
Plantar cara a la careta 
de la pena de mort. 
Com fer-ho a I'escola 

La pena de mort! No hi ha, verament, tució escolar té un paper tan ¡m-  sexo, una formación plena que 
qüestió més suggestiva, fins diré més com el dels mit jans de les permita conformar su propia 
pintoresca en la historia de la nostra 
espir~tuai i ta t .~ comunicació, podem esperar que y esencial identidad, así como 

tard o d'hora arribara als centres construir una concepción de la 

L 'estiu passat, els dies 21, escolars una circular en que es realidad que integre a la vez el 
22 i 23 de juny, es va c e l e -  recomani o S1impOSi la celebració ~ 0 n 0 ~ i m i e n t 0  y /a ~a l0 ra~ iÓf i  

brar a Estrasburg un con- d'aquest nou Dia. ética y moral de la misma. Tal 
u 

grés internacional contra la pena 
de mort impulsat per una asso- 
ciació francesa (Ensemble Contre 
la Peine de Mort) i patrocinat pel 
Parlament Europeu i el Consell 
d'Europa. L'acte central de I'en- 
contre, al qual assistiren delega- 
cions de 18 parlaments d'arreu 
del món, prestigiosos intel.lectuals 
i representants d'organitzacions 
no governamentals, va ser la pu- 
blicació d 'un manifest que exigia 
una moratoria en les execucions 
com a pas previ per abolir defini- 
tivament la pena capital.  A la clo- 
enda es va aprovar una declaració 
en que els assistents, entre els 
quals hi havia la presidenta del 
Congrés dels Diputats i el vice- 
president del Senat espanyol, es 
comprometien a promoure la cre- 
ació d 'un  Dia Mundial contra la 
Pena de Mort com a mesura per 
sensibilitzar la població i cons- 

Un altre Dia Mundial per afegir a 
la co l~ lecc ió?  Per a que pot ser- 
vir? Potser només ajudi a recor- 
dar, com el ja consolidat Dia Es- 
colar de la No-violencia i la Pau, 
que en el currículum de totes les 
etapes educatives i de totes les 
arees de coneixement hi ha uns 
continguts transversals que pre- 
tenen completar la formació in- 
tel.lectual amb I'educació moral 
i cívica, I'educació per a la pau, 
per al respecte als drets humans, 
I'educació intercultural, I 'educa- 
c ió per a la igualtat d'oportuni- 
tats, etc. La transversalitat d'a- 
quests continguts no és quelcom 
accessori, f ru i t  d'una moda pas- 
satgera, sinó que es correspon a 
la voluntat de complir I 'objectiu 
primer i més fonamental de l 'e- 
ducació, tal com s'expressa al 
preambul de la Logse: 

formación plena ha de ir dirigida 
al desarrollo de su capacidad 
para ejercer, de manera crítica y 
en una sociedad axiológicamente 
plural, la libertad, la tolerancia y 
la solidaridad. 

»En la educación se transmiten y 
ejercitan los valores que hacen 
posible la vida en sociedad, sin- 
gularmente el respeto a todos los 
derechos y libertades fundamen- 
tales, se adquieren los hábitos de 
convivencia democrática y de 
respeto mutuo, se prepara para 
la participación responsable en 
las distintas actividades e instan- 
cias social es.^ 

Treballar per assolir aquest objec- 
t iu és, per tant, cosa de totes i de 
tots, i no només assumpte de la 
direcció del centre o del professo- 
rat de Ciencies Socials. Certa- 
ment, hi ha una assignatura obli- 

cienciar-la que I'abolició és un «El  objetivo primero y fundamen- gatoria a 4 t  d'ESO, ~ ' ~ t i c a ,  que 
corol4ari del dret huma més fo- tal de la educación es el de pro- manté una connexió més íntima 
namental. Com que en aquest porcionar a los niños y a las amb I'educació moral que qualse- 
procés de sensibilització la insti- niñas, a los jóvenes de uno y otro vol altra materia ja que consisteix 



precisament en la reflexió crítica 
sobre els fonaments de la morali- 
tat. Ara bé, el professorat que té al 
seu carrec aquesta materia no pot 
fer gaire cosa més que continuar 
la tasca iniciada en les etapes an- 
t e r i o r ~  i ,  eventualment, des de la 
panoramica que dóna una assig- 
natura d'aquestes característiques 
en el curs terminal de I'ensenya- 
ment obligatori, contribuir arnb 
les seves orientacions a fer rnés 
efectiva la presencia dels contin- 
guts de caire moral dins totes les 
arees de coneixement. És des d'a- 
questa perspectiva, la d 'un profes- 
sor de Filosofia que a les classes 
d'Etica ha introduit regularment la 
problematica del dret a la vida, 
que aquest article pretén animar 
el professorat a considerar la pena 
de mort corn a tema d'estudi, a la 
vegada que ofereix una selecció 
de recursos que estimulin la refle- 
xió sobre un dels grans problemes 
del nostre temps. 

El fet que la consideració de la 
pena de mort impl iqui  problemes 
morals i jurídics semblants, sal- 
vant les distancies, als que pre- 
senten els castigs dins ambits no 
criminals, corn el familiar i I'es- 
colar, és determinant per enfocar 
el tema des de la perspectiva 
d 'una educació oberta a I'entorn 
més proper, corn la que aquí es 
postula per combatre el tradicio- 
nal desarrelament de les nostres 
escoles Així, la reflexio crítica i 

el debat sobre la tipologia, la 
funció i la legit imitat dels castigs 
a la vida quotidiana dels infants i 

adolescents, en un c l ima de 111- 
bertat en que s'ha de sentir rnés 
la seva veu que la del mestre, es 
la primera condició per construir 
un aprenentatge significatiu so- 
bre el dret penal i els codis mo- 
r a l ~  del passat i del present en 
els quals la pena de mort té o ha 
t ingut el seu lloc 

Taxonomia dels castigs 
Proposta metodologica 

No fa falta ser jurista ni especia- 
lista en drets de I 'home per abor- 
dar a I'aula el tema de la pena de 
mort. Tampoc no és necessari te- 
nir especials coneixements de so- 
ciologia, historia, política o f i lo- 
cofia moral. En realitat, per tractar 
problemes corn aquest no fa falta 
ser expert en res. N 'h i  ha prou, 
per comentar, arnb el fet de tenir 
sensibilitat vers el sofriment dels 
altres i arnb el fet d'haver assu- 
m i t  el compromís d'educar, i no 
només instruir, per aprendre a 
conviure en pau. Aixo, i una mica 
de finesa de mirada i d'esperit 
per fitar cara a cara els castigs 
nostres de cada dia, aquestes 
penes venials que són les germa- 
nes petites, o germanastres, de 
la pena capital.  I després, corat- 
ge per pensar i dialogar franca- 
ment sobre els castigs a I'aula i 
fora de I'aula, arnb els castiga- 
d o r ~  i arnb els castigats. 

Demanem als alumnes, per ini- 
ciar el dialeg o debat, que posin 
exemples de castigs reals o ima- 
ginaris, procurant que la seva 
descripció sigui mol t  precisa en- 
cara que I'exemple es posi con- 
tant una historia del tot fantasti- 
ca. Ajudem-los, si és necessari, 
proporcionant-los textos breus en 
que es descrigui un castig o 
plantejant qüestions corn aques- 
tes: Quines accions o omissions 
són objecte de castig en un joc o 
esport? Quin és el castig rnés dur 
i quin el més suau? Quin és el 
pitjor cr im? Es castiga d' igual 
manera els infants, els joves i els 
adults? Els castigs que es posen 
a I'escola són els mateixos que 
es posen a casa? Quins són els 
castigs que es preveuen al regla- 
ment de I'escola o de I ' inst i tut? 
Es pot considerar que una mala 
quali f icació escolar és un castig? 
Un insult o una burla humi l iant  
són castigs? Heu sentit parlar dels 

castigs que rebien els vostres 
avis o el vostres pares? Actual- 
ment,  es castiga rnés o menys 
que abans, o d'una manera dife- 
rent? Coneixeu algun castig so- 
fert per algun personatge d 'un  
conte o rondalla? . . .  

