu d’exclusió, i serà considerada 
en cada cas per la Junta Directiva, la qual, si ho creu 
convenient, podrà sol·licitar i obtenir subvencions o 
altres ajuts disponibles. 
 
   Queda expressament exclòs tot ànim de lucre de 
l’ACAT i dels seus associats en l’exercici de qualsevol 
funció pròpia dels objectius fundacionals sota l’empara 
de l’ACAT. 
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OBJECTIUS 
 

• Sensibilitzar i informar les comunitats cristianes i 
els mitjans de comunicació. 
 

• Reflexionar sobre les causes de la tortura. 
 

• Intervenir mitjançant cartes i faxos prop dels 
governs que practiquen la tortura i apliquen la 
pena de mort. 
 

• Prevenir i vigilar en el propi país. 
 

• Educar en els drets humans. 
 

• Pregar com a fonament de la nostra acció. 
 

 
CONTACTES 
 
ACAT 
C. Anglí, 55 
08017 Barcelona (Espanya) 
Tel.: +34 620 248 716 (secretariat ACAT) 
E-mail:acat.secretaria@pangea.org 
Web: http://acat.pangea.org 
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Amnistia Internacional (AI) 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   Amnistia Internacional (AI) (en anglès, Amnesty 
International) és una organització global i independent 
de més de deu milions de persones que actuen contra la 
injustícia defensant els drets humans a tot el món. 
 
 
HISTÒRIA 
 
   Amnistia Internacional es va fundar al Regne Unit, i el 
seu primer objectiu fou l’alliberament d’un grup 
d’estudiants empresonats a Portugal. 
 
   Un dia de 1961, l’advocat britànic Peter Benenson va 
llegir, a The Observer, una notícia sobre dos estudiants 
portuguesos que havien estat empresonats per haver fet 
un brindis per la llibertat. Això el va impulsar a publicar 
el 28 de maig un article, al mateix diari, titulat «The 
Forgotten Prisoners» –Els presoners oblidats– fent una 
crida als lectors per dur a terme una campanya de 
correspondència per a donar suport a aquests estudiants. 
Aquest article va ser publicat i traduït a altres diaris del 
món. El juliol de 1961 tingué lloc la primera reunió de 
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delegats de diversos estats –Bèlgica, el Regne Unit, 
Alemanya, Irlanda, Suïssa i els Estats Units– per a 
establir un moviment internacional permanent en pro de 
la defensa de la llibertat d’opinió i religió. 
 
   Des d’aleshores AI ha denunciat violacions dels drets 
humans en pràcticament tots els països del món, 
incloent-hi els règims democràtics. Les campanyes més 
habituals consisteixen a pressionar els governs per 
l’alliberament dels presos polítics o de consciència. 
 
   El primer soci d’AI de l’Estat espanyol –i 
posteriorment primer president de la secció espanyola 
(1978) va ser el català Manuel Casanoves i Casals. El 
1994 es creà Amnistia Internacional Catalunya (AIC) 
com a estructura federada a la secció espanyola. 
 
 
FINANÇAMENT     Amnistia Internacional es finança principalment amb 
les quotes i les donacions dels seus membres de tot el 
món. Aquestes donacions personals i de no afiliats 
permeten a Amnistia Internacional mantenir una plena 
independència de tots i de cadascun dels governs, 
ideologies polítiques i interessos econòmics o religiosos.  
No accepta donacions de governs o organitzacions 
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governamentals i no sol·licita ni accepta fons per a la 
investigació dels drets humans procedents de governs o 
de partits polítics i només accepta el suport d’empreses 
que han estat seleccionades acuradament. 
 
 
OBJECTIUS 
 
   Els principals objectius d’Amnistia Internacional són: 
 

• L’alliberament immediat i incondicional dels 
presoners per motius de consciència (aquells que 
han estat empresonats per exercir el seu dret a 
expressar les seves idees, creences polítiques o 
religioses de forma pacífica). 

 
• L’exigència d’un judici just per a detinguts 

polítics. 
 

• L’abolició de la tortura. 
 

• La denúncia de les desaparicions forçades i els 
assassinats polítics. 

 
• L’abolició de la pena de mort, així com de totes 

les formes de tortura i càstigs cruels i degradants 
a persones sota custòdia. 
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• La condemna dels abusos comesos per grups 

armats d’oposició incloent-hi la presa d’ostatges, 
la tortura i la mort de presoners, així com les 
matances intencionades i arbitràries. 

 
• L’assistència a persones exiliades amb perill que 

no es respectin els seus drets al país d’origen. 
 

• El treball sectorial i en aliança amb altres ONG, 
amb les Nacions Unides i amb les organitzacions 
intergovernamentals de caràcter regional. 

 
• La difusió de l’educació en drets humans i 

programes per a crear consciència i sensibilitzar 
sobre el tema. 

 
• La denúncia de vulneracions de drets humans que 

puguin cometre empreses i el possible impacte 
negatiu de les seves activitats sobre persones o 
comunitats. 

 
• Treballar per fer realitat la Justícia Universal: 

veritat, justícia i reparació per a víctimes de crims 
de guerra i crims contra la humanitat. 
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CONTACTES 
 
Oficina de Premsa d’Amnistia Internacional 
Peter Benenson House, 1 Easton Street 
London, United Kingdom, WC1X ODW 
Tel.: +44 (0) 20 7413 5566  9.30-17.00 hores 
Tel.: +44 (0) 7778 472 126 línia operativa les 24 hores 
FAX: +44 (0) 20 7413 5835 
E-mail: press@amnesty.org 
 
Amnistía Internacional. Sección Española 
Fernando VI, 8, 1º izda. 
28004 Madrid (España) 
Tel.: 91 310 12 77   /   Fax: 91 319 53 34 
E-mail: info@es.amnesty.org 
Web: www.es.amnesty.org 
 
Amnistia Internacional Catalunya 
C. Alfons XII, 19-21, principal 1a 
08006 Barcelona (Espanya) 
Tel.: (+34) 93 209 35 36 (particulars i centraleta) 
         (+34) 93 209 35 36 extensió 2 (només periodistes / 
mitjans de comunicació) 
E-mail: info@amnistiacatalunya.org 
Web: http//www.amnistiacatalunya.org 
 
Més informació a: https://www.amnesty.org/es/contact/ 
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Coalició Mundial contra la Pena de Mort 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   La Coalició Mundial contra la Pena de Mort és una 
aliança de més de cent seixanta ONG, col·legis 
d’advocats, activistes, òrgans locals i sindicats, 
l’objectiu de la qual és enfortir el moviment 
internacional contra la pena de mort. La Coalició 
Mundial exerceix pressió sobre les Organitzacions 
Internacionals i els Estats, organitza trobades 
internacionals i facilita la creació i desenvolupament de 
coalicions nacionals i regionals contra la pena de mort. 
 
 
HISTÒRIA 
 
   Va néixer a Roma el 13 de maig del 2002 i la seva 
creació és el resultat del compromís dels signants de la 
Declaració final del primer Congrés Mundial contra la 
Pena de Mort, organitzat per l’associació francesa 
Ensemble contre la peine de mort (ECPM, Junts contra 
la pena de mort) a Estrasburg el 22 de juny del 2001. 
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FINANÇAMENT 
 
   La Coalició Mundial es finança a través de les 
contribucions dels seus membres, dels seus donants i 
d’altres finançadors institucionals. 
 
 
OBJECTIUS 
 

• Aconseguir l’abolició universal de la pena de 
mort, fomentant la seva abolició definitiva, així 
com les execucions en els països on encara sigui 
vigent. 

 
• En alguns països, tractar de reduir el nombre de 

delictes punibles amb la mort, com a primer pas 
cap a l’abolició. 

 
• Donar suport a la tasca de les organitzacions 

membres, les quals són actors clau, tant en 
l’aspecte local com nacional o regional de 
l’abolicionisme. 

 
• Coordinar el treball d’incidència internacional en 

pro de l’abolició de la pena de mort a tot el món. 
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• Aportar una dinàmica global a l’acció dels seus 
membres, sobre el terreny, actuant de manera 
complementària a les seves iniciatives, respectant 
la seva independència. 