D'aquesta activitat inicial podria 
sortir un Ilista de castigs que, en 
un segon moment, es tractaria de 
classificar d'acord arnb distints 
criteris: tipus d'acció que es casti- 
ga, norma que s'infringeix, moti- 
vació i excuses per a la infracció, 
circumstancies en la comissió de 
la falta i en I'execució de la san- 
ció, tipus de violencia que s'apli- 
ca en el castig, els sentiments 
que poden provocar, etc. 

Un dels criteris que no s'hauria 
de deixar d'apl icar en aquesta 
catalogació és el que permet dis- 
tingir entre les sancions expiato- 
ries i les sancions per reciproci- 
tat .  Les primeres són aquelles en 
que no hi ha una relació directa 
entre el contingut de la sanció i 
la naturalesa de I'acte sancionat, 
corn és el cas que es castigui a 
no anar d'excursió per haver rom- 
put  un moble. Les sancions per 
reciprocitat no tenen un caire tan 
arbitrari i responen al principi se- 
gons el qual una sanció serveix 
per restablir els vincles socials 
existents en una comunitat i que 
d'alguna manera el culpable ha 
trencat arnb la seva acció. Seria 
el cas, per exemple, de la impo- 
sició d 'un  treball de restauració o 
neteja de mobles a aquel1 que 
n'ha romput un. Aquest segon t i -  
pus de sancions, segons Piaget, 
és el que caracteritza la moral 
autonoma dels adults que els in- 
fants comencen a assolir aproxi- 
madament als dotze anys. Abans 
d'aquesta edat, pero, cap als set 
anys, i gracies sobretot a I'entre- 
nament moral que suposen els 
jocs, ja hi ha un estadi de coope- 
ració emergent en que la recipro- 
citat té un paper important. A 
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pas dans la loi, contrairement 
a I'Ukraine o u  a la Géorgie. o n t  été enregistrées. Ces 

chiffres. établis par Amnesty 

la Cour  fédérale supreme. 

Aujourd'hui, plus de 80 
prisonniers se trouvent dans 
les couloirs de la mor t  pour 
des crimes perpétrés alors 
qu'ils étaient mineurs. Ces cinq 
dernieres années, plus de la 
moitié des exécutions ont  été 
pratiquées au Texas, période 
pendant laquelle le président 
George W. Bush était 

A des exécutions 
Cornme les Etats- 
igeria e t  IeYémen. 
tent pas les traités 
naux qui interdisent 
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C U R S  S O B R E  A V A N G O S  E N  B I O L O G I A  

PROGRAMA 
1. Avancos en immunologia 
2. Tendencies actuals de la botanica Universitat de les 
3. Els aliments transgenics Illes Balears 
4. Genoma huma i salut 
5. Gestió costera Institut de Cikncies 
6. Aprenent de la natura: el control bioloqic de plagues de 1'Educació - . - 
7. ~ c o l o ~ i a  aplicada i paisatgisme 
8. Tecniques de biologia cel.lular 
9. Avancos en fotosíntesis 

PROFESSORAT 
Dr. Vte. Javier Benedí Benito. Profesor titular de Microbiologia. Temes d'investigació: Mecanismes de 
Patogenicitat. 
Dr. Llorenc Gil Vives. Professor adjunt. Temes d'investigació: Biologia de la Conservació Geobotanica. 
Dr. Eduard Petipierre Vall. Catedratic de Genetica. Temes d'investigació: Estudis citogenetics, citoaxonomics, 
genetics i evolutius. 
Dra. Antonia Picornell Rigo. Ajudant de Genetica. Temes d'investigació: Genetica dels processos 
evolutius en especial a les poblacions humanes, marcadors moleculars de malalties genetiques i del 
DNA mitocondrial en humans i Drosophila. 
Dra. Isabel Moreno Castillo. Catedratica de Biologia Marina. Temes d'investigació: planctologia, biologia 
litoral, esculls artificials, oceonagrafía de I'Antardida. Gestió costanera. 
Dra. Ana Alemany Ferrá. Professora titular de Biologia Animal (Zoologia). Temes d'investigació: Zoologia 
aplicada al control biologic de plagues i lluita integrada. 
Dr. Antoni Martínez Taberner. Professor titular d'Ecologia. Temes d'investigació: Ecologia Aquatica. 
Dr. Pablo Escriba Ruiz. Professor titular de Biologia Cel.lular. Temes d'investigació: Mecanismes de 
transducció de senyals. 
Dr. Hipólito Medrano Gil. Catedratic de Biologia Vegetal. Temes d'investigació: Resposta de les plantes 
a la sequera. 

DATES, HORARI 1 DURADA: els dimarts i dijous, del 9 d'abril al 28 de maig de 2002, de les 19 a les 
21 h. La durada del curs és de 16 hores 

DESTINATARIS: Professorat de primaria i secundaria. 

INSCRIPCIONS: Per formalitzar la inscripció cal: 
informar-se telefonicament que hi ha places al curs, 
efectuar I'ingrés de 13.000 pessetes (78,13 6 )  al compte corrent número 725.743-58 de Sa Nostra 

(2051), oficina 0100, d. c. 55, a nom del curs, i presentar dos resguards als serveis administratius, on 
caldra emplenar el full d'inscripció, presentar una fotocopia del document d'identitat i de la titulació. 
Fer únicament el pagament a I 'ent i tat bancaria no representa la inscripció al curs. 

Serveis administratius de I'edifici Sa Riera (de dilluns a divendres de les 10 a les 14 h) 
Tel.:971 1730 141 17240011724  1011724 13.Telefax:971 172435.  



partir dels set anys, per tant ,  ja 
es podria intentar fer operativa la 
dist inció entre els dos t ipus de 
sancions. Amb I 'alumnat d'ESO 
es podra anar més enlla i convi- 
dar-los que cerquin exemples de 
sancions per reciprocitat d'acord 
amb la classificació de Piaget, 
que en distingeix sic t ipus: exclu- 
sió momentania o definit iva del 
grup, acceptació de les conse- 
qüencies de la propia acció, pri- 
vació d'una cosa de la qual 
abusa, fer al culpable exacta- 
ment el mateix que el1 ha fet, 
restituir un objecte romput o 
robat i, f inalment, la simple cen- 
sura explicativa.' 

Teories del castig 

Probablement després d'aques- 
tes activitats I 'a lumnat estara en 
disposició de dist ingir entre cas- 
t i g  i sanció, assajar una definició 
de castig i comprendre que es 
tracta de la privació d'alguna co- 
sa valuosa (la I l ibertat, algun bé 
material o, eventualment, la pro- 
pia vida) i de I'aplicació d'una cer- 
ta violencia legitimada per una 
autoritat contra els qui  han in- 
fr ingit alguna norma. ES el mo- 
ment de plantejar les qüestions 
basiques, si és que encara no les 
han posades els mateixos alum- 
nes, sobre la funció i la legit imi- 
tat  dels castigs: Per que s'ha de 
castigar? Es pot castigar una co- 
sa, maquina, planta o animal? A 
partir de quina edat una persona 
és responsable i pot ser castiga- 
da? ES raonable castigar una per- 
sona que pateix una malalt ia físi- 
ca o psíquica? És just a vegades 
castigar un innocent? És correcte 
castigar a algú pel dany que s'ha 
fet a si mateix o només s'ha de 
castigar pel mal que s'ha fet als 
altres? Qui té dret a castigar? ES 

just castigar un col. lectiu per 
una acció feta per un sol individu 
que pertany a aquest col. lectiu? 
Tothom té dret a defensar-se 

d'una acusació abans que se'l 
castigui? Es pot ensenyar o edu- 
car cense castigar? Quin sentit té 
aplicar un castig que no benefi- 
cia a ningú? És el castig una 
forma de venjanca? ES Iícit apl i- 
car un castig que atempti contra 
algun dels drets humans? Hi  ha 
accions que es castiguen i que 
mai no s'haurien de castigar? . . .  