 
• Organitzar campanyes de llarg abast 

internacional. 
 
 
CONTACTES  
 
Web: World Coalition Against the Death Penalty  
          Member organizations 
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Comissió Internacional contra la Pena de 
Mort (CIPM) 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   La CIPM és un cos independent compost de 16 
comissionats, amb experiència en drets humans, 
compromesos amb l’abolició global de la pena capital 
que insta a l’establiment immediat d’una moratòria 
universal de les execucions com a pas cap a l’abolició 
total de la pena de mort. La seva experiència, fons, 
representació geogràfica i implicació personal amb 
l’objectiu d’abolir la pena de mort els permet interactuar 
amb alts funcionaris de diferents països.  
 
 
HISTÒRIA 
 
   La CIPM va ser creada el 7 d’octubre del 2010 a 
Madrid, a iniciativa del Govern d’Espanya i l’any 2020 
va rebre el Premi Nord-Sud del Consell d’Europa en 
reconeixement per la seva tasca en defensa dels drets 
humans. 
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FINANÇAMENT 
 
   La Comissió rep el suport i el finançament d’un grup 
divers de 18 països de totes les regions del món. Aquests 
països són: Algèria, Argentina, Bèlgica, República 
Dominicana, França, Alemanya, Itàlia, Kazakhstan, 
Mèxic, Mongòlia, Noruega, Filipines, Portugal, 
República de Sud-àfrica, Espanya, Suïssa, Togo i 
Turquia. 
 
 
OBJECTIUS 
 
   El treball del CIPM per a obtenir els seus objectius és 
variat: 
 

• Emet cartes i comunicats sobre casos concrets, 
insta els Estats a no dur a terme execucions i 
condemna les execucions realitzades. 

 
• Organitza i atén reunions i esdeveniments per a 

promoure l’abolició de la pena de mort. 
 

• Du a terme missions [els seus membres] en 
diferents països com ara Califòrnia i Delaware als 
Estats Units, Japó, Surinam, Tadjikistan, 
Commonwealth Caribbean, Tunísia i Líban. 
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• Entaula un diàleg amb diferents parts interessades 
que treballen per a l’abolició, com a ONG, i  
representants governamentals o parlamentaris, 
entre altres. 

 
• Publica diversos articles d’opinió i informes, com 

ara un que tracta sobre com els Estats van abolir 
la pena de mort, en el qual es revisen els 
processos cap a l’abolició de la pena capital 
mitjançant l’anàlisi de les experiències de 13 
Estats. 

 
 
CONTACTES 
 
Per a informacions generals o a l’efecte que es vulgui, 
contactar amb l’ICDP (International Commission 
Against Death Penalty): info@icomdp.org Per a  
informació relativa a la Comissió, cal contactar amb el  
Secretariat: asunta.vivo@icomdp.org 
 
Pel que fa a la informació del Support Group, cal 
contactar amb el president, Mr. Guillermo López 
Maclellan, Ambassador at Large, Human Rights, 
Democracy and Rule of Law United Nations 
Department and Human Rights Department:  
guillermo.maclellan@maec.es 



88 
 

Comunitat de Sant Egidi 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   La Comunitat de Sant’Egidio és una associació 
pública de laics de l’Església Catòlica fundada a 
l’església de Sant’Egidio a Roma el 1968, en acabar el 
Concili Vaticà II, per iniciativa d’Andrea Riccardi, de la 
qual formen part més de cinquanta mil persones, 
compromesa en l’evangelització i en la caritat a Roma, a 
Itàlia, i en més de setanta països en quatre continents. La 
Fundació va ser reconeguda per la lluita contra la sida i 
a favor de la cancel·lació de la pena de mort. Els 
fonaments del camí de Sant Egidi són la pregària, la 
comunicació de l’Evangeli, la solidaritat amb els pobres, 
l’ecumenisme i el diàleg com a camí de la pau i de la 
col·laboració entre les religions, però també com a 
forma de vida i com a mètode per a la reconciliació en 
els conflictes. 
 