Per ajudar a plantejar i respondre 
aquestes qüestions h i  ha tres teo- 
ries explicatives que s'haurien de 
donar a coneixer per animar el 
debat general sobre els castigs i 
per introduir la problematica es- 
pecífica de la pena de mort: la te- 
oria util itarista, la teoria retributi- 
va i la teoria de la resocialització. 

Teoria utilitarista 

La teoria uti l i tarista justi f ica els 
castigs exclusivament en funció 
de les conseqüencies que se'n 
deriven d'acord amb el principi 
que el que és út i l  és bo. Segons 
aquesta teoria, encara que el so- 
f r iment en si mateix és sempre 
u n  mal ,  el castig és moralment 
justi f icable si té conseqüencies 
positives, és a dir, si evita un so- 
f r iment major o si procura u n  bé 
major. En aquest calcul de bene- 
f icis, si el castig impedeix al cu l -  
pable reincidir o dissuadeix els 
del inqüents potencials de come- 
tre delictes semblants, aleshores 
pot tenir conseqüencies desitja- 
bles que pesen més, en la ba- 
lanca de la justícia, que el mal 
que s' infr ingeix al culpable fent- 
lo sofrir o privant-lo d'alguna co- 
sa valuosa. 

El principal problema d'aquesta 
teoria és el d'explicar per que 
s'ha de l imitar el castig només a 
les persones culpables i no es pot 
estendre també a les innocents. 
Efectivament, la innocencia del 
condemnat o I'absencia de pro- 
ves definitives sobre la seva cul- 
pabil i tat no serien determinants a 

I'hora d'imposar una pena perque 
el que realment importa és la re- 
percussió que es penca que t in-  
dra en la disminució de les faltes 
i delictes. Així, es justifiquen els 
castigs col.lectius i ,  duta la teoria 
a I'extrem, f ins i tot els castigs 
preventius com la detenció i 
I 'empresonament dels sospitosos 
que no han comes cap delicte. 
Els util itaristes no rebutjarien el 
proverbi farisaic ( 4 s  mil lor que 
mor¡ un home que pereixi tot un 
poble)) i podrien acudir al mart i- 
rologi religiós o laic per donar 
forca a aquesta sentencia. Altres 
objeccions que s'han fet a la teo- 
ria util itarista és que permet sen- 
se escrúpols un castig despropor- 
cionat a la gravetat de la falta i 
que no té prou en compte les cir- 
cumstancies atenuants, ni f ins i 
tot eximents, en la comissió del 
delicte. 

Teoria retributiva 

La teoria retributiva justifica el 
sofr iment del castig com una 
cosa bona en si mateixa, inde- 
pendentment de les conseqüen- 
cies, sempre que no s'apl iqui mai 
a persones innocents. La tesi cen- 
tral d'aquesta teoria s'expressa 
dient que, perque hi hagi justí- 
cia, s'ha de penar les persones 
que han infr ingit voluntariament 
una norma i s 'ha de fer de mane- 
ra que hi hagi una proporció 
entre la gravetat de la infracció i 
la severitat del castig. El principi 
en que se sosté la teoria retribu- 
tiva és el de la reciprocitat. se- 
gons el qual, essent els drets de 
qualsevol persona iguals als dels 
altres i correlatius als seus deu- 
res, el qui  no compleix el deure 
de respectar els drets aliens (a la 
vida, a la Ilibertat, a la propie- 
tat  . . .  ) perd els propis drets cor- 
responents (a la vida, a la Iliber- 
tat ,  a la propietat . . .  1. 

Encara que en alguns aspectes 
aquesta teoria sembli superior a 



la util itarista, també se li poden 
fer objeccions serioses, entre les 
quals la primera és que amaga 
davall la capa dels grans ideals 
la primit iva llei del tal ió. Ja fa 
temps que els estudiosos han 
posat al descobert la genealogia 
d'aquesta llei que es remunta al 
desig primari de venjanqa ex- 
pressat en la fórmula «vida per 
vida, ul l  per u l l ,  dent per dent, 
ma per ma, peu per p e u ~ .  Per 
altra banda, se l i  pot retreure 
també un formalisme excessiu 
que exigeix que s'hagin d'aplicar 
els mateixos castigs per als ma- 
teixos actes sense atendre les 
circumstancies personals que 
han concorregut en la comissió 
de la falta. Finalment, si es cas- 
tiga sense intenció dissuasiva o 
preventiva, sembla que difícilment 
els retribucionistes es poden de- 
fensar de I'acusació de crueltat i 
respondre la pregunta: Per que 
s'ha de fer sofrir el culpable sen- 
se pretendre res més que una ex- 
piació inúti l  d'una acció passada? 

Teoria de la resocialització 

Les deficiencies de les dues teo- 
ries anteriors, i especialment la 
que fa referencia a la manca de 
consideració de les circumstan- 
cies personals de I' infractor, han 
propiciat I 'elaboració d'una ter- 
cera teoria del castig que es pre- 
senta corn una proposta alterna- 
tiva al dret penal classic. Segons 
aquesta nova teoria, I 'objectiu de 
les sancions és evitar la rein- 
cidencia dels infractors de la llei 
i, per aixo, tenint  en compte que 
no hi ha delictes en abstracte 
sinó delinqüents concrets, s'hau- 
ria de castigar, no només segons 
la gravetat del cr im, sinó també, 
i sobretot, segons les necessitats 
especials de socialització de qui 
ha comes la falta. Així, la perso- 
na que hagués delinquit en una 
situació de confl icte excepcio- 
nal, que probablement mai més 

no es repetira, hauria de ser trac- 
tada més benevolament que no 
pas la persona reincident en una 
mateixa falta. En tot cas, la ree- 
ducació, la readaptació o la rein- 
serció, corn a practica peniten- 
ciaria, és I 'únic que pot donar 
sentit als castigs. 

Tot i que aquesta teoria sembli 
moralment impecable i prou su- 
perior a les altres dues, quant al 
grau d'humanització que supo- 
sa, es pot entendre, corn ha fet 
Foucault, que significa ni més n i  
menys que el t r iomf de les tec- 
nologies coercitives del compor- 
tament mit janqant les quals els 
enginyers de la conducta i els or- 
topedistes de la individualitat, 
basant-se en unes ciencies hu- 
manes, masca humanes, s'ajunten 
per fabricar individus submisos i 
uniformats. El poder d'aquestes 
ciencies fa que I'essencia del 
mal que s'ha de reduir, el que 
tenen en comú la falta més lleu i 
el cr im més greu, ja no sigui I 'a- 
temptat  contra I' interes part icu- 
lar o general, sinó la desviació 
de la normalitat, I 'anomalia, que 
passa a ser el d imoni  que obses- 
siona a I'escola, al tr ibunal, a 1'- 
hospital, a I'asil i a la presó. La 
intervenció de metges, psico- 
legs, educadors i treballadors so- 
cials en aquestes insti tucions, 
am b els seus veredictes terapeu- 
tics, té corn a principal conse- 
qüencia la d i fuminació de la 
violencia dels castigs a la vega- 
da que aconsegueix fer natural i 
legítim el poder de castigar, que 
és funcionalment identificat amb 
el poder de curar o d'educar. El 
castig es fa invisible i, a mesura 
que la medicina, la psicologia, 
la pedagogia i I'assistencia so- 
cial ocupen el poder de control i 
de sanció, deixa sense espai I 'a- 
parell penal que té corn a eix la 
presó que, en compensació, es 
medicalitza, es psicologitza i es 
pedagog~tza.~ 

Les qüestions fonarnentals 

Les teories del castig tenen un 
paper important en el debat 
sobre la pena de mort, pero pot- 
ser no és tan decisiu corn el que 
tenen les qüestions etiques que, 
tard o d'hora, sortiran a la super- 
fície arran del dret a la vida. És 
practicament impossible, en efec- 
te, que es plantegi seriosament 
un problema moral sense que no 
broti algun embolic fi losofic. No 
té cap sentit intentar ofegar 
aquestes qüestions basant-se en 
el prejudici que són inaccessi- 
bles als infants i adolescents o 
adduint que se'ls hauria d'estal- 
viar la cruesa de la reflexió sobre 
un tema tan angoixant corn la 
mort. La practica docent de m i -  
lers de mestres d'arreu del món 
que usen el material del projecte 
Philosophy for children, conegu t 
aquí corn Projecte Filosofia 3 /18 ,  
demostra ad nauseam la possibi- 
l itat de fer fi losofia amb els in- 
fants. Particularment interessants, 
pel que fa al nostre tema, és la 
narració Lisa de Matthew Lipman 
i el corresponent manual d ' ins-  
truccions que I'acompanya, Re- 
cerca etica, que han inspirat El 
libro de Manuel y Camila d ' Ernst 
Tugendhat, Celso López i Ana Ma- 
ría Vicuña recentment editat a 
Espanya. Certament, aquestes 
narracions estan pensades per a 
alumnes majors de dotze anys, 
pero res no impedeix que les 
qüestions que hi són presents no 
puguin ser plantejades, després 
d'una pertinent adaptació, a alum- 
nes de menor edat i a partir d'al- 
tres materials util itzats en el Pro- 
jecte Filosofia 3 /18 ,  com, per 
exemple, El carter joliu de Janet 
i Allan Ahlberg i el manual que 
I'acompanya, Contes per a pen- 
sar d'lrene de P ~ i g . ~  

Ningú no dubta avui, després de 
les aportacions de Bettelheim, 
de I'eficacia educativa dels con- 
tes meravellosos, virtut que han 

Fotografia: D i a r  de B a  
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analitzat i posat en relleu estu- 
diosos de casa nostra com, entre 
altres, Vicenc Jasso, Catalina Tor- 
rens, Gabriel Janer, Miquel Sbert 
i Ramon R ~ s s e l l ó . ~  La truculen- 
cia i I 'escabrositat d'alguns epi- 
sodis de contes i rondalles no pot 
ser una objecció seriosa contra la 
uti l i tzació didactica, ans al con- 
trari, la persecució dels innocents, 
les accions d 'una violencia ater- 
ridora, els castigs i les amenaces 
no menys terribles, les activitats 
macabres de bruixes i bruixots, 
els sofr iments horribles de I'an- 
t iheroi, la representació personi- 
ficada de la mort, la figura re- 
pugnant del d imoni  i les imatges 
esfere'i'dores de I ' infern ... són un 
poderós estímul per plantejar 
qüestions etiques com aquestes: 
Que fa que, en general, fer sofrir 
algú sigui incorrecte? Com po- 
dem arribar a saber que alguna 
cosa és incorrecta? Es pot fer so- 
frir a algú per al seu propi bé? ES 

raonable fer sofrir algú perque no 
sofreixin altres persones? ES res- 
ponsable la persona que per un 
accident fa sofrir o mata algú? 
Qualsevol t ipus de violencia físi- 
ca o tortura és i l . legít im? Que hi 
ha de dolent en el fet de  matar? 
Sempre esta mal fet  matar perso- 
nes o en alguns casos pot estar 
justi f icat? Pot ser a vegades út i l  
o beneficiós matar una persona? 
A la guerra h i  ha normes que im-  
pedeixen matar en algunes cir- 
cumstancies? Algun cr im s'hau- 
ria de castigar amb la mort? El 
dret a la vida pot tenir alguna ex- 
cepció? ES més important el dret 
a la vida que el dret a una vida 
digna? . . .  

Arguments i contraarguments 

Aquestes qüestions o, millor, al- 
tres de semblants que segurament 
faran els alumnes si se'ls proposa 
un material adequat i se'ls dóna 
I'oportunitat de cercar les pregun- 
tes abans que les respostes, hau- 

ran preparat el terreny per acostar- 
se als arguments a favor i en con- 
tra de la pena de mort. 

1. La dissuasió per mitja 
d'un castig exemplar 

L'argument més comú a favor de 
la pena de mort és el que es basa 
en la hipotesi segons la qual és 
necessari matar un delinqüent per 
d i s u a d i r  altres persones de co- 
metre el mateix t ipus de delicte. 
Alguns estudis criminologics han 
analitzat la proporció existent en 
un determinat país entre el nom- 
bre d'assassinats i el nombre d'e- 
xecucions. Encara que la majoria 
d'aquest estudis no permeten 
treure conclusions definitives, en 
alguns altres s'ha arribat a afir- 
mar que per cada execució es 
dóna un estalvi de set vides im- 
putable a I'efecte dissuasiu. 

que serveixen d'estímul per co- 
metre delictes. Koestler conta 
que en I'epoca en que a Anglater- 
ra els carteristes eren executats 
públicament h i  havia una bona 
partida de Iladres que feien el 
seu agost aprofitant la distracció 
dels espectadors que badocaven 
davant el cadafal. Una cosa sem- 
blant va pascar a Palma -se- 
gons refereix el Cronicón Mayori- 
cese- quan el dia 2 8  de gener 
de 1 6 9 6  el predicador encarre- 
gat d'assistir espir i tualment un 
lladre sentenciat a mort  va fer 
saber, des de damunt el cadafal i 
devora la forca, que s'acabava de 
produir al l í  mateix un robatori 
perpetrat contra un dels assis- 
tents a I'espectacle. 

2. Embrutiment dels implicats 
en la pena de mort 

Ara bé, aquestes investigacions 
parteixen d 'un error que n' inval i- 
da les conclusions. Efectivament, 
suposen que les persones que 
cometen delictes greus, com I'ho- 
mic id i ,  ho fan sempre després de 
calcular fredament les conse- 
qüencies de la seva acció, quan 
la realitat és que, en la majoria 
dels casos, actuen impulsivament 
en situacions de greu alteració 
emocional o sota els efectes de 
I 'abús de drogues o d'alcohol i ,  
per tant ,  no preveuen que el seu 
cr im podria ser castigat amb la 
perdua de la propia vida. Aixo ex- 
pl ica que no hi hagi proves con- 
vincents que la pena de mort t in-  
gui més poder dissuasiu que, per 
exemple, la cadena perpetua, com 
mostren els darrers estudis encar- 
regats per I 'ONU ( 1 9 8 8  i 1 9 9 6 )  
a Roger Hood. 