 
HISTÒRIA 
 
   La Comunitat de Sant Egidi va néixer a Roma l’any 
1968 per iniciativa d’un jove que no arribava a tenir vint 
anys, Andrea Riccardi. Per posar en pràctica l’Evangeli, 



89 
 

Riccardi va reunir un grup d’estudiants de batxillerat, i 
els punts de referència inicials van ser la primera 
comunitat cristiana dels Fets dels Apòstols i Francesc 
d’Assís. Aquest grup d’estudiants va viatjar fins a 
Roma, Itàlia, per fer classes als nens pobres que vivien a 
les barraques de la perifèria romana. Llavors es va 
formar l’Escuela Popular, que ara s’anomena Escuela 
de la Paz en molts indrets del món.  
 
   Des de 1973, a l’església de Sant’Egidio, a Trastevere, 
la primera església de la comunitat, es va començar amb 
el costum de l’oració comunitària cada vespre, que des 
de llavors acompanya la vida de totes les comunitats 
arreu del món. A la segona meitat dels anys setanta, la 
comunitat es va instal·lar també en altres ciutats 
italianes i, més tard, els anys vuitanta, va difondre’s per 
Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia. 
 
   La Jornada Mundial «Ciutats per la vida» és una 
iniciativa internacional empresa per l’organització 
Comunitat de Sant’Egidio, amb el suport de la Coalició 
Mundial contra la Pena de Mort, a la qual pertany 
Amnistia Internacional juntament amb nombroses 
organitzacions, col·legis d’advocats, sindicats i 
autoritats locals i regionals. El 30 de novembre se 
celebra l’aniversari de la primera abolició de la pena de 
mort en el món, que va dur a terme el Gran Ducat de 
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Toscana el 1786. La Jornada Mundial «Ciutats per la 
vida  –  Ciutats contra la Pena de Mort» es convoca des 
del 2002 per impulsar l’abolició de la pena capital en tot 
el món, amb iniciatives de caràcter educatiu, espectacles 
als monuments o llocs simbòlics i accions per a 
sensibilitzar els ciutadans. 
 
   A Barcelona i a Manresa la Comunitat és una xarxa 
d’amistat i servei amb els més pobres: els ancians que 
estan sols, els estrangers, els vagabunds, els infants i 
adolescents de diferents barris. Està centrada a l’església 
dels Sants Just i Pastor de Barcelona, al barri gòtic. Des 
del 1988 aquesta comunitat celebra un dinar de Nadal 
amb els pobres amics de la ciutat. 
 
 
FINANÇAMENT 
 
   La Fundació Sant Egidi ofereix els seus serveis 
mitjançant el treball d’un gran nombre de voluntaris que 
dediquen temps i recursos econòmics per a crear una 
societat més humana i de convivència. 
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OBJECTIUS 
 

• Estar al servei dels més pobres, de la dignitat 
humana i dels drets de la persona, promovent la 
pregària i la comunicació de l’Evangeli. 

 
• Construir formes d’ajuda i d’amistat enmig de 

situacions de pobresa (ancians sols i no 
autosuficients, emigrants, persones sense llar, 
malalts, nens amb desviacions que es marginen, 
discapacitats físics i mentals, drogoaddictes, 
víctimes de la guerra, empresonats i condemnats a 
la pena de mort). 

 
• Donar suport als pobres mitjançant menjadors, 

escoles de llengua per als emigrants, centres on es 
distribueixen ajudes, escoles de tarda per a nens, 
centres per a discapacitats, centres per a gent gran 
i ambulatoris mèdics. 

 
• Portar la gestió d’una escola de pintura per a 

discapacitats, cases de família per a nens i 
adolescents, cases d’acollida per a malalts crònics 
i per als que no tenen llar fixa, de cases per a 
ancians no autosuficients, de cases protegides per 
a gent gran parcialment autosuficient i la 
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realització d’un hospital per a malalts de 
tuberculosi. 
 