Hi  ha qui  ha suggerit, basant-se 
en estudis sobre la criminali tat a 
New York i Chicago en distintes 
epoques, que les execucions po- 
den tenir f ins i to t  els efectes 
contraris als esperats, és a dir, 

L'argument de I'exemplaritat del 
castig seria impressionant -com 
afirma Albert Camus- si no fos 
perque practicament ningú no 
creu en aquest caracter exemplar 
que la societat mateixa, que de fet 
en teoria defensa, considera re- 
pugnant i e m b r ~ t i d o r a . ~  Si es cre- 
gués de veres en el poder dissua- 
siu de la pena, no es mataria en 
secret, a I'alba, a porta tancada, al 
pati d'una presó o en sales espe- 
cials on I'assistencia és restringi- 
da, sinó que es faria en públic, als 
Ilocs de major concurrencia, a ho- 
res punta, amb periodistes i foto- 
grafs, davant les cameres de te- 
levisió i donant a I'espectacle la 
maxima difusió. Potser en els se- 
gles passats, quan les execucions 
es feien a les places públiques (a 
Palma se solien dur a terme a la 
placa de Santa Eulalia, a la de 
Cort o a la placa del Mercat), s'hi 
creia més, en I'exemplaritat; pero 
hi ha un fet que fa pensar que 
aquesta convicció era ben feble: a 
totes les societats, excepte en 
aquelles en que s'executa la mort 
com a sacrifici religiós, la funció 



del botxí esta estigmatitzada. La 
infamia del simpatic botxí retratat 
a El verdugo de Berlanga no és res 
comparada arnb la ignomínia que 
su posa ésser posat al mateix nivel1 
que el criminal que s'executa. Va 
rnés enlla de I'anecdota aquella 
feta que passa a Mallorca, el dia 
13 de desembre de 1715 per a 
rnés senyes, quan just abans de 
I'execució es va indultar un soldat 
condemnat per lladre perque es va 
oferir a substituir el botxí que no 
s'havia presentat a fer la seva 
feina.' L'any següent, també a Ma- 
llorca, es dona el cas que refereix 
el cronista Guillem Vidal: «al ahor- 
car a un sentenciado cayó al suelo 
el verdugo, causándose considera- 
ble daño y no pudiendo continuar 
la operación. Obligóse a subir para 
terminar el repugnante acto al 
ayudante del ejecutor, llamado el 
Mataratas, pero hubo necesidad 
de apalearle porque se negaba a 
hacerlo, pretextando que se lasti- 
maba su r e p ~ t a c i ó n . ) ) ~  Les des- 
ventures dels botxins, per altra 
banda, han estimulat la creació li- 
teraria, especialment d'autors 
romantics corn Heine, Espronceda 
i Victor Hugo. 

bert Camus quan escrivia de I'e- 
xecució capital: .És un assassi- 
nat que, sense dubte, paga arit- 
meticament el cr im comes. Pero 
afegeix a la mort un reglament, 
una premeditació pública i cone- 
guda per la víctima, una organit- 
zació, en definitiva, que és per 
ella mateixa una font de sofri- 
ments morals rnés terribles que 
la mort. No hi ha, doncs, res de 
comparable arnb la pena de 
mort. Moltes legislacions consi- 
deren rnés greu el cr im comes 
arnb premeditació que el cr im de 
pura violencia. Pero, que és I'e- 
xecució capital si no el rnés pre- 
meditat dels assassinats, al qual 
no es pot comparar cap altra en- 
demesa criminal, per mol t  calcu- 
lada que sigui? Perque hi hagués 
alguna equivalencia seria neces- 
sari que la pena de mort s'apli- 
qués a un criminal que hagués 
advertit arnb antelació la seva 
víctima de I'epoca en que l i  do- 
naria una mort horrible, i que, a 
partir d'aquell  moment, la t in-  
gués segrestada durant mesos. 
Un monstre corn aquest no es 
dóna en I 'ambi t  privat.ll 

rnés que cap altre delicte, la in- 
tervenció coercitiva de I'autoritat 
per protegir els drets que han 
estat conculcats pels criminals. 
Ara bé, si és veritat que la re- 
pressió és necesar ia per protegir 
els drets i mantenir la conviven- 
cia en una societat, també ho és 
que el poder de castigar que té 
I'Estat mai no pot vulnerar aquest 
mateixos drets que tracta de pro- 
tegir infringint penes que atemp- 
ten contra la dignitat de la vida 
humana. Quan el desig de justícia 
-deia Kant- va rnés enlla del 
que és necessari per defensar els 
nostres drets, es converteix au- 
tomaticament en una venjanca.12 

Diguem les coses pel seu nom, 
corn feia Alomar sense embuts 
en encetar el seu assaig de 1912: 
«La pena de mort corn a dret 
(pseudo-dret) és originariament 
la consagració d 'un instin huma, 
d 'una passió individual, per la 
societat: és la jurisprudencia de 
la venjanca. De manera que I'ex- 
pressió vindicta publica expressa 
bé la naturalesa ínt ima de tal 
sanció.»13 No és el desig angeli- 
cal de justícia el que mou a cas- 
tigar arnb la Dena c a ~ i t a l ,  sinó 

3. La retribució dels cr¡mS O I ' e ~ e r ~ i ~ i  d e s g  d a b i l i c  de ' venjanca, 
Aquesta degradació i aquest en- de 1, ,en,anca aquest instint primari i selvatic 
vi l iment social dels botxins és un que els sistemes penals intenten 
signe inequívoc que a Pena de Aquest text de Camus dóna en el a p l a c a r  exerc,nt una venjanca 
mort repugna a consciencia mo- clau a I'hora de desmuntar Ijar- freda i vestida de c v ~ i t a t  per evi- 
r a s  cosa que Gabriel Aomar  con- gument dels part idars de retenir tar que les  v í c tmes  o e s  seus fa- 
sidelava un argument d e c s u  a la pena capital corn el castig just m i a r s  es prengun Volentament 
favor d ' a b ~ l i r - l a . ~  1 que a Pena i necessari per tal que e d e l n  la justicia pel seu compte, R ~ ~ ~ -  
de mort significa que els Estats qüent retribueixi a la societat e ta ,  ,iXí, que si 1jautoritat no cas- 
cometen ni ni menYs que el cr im que ha comes  Ja es veu tiga perque slhagi de inqu i t ,  
mateix acte que les lleis de / 'Es- que e pit jor dels c r m n a l s  exe- per que es cometi,, nous 
tat mateix castiguen amb mes cutat paga arnb escreix a seva crims, la llei es posa contra les 
rigor, és a dir, I ' homc id i  delibe- ma i fe ta  arnb una pena massa v í c tmes  innocents per defensar 
rat i a sang freda. Quin sentit té, cruel per rebre e nom de justa. e s  agressors, i, per a més inri, 
aleshores, parlar d'exemplaritat? NO hi ha, per tant ,  aquella pro- són també altres innocents, els 
Exemple de que? -podem de- porció entre la gravetat del cr im i familiars dels condemnats, els 
manar-nos arnb Alomar- i potser la severitat del castig que postu- q u i  amb una part con- 
contestarem corn el l :  «Jo no sé len els retribucionistes. Certa- siderable dels sofriments que im-  
veure en la pena de mort rnés ment,  hi ha crims d'una atrocitat p l i c a  una sentencia de mort. 
que un exemple: el de I'assassi- esfere'i'dora que repugnen a qual- 
n a t . ~ ; ~  No una altra cosa, un sevol persona honesta, encenen Quina justícia és aquesta que 
exemple repugnant, hi veia Al- el desig de venjanca i reclamen, s'aplica també contra els inno- 
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cents? No hi ha qui  ho pugui en- i coronat de flors ( 2 4  de gener risc no hauria de servir corn argu- 
tendre cense recórrer als senti- de 17881.'" ment contra la pena de mort. En 
ments i a les idees religioses que efecte, -afegeixen- si la funció 
historicament han possibilitat la 4. EI risc dlexecutar persones principal del castig no és altre 
practica r i tual dels sacrificis hu- innocent, que la de reduir el cr im escar- 
mans.14 Especialment significatiu mentant els delinqüents poten- 
és el paper que té I'expiació corn Potser als déus els agrada la c i a l ~ ,  i aquesta funció es com- 
a acció purificadora destinada a Sang deis i n n o c e n t ~ j  pero aquest pleix igualment castigant alguna 
descarregar de tota culpabil i tat mis ter ¡  no podem entendre els persona no culpable, aleshores 
un individu o tot un poble davant hOmes que ens rebel.lem f ins  les conseqüencies d'aplicar la 
els ul ls dels déus. Aquest és el tot quan sOfrim sOfrir un  pena són a llarg termini més be- 
fonament de la pena de mort que petit cast ig si sabem que & neficioses que no pas les que 
els antropblegs i historiadors han just. I I 'execució de persones sJobtindrien de no mposar-la per 
pogut trobar quan s'han decidit  a nOcents no nOmés un r isc pro- por de cometre un error judicial. 
excavar davall  dels ed , f ,c ,s  ma- bable a causa de la fal. l ibi l i tat de 

jestuosos de la moral jueva, a f les  persones que intervenen en el  Que es pot dir contra aquest ar- 
losofia grega i el Dret roma, que procés judicial!  que é~ un gument que, amb un cinisme re- 
sostenen els moderns sistemes fet demostrat amb pels ' senya's. finat, addueix també que a de- 
penals.15 Semblaria que la prime- ha notícia aquí  claració d' innocencia sol ésser 
ra re l ig ió fundada per un senten- la sortida del corredor de la mort un estratagema dels condemnats 
ciat a mort i que. a més, centra- de 'Oaquín 'Osé des- a mort per suprimir o ajornar I'e- 
va la seva doctrina en I'amor, el prés que es provés la seva xecució? Tal volta nomes bastarla 
perdó de les ofenses la  bene- culpabil i tat dels delictes que se recordar que una empresa priva- 
volencia, hauria d'haver eradicat 1 1  imputaven. pero aquest es no- da, posem e l  Caz dluna compa- 
entre els seus f idels un costum mes un dels vuitanta-vuit casos de transports, pot afrontar 
tan barbar. Durant els primers cinc que des de 1973 donat a l s  certs riscos, com el de perdre I 'e- 
segles, efectivament, els cristians Si  pensem que des d'a- quipatge del cl ient. pero no pot 
cregueren que la bona nova del queSta data 650 arriscar-se que, per un error de la 
seu mestre els prohibia matar i Persones. t e n m  que un de cada p r o p a  empresa, una sola 
es negaren sistematicament a set executats mort mai no hauria persona. D.igual manera, e l  
col.laborar en les execucions. El d'haver estat condemnat S'ha de- tema judic ia l  pot afrontar e l  risc 
cristianisme, pero, no s'al imenta mostrat també que entre 1 9 0 0  1 de un ,nnocent a una 
exclusivament de I'ensenyanca 1985 es 'Ondemnaren a pena que d'alguna manera sigui 
moral de Crist sinó també de les 350 que eren reversible. pero no és pot perme- 
doctrines de I 'Antic Testament i cents dels carrecs que se'ls havia tre la temeritat que per un error 
dels Sants Pares, doctrines que imputat. La majoria dels reus 

judicial es condemni a mort i s'e- 
han propiciat que I'Església cato- varen ser absolts o se'ls va com- 

xecuti un sol innocent. Final- 
l ica justifiqués la necessitat de mutar la pena, alguns varen es- 

ment,  aquest util itarisme amant 
capar de la mort per minuts, pero 

la pena de mort, la beneís i la dels calculs hauria de sospesar, 
2 3  varen ser executats abans 

imposés generosament en epo- per ésser coherent, el que té d'e- 
que pogués provar la seva in- 

ques no gaire Ilunyanes. Imagi- xemplar el fet que no sempre s'e- 
nocencia. 1 tants altres casos en 

nem el di lema terrible que devia xecuti les persones que han 
altres parts del món que, amb 

ser per als teolegs haver de con- comes els crims més greus, sinó noms i Ilinatges, refereixen els 
sentir I'execució d 'un  cristia del 

informes d'Amnistia Internacio- 
que tenen més bit l lets en la lote- 

tot  innocent als ul ls de Déu per- 
nal amb una perseveranca i ho- ria de la mort aquells reus que 

que acabava de rebre el baptis- 
nestedat no han t ingut oportunitat de pre- 

me  o perque havia confessat i parar una bona defensa del seu 
combregat amb devoció just Si aquestes són les dades, val la cas. I és que, corn conclou un 
abans de morir. En casos corn pena afrontar el risc de matar un prestigiós criminoleg nord-ame- 
aquest sabem que a Mallorca el innocent? Els qui pensen que sí rica, ((la pena capital esta viciada 
condemnat rebia la gracia de semblen tenir-ho clar. Encara que pels prejudicis i per la inf luencia 
triar si volia ser degollat o penjat és possible -diuen- que per un de factors que escapen al control 
( 2 4  de novembre de 1 7 0 1 ) ,  o era error judicial s'hagi executat al- dels tr ibunals, corn la pobresa 
condui't al cadafal vestit de blanc guna persona innocent, aquest del processat, que li impedeix de 





contractar un  advocat competent 
arnb experiencia en I'exercici del 
dret penal)).'' 

5. Arbitrarietat i discriminació 

Els qui  neguen I'arbitrarietat i la 
discriminació que aquest fet su- 
posa al4eguen que, d'acord arnb 
la discreció que caracteritza el 
sistemes judicials moderns, no 
és probable que s'imposi exacta- 
ment una mateixa sentencia no- 
rnés perque dos crims semblin 
d' igual gravetat. Cada cr im és 
únic -recorden- ja que les cir- 
cumstancies en la seva comissió 
són sempre diferents i perque 
també admet estrategies defensi- 
ves diferents. Per tant ,  si es do- 
nés el cas que fossin condemna- 
des a mort rnés persones d 'un 
determinat sexe o categoria ra- 
cial o etnica, aquest fet només 
significaria que proporcional- 
ment es cometen rnés crims en 
aquests sectors de la població. A 
més, -conclouen- no sembla 
raonable tenir en compte dades 
estadístiques per emetre una 
sentencia, en conseqüencia la 
Cort Suprema dels EUA ha fet bé 
de recusar I 'ús de les estadísti- 
ques com a criteri suficient per a 
la defensa. Tampoc no pensen 
que sigui pertinent qüestionar-se 
el fet que uns mateixos delictes 
siguin castigats mortalment en 
un país i no en un altre, que abans 
es condemnessin arnb pena de 
mort uns cr ims que avui no són 
delictes i que unes mateixes fal- 
tes siguin diversament penades 
per dist ints tr ibunals que han 
d ' a ~ l i c a r  la mateixa Ilei. 