 
CONTACTES 
 
Comunità de Sant’Egidio 
Roma (RM) – Piazza di Sant’Egidio, 3A – PAC 00153 
Tel.: +39 06 4292929 
Fax: +39 06 5800197 
E-mail: info@santegidio.org 
Website: https://www.santegidio.org  
 
Asociación Cultural de la Comunidad de San Egidio de 
España 
C/ Dos de Mayo,11    
28004 – Madrid  
Tel.: (+34) 91 011 55 65 
 
COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 
C/ de l’Hospital, 140 
08001 Barcelona, Spain 
Tel.: 93 441 81 23 
E-mail: info@santegidio.org 
Web: www.santegidio.org 
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Justícia i Pau 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
   L’Associació Justícia i Pau de Barcelona és una entitat 
cristiana que actua a Catalunya des del 1968, i que té per 
finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la 
justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el 
respecte al medi ambient. Col·labora i és membre de  
nombroses federacions i plataformes d’entitats del 
nostre país, així com també de diverses organitzacions 
internacionals. 
 
 
HISTÒRIA 
 
   L’any 1974, juntament amb Pax Christi i moltes altres 
entitats, va promoure una campanya contra la pena de 
mort en la qual hi va tenir un paper destacat Arcadi 
Oliveres, que en fou president del 2001 al 2014. 
 
 
FINANÇAMENT 
 
   A més de les aportacions dels socis i donants 
particulars, l’entitat rep habitualment suport econòmic 
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per al seu funcionament per part de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, el Fons Social Europeu-Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, l’Arquebisbat de Barcelona, el Bisbat 
de Terrassa i la Fundació Escoles Parroquials de 
Barcelona. 
 
 
OBJECTIUS 
 

• Informar i sensibilitzar la ciutadania, i pressionar 
políticament institucions governamentals i partits 
polítics, mitjançant activitats diverses, com ara 
campanyes públiques, informes, edició de 
publicacions, organització de congressos, 
conferències, seminaris, jornades, intervencions 
en els mitjans de comunicació, etc. 

 
• Denunciar casos de tortura i altres violacions de 

drets humans. 
 

• Desenvolupar accions per promoure l’increment 
de l’ajut oficial al desenvolupament, l’abolició del 
deute extern dels països pobres, la justícia en les 
relacions comercials internacionals; per denunciar 
els efectes perversos del militarisme, la despesa 
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militar, el comerç d’armes i pressionar  en favor 
del desarmament, per promoure la banca ètica, el 
comerç just i el consum responsable, per exigir 
mesures de lluita contra la pobresa i la marginació 
social, per defensar els drets de les persones 
empresonades i la seva reinserció social. 
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Relació dels llibres publicats dins 
d’aquesta col· lecció i manera  
d’accedir al seu contingut  
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre, si creus 
que això pot ajudar algú. També es pot accedir al text 
visualitzant-lo o descarregant-lo gratuïtament a través 
del web: 
 
www.andreumoixcami.cat 
Versión en español: www.imacxiom.com 
 
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres 
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció: 
 
• Déu, aquest desconegut (Un testimoni de fe) 
 
• El més enllà, aquest desconegut (El goig de 

l’esperança) 
 
• La caritat, aquesta desconeguda (Esclat d’amor) 
 
• La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?) 
 
• La Verge Maria, aquesta desconeguda (Un intent 

d’aproximació a la santedat de la Mare de Déu) 
 
• Déu en les petites coses (A manera de joc per a 

aprofundir en l’espiritualitat)  
(continua)  
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• Cartes obertes (Recull de pensaments d’un cristià) 
 
• El sofriment, aquest desconegut (Reflexions sobre 

les causes del dolor i propostes per a humanitzar el 
tracte amb els malalts) 

 
• La pregària, aquesta desconeguda (Suggeriments 

d’actitud per a pregar millor) 
 
• L’àngel perplex (Observacions a la llum de 

l’Evangeli) 
 
• El retorn de l’àngel (41 Retalls d’esperança; 2a part 

de L’àngel perplex) 
 
• Ciència i fe: ¿un divorci inevitable, o un 

matrimoni ben avingut? 
 
• Virus (I què hi diu la COVID-19?) 
 
• La cadira màgica 

• La fi del món 

• Diari d’un pelegrí 
 