L'arbitrarietat, pero, és innegable 
si es consideren els diversos mo- 
t ius pels quals s'ha aplicat la 
pena de mort a distintes jurisdic- 
cions. Actualment, són delictes 
castigats arnb la mort, a rnés de 
I'assassinat a tots els paisos re- 
tencionistes, el trafec de drogues 
(a uns 2 5  pa'isos), la possessió 

de més de quinze grams d'hero'i- 
na (a Singapur), els delictes eco- 
nomics, la violació, la prostitució 
i altres delictes contra la moral 
sexual, I 'atracament a ma arma- 
da, el terrorisme, I'espionatge, I'al- 
ta tra'ició, els delictes contra la 
seguretat de I'Estat, etc. Si retro- 
cedim a temps passats la Ilista 
seria interminable. lnclouria mo- 
t ius tan pintorescos com la ut i l i t -  
zació de sortilegis, que era puni- 
da en el codi dlHammurabi; el 
culte als déus estrangers entre 
els hebreus; I'adulteri a la Grecia 
arcaica; I'embriaguesa de les do- 
nes i la perdua de la virginitat de 
les vestals a I'antiga Roma; la 
blasfemia; I'heretgia i I'expressió 
de proposicions contraries a I'or- 
todoxia religiosa a I'edat mit jana; 
I'acció de tallar un arbre a la 
Gran Bretanya de 1 7 0 0  on altres 
2 2 1  delictes eren també con- 
demnables arnb la pena de mort . . .  
Una rapida ullada a les croni- 
ques de Mallorca revela que en 
aquesta mateixa categoria de de- 
lictes punibles arnb la mort s 'h i  
comptava la falsificació de mo- 
neda (1382) ,  el subministrament 
de perfums per part d 'un  esclau 
a I'esposa del seu senyor (13791, 
el robatori sacríleg (14011, la pe- 
derastia (14081, la sodomia, la 
violació, el casament clandestí 
sense el consentiment patern, ro- 
bar o matar bestiar alie, la falsif i-  
cació d'una acta notarial, dormir- 
se estant de guardia en un lloc 
de vigilancia, anar armat essent 
bandejat o acompanyant un ban- 
doler, disparar arnb arcabús o ba- 
llesta encara que no hi hagués 
cap ferit, ajudar a fugir un es- 
clau, donar cobro a un bandejat, 
la ruptura de I'homenatge, la in- 
citació a la rebel.lió i ,  per acabar, 
encara que la Ilista no és exhaus- 
tiva, les diverses modalitats d 'he- 
retgia que la Inquisició va perse- 
guir tan drasticament durant els 
anys de la seva existencia.18 

La major part de persones execu- 
tades, a Mallorca i fora de Mallor- 
ca, abans i ara, pertany als sec- 
tors rnés desvalguts de la societat: 
esclaus, pobres, pertorbats men- 
tals i membres de minories ra- 
c i a l ~ ,  etniques o religioses. La 
discriminació ha estat denuncia- 
da reiteradament des de la pers- 
pectiva de la desigualtat d'opor- 
tunitats de defensa que tenen 
aquestes persones mancades de 
mit jans per obtenir advocats ex- 
perts i rnés habils que no els de- 
signats d'of ici  per I'Estat.lg Quant 
a la raca, pero, la discriminació 
sembla que té rnés a veure arnb 
la identitat de les víctimes ja que 
diversos estudis real itzats als 
EUA mostren que, si la víctima 
és blanca, hi ha un 2 0 %  rnés de 
probabilitats que el del icte sigui 
castigat arnb la pena de mort. 
Així, des de 1 9 7 6 ,  aproximada- 
ment el 8 3 %  de les víctimes del 
executats eren blanques, mentre 
que les víctimes d'assassinat d'a- 
questa raca sumen només un 
50% del total.  Des de la mateixa 
data, 1 5 8  reus negres han estat 
executats per haver assassinat 
víctimes de raca blanca, i només 
11 reus blancs han estat execu- 
tats per assassinar persones de 
raca negra. No vol dir aixo que, 
en la practica, als EUA la vida 
d 'un blanc és rnés valuosa que la 
d 'un  negre? 

6. Violació dels drets humans 

El principi de no-discriminació 
és un principi basic del sistema 
internacional de protecció dels 
drets humans 1 ,  per tant ,  obliga 
també que es respecti en I'as- 
sumpte de la pena de mort. Al- 
tres principis explícitament re- 
coneguts pel pactes i convenis 
internacionals són el de legalitat 
penal, proporcionalitat de la pe- 
na i el tracte huma al del inqüent. 
El Dret internacional no prohi- 
beix, basant-se en aquests prin- 





cipis, la pena de mort, sinó que 
deixa a la sobirania dels Estats la 
competencia de retenir-la o abo- 
lir-la, tot i que el reconeixement 
inequívoc del dret a la vida corn 
un dret individual subjectiu que 
ha de ser respectat absolutament 
a tota persona pel simple fet de 
ser-ho ha impl icat  certes restric- 
cions a I'hora d'apl icar la pena 
capital. Les prohibicions d'exe- 
cutar menors de divui t  anys i ma- 
jors de setanta, persones arnb in- 
capacitat mental manifesta, dones 
embarassades o mares que tenen 
f i l ls  mol t  petits, així corn la pro- 
hibició d'ampliar el nombre de 
delictes sancionables arnb la pe- 
na de mort ,  són mesures que pa- 
lesen la voluntat dels principals 
organismes internacionals de 
promoure I 'abolició a forca de li- 
mi tar  la sobirania dels Estats 

El Dret internacional no ha donat 
encara el pas decisiu que signif i-  
caria interpretar els articles 3 i 5 
de la Declaració Universal de Drets 
Humans en el sentit que la pena 
de mort no pot ser acceptada de 
cap manera perque és una obvia 
excepció al dret a la vida i una 
vertadera tortura, la pena cruel, 
inhumana i degradant per excel- 
Iencia. Aquesta interpretació s'a- 
nira imposant per la forca de la 
raó i dels sentiments més nobles. 
Efectivament, el dret a la vida, 
que es proclama a I'article 3,  és 
tan fonamental que constitueix 
el pressuposit basic per posseir 
tots els altres drets humans, la 
qual cosa vol dir que si es priva 
una persona d'aquest dret, se la 
priva automaticament de tots els 
altres. Per altra banda, per molt 
que s'hagi avancat en la dulc i f i -  
cació dels metodes d'execució 
des que en el segle XVII I Cesare 
Beccaria denunciés I'absurd de 
la ferocitat dels antics suplicis 
corporals, el procés d'execució 
continua sent una tortura cruel. I 
és que els sofriments d 'un con- 

demnat que espera ésser execu- 
tat ,  que es desespera davant la 
perspectiva que no prosperin els 
recursos o la petició d ' indul t ,  
que s'angoixa per corn I'execució 
afectara els familiars, que experi- 
menta I'estranya sensació que un 
equip sanitari s'ocupa de preser- 
var la seva salut només perque 
pugui ser executat corn cal . . . ,  
aquests sofriments morals no 
poden ser mitigats per una mort 
que ha de ser executada .amb el 
menor dolor possible)), corn reco- 
mana el Comite de Drets Hu- 
mans de I'ONU. 

Si no és moralment i legalment 
acceptable amenacar de mort un 
pres o provocar-li danys físics o 
psíquics arnb descarregues electri- 
ques o arnb simulacres d'execu- 
ció, corn no han de ser considerats 
cruels, inhumans i degradants I'a- 
menaca constant en nom de la llei 
i els preparatius horribles del ri- 
tual de I'execució? La pena de 
mort, en resum, és una violació 
dels drets humans que, a diferen- 
cia d'altres violacions (tortura, 
execucions extrajudicials, desapa- 
ricions, etc.) no s'oculta ni es 
nega, al contrari, forma part de les 
Ileis del país que I'aplica. 

7. lnstrument de repressió polít ica 

El caracter irrevocable de la pena 
de mort ha estat una solució 
temptadora per als regims que 
han volgut el iminar drasticament 
els dissidents i opositors polítics. 
Ha estat aplicada especialment 
per consolidar el poder d 'un go- 
vern constitu'i't arnb un cop d'Es- 
tat i per reforcar il. lusoriament 
I'autoritat estatal; i l~ lusor iament 
perque, de fet ,  el recurs a I 'ame- 
naca i a la tortura que suposa la 
pena capital és un signe de debi- 
l i tat.  La inanitat d'aquest proce- 
diment execrable es fa palesa re- 
passant la historia i comprovant 
corn milers de persones executa- 
des per u n  govern han estat des- 

prés reconegudes corn a víctimes 
innocents, i a vegades heroiques, 
quan unes altres autoritats han 
arribat al poder. Només I 'abolició 
de la pena de mort pot garantir la 
supressió d'aquesta practica re- 
pressiva tan brutal i ajudar a 
construir una societat en que la 
convivencia es basi en el respec- 
te a la vida humana i en la to- 
lerancia cap a totes les idees. 

Aquí és pertinent recordar el que 
va dir Gabriel Alomar al f inal de 
la ponencia sobre la pena de 
mort que va fer al Congrés de la 
Llibertat: ((La subsistencia de la 
pena de mort és un perill gene- 
ral, contra lo que podria semblar 
tal volta an els qui aixequen les 
espatlles egoistament, tot  dient- 
se "Que se m'endona a mí  d 'una 
penalitat en que mai cauré?" 
Pero i é s  que aquest bon burges 
sab en quines apariencies de 
cr im pot dema tombar, o sota 
quin monstruós error jurídic pot 
ésser enclós? ¿Es que ha meditat 
bé les conseqüencies que podria 
portar-li una revolució victoriosa 
plena de represalies i venjances? 
L'abolició del patíbol implicaria 
una dolcificació general de les 
costums, privades i públiques, i 
arnb el transcurs dels anys seria 
un impossible natural per a I 'hu-  
manitat el restabliment de la 
pena de mort, corn ho seria avui 
en les terres de civilització, el de 
la tortura judicial.  Així corn crec 
profundament que la pena de 
mont fomenta I'assassinat, crec 
que I'abolició fomentaria I 'edu- 
cació moral de I 'home i del 
poble, moralitzant per de promp- 
te el poder, corn a representació 
veritable de les seleccions, dels 
més dignes.))2o 

Qui escrivia aquestes paraules 
I'any 1912 era un home que 25 
anys després va haver de consta- 
tar les conseqüencies d'una «re- 
volució victoriosa plena de re- 
presalies i venjances)). Només a 



Mallorca hi hagué milers d'execu- 
tats, cense judici previ, a les cu- 
netes o a les tapies dels cementi- 
ris i unes 3 0 0  penes de mort 
varen ser decretades per consells 
de guerra absolutament mancats 
de garanties legals. La majoria de 
les víctimes havien estat acusa- 
des de desafecció, rebe1,lió o 
col~laboració arnb I 'enemic, pero 
en realitat eren oponents polítics 
que varen ser condemnats per ac- 
cions Iícites realitzades durant la 
República i en defensa del govern 
legítim durant la guerra. Alomar, 
arnb la seva advertencia premo- 
nitoria, devia saber que la pau no 
és una corda que estirem uns per 
un costat i els altres, per I'altre, 
sinó un f i l  mol t  pr im que s'ha de 
manejar arnb molta subtilesa per- 
que en qualsevol moment es pot 
rompre. I sabia, arnb tota segure- 
tat, que els botxins i els seus aju- 
dants, els estiracordetes, no 
tenen mans delicades ni cap bon 
pensament. 

Selecció de recursos 

1.  Una rondalla 

En Juanet de I f0nso, recollida al 
tom I I I de I'Aplec de Rondaies Ma- 
llorquines, presenta d iverses situa- 
cions adients per encetar un dia- 
leg sobre el sentit dels castigs i 
de la justícia. La més xocant és la 
que es dóna després que en Jua- 
net ha matat cinc companys d'es- 
cola perque li han d i t  ((pelutn i 
s'ha carregat el mestre perque I'ha 
castigat durament arnb corretja- 
des. El batle decideix empreso- 
nar-lo per castigar aquests crims, 
pero en Juanet reacciona violen- 
tament i s'escapa de la justícia 
després d'haver apallissat el saig 
i tots els qui  I'acompanyaven. Da- 
vant la gran forqa i extrema vio- 
lencia d'en Juanet, la Justícia con- 
voca en assemblea tot  el poble i 
es decideix que «ja no porem fer 
cosa mil lor que donar-li lo que 

deman, i que se'n vaja d'es po 
ble, i que no torn)). 

La rondalla es pot confrontar 
arnb aquest cas historic que va 
ser notícia el 3 1  de maig de 
1 8 8 7 ,  pocs anys abans que 
mossen Alcover comencés a re- 
col l ir  el seu aplec de rondalles. 
((En la Audiencia dio comienzo la 
vista del proceso instruido por el 
Juzgado de Instrucción de Mana- 
cor contra los procesados Juan 
Vallés Llabrés (a) Xaraminé, Ma- 
teo Obrador Ballester, (a) La Plan- 
ta, Eusebio Pérez (a) Rubio, y 
Lucas Lladó Sagreras (a) Lluque- 
té, acusados de deli to de robo 
con homicidio perpetrado en la 
noche del 2 9  de Diciembre de 
1 8 9 6  en la vila de Campos, en la 
casa y persona de Jul ián Mas Vi- 
dal. Representó al Ministerio Fis- 
cal el Sr. Santacruz y actuaron de 
defensores D. Antonio M'. Sbert, 
D. Juan Sampol, D. Juan Alomar y 
D. Bartolomé Simonet. 1 La vista 
finalizó el 2 de Junio v los cuatro 
encartados fueron sentenciados 
a la pena de muerte en garrote, 
que se llevará a cabo en Mana- 
cor, y al pago de 4 . 0 0 0  pesetas a 
los herederos de la víctima. sZ1 

2. Dues llegendes 

El pare de Miquel dels Sants Oli- 
ver, el mestre Joan Lluís Oliver 
Sabrafín, és I'autor d'Episodios 
de antaño ( Imp .  La Almudaina 
de Amengual y Muntaner, Palma, 
18871, una obra que recull una 
serie d'histories que va coneixer 
per tradició familiar. El l l ibre 
esta compost de tres narracions 
de les quals la primera, Las foga- 
tas de la costa, i la darrera, Un 
minué y una contradanza, rela- 
ten accions presumptament cri- 
m i n a l ~  que són castigades arnb 
la pena de mort. En una es co- 
met un  error judicial i s'executa 
la sentencia a un home innocent, 
Antoni Solivellas, un pages de 
Llucmajor, acusat de lladronici i 

assassinat. A I'altra, h i  ha un in- 
teressant episodi en que es conta 
com un bandoler convicte, Jordi 
Escarrer, de mal nom ((Barrera)), 
és condemnat a mort, pero just 
abans d'ésser executat és perdo- 
nat per la justicia. 

3. Una novel.la 

L'estrany d'Al  bert Camus (La Ga- 
lera, Barcelona, 1 9 9 7 ) ,  publica- 
da originariament I'any 1942 ,  
és, en part, la traducció novel- 
lada de les idees contingudes a 
I'assaig sobre I'absurd que és El 
mite de Sísif (Edicions 62lPenín- 
sula, Barcelona, 1 9 8 7 ) .  Merse- 
ault,  el narrador, és un oficinista 
d'Alger que porta una existencia 
mediocre arnb un taranna espe- 
cial que es podria definir com de 
freda indiferencia. Un  dia, pas- 
sejant per una platja arnb el seu 
amic Raymond, es veu impl icat  
en una baralla que acaba arnb la 
mort d ' un  arab. Ll iurat a la justí- 
cia, I 'act i tud de Merseault, que 
no té  consciencia de ser un  cri- 
minal ,  escandalitza el procura- 
dor, els jutges i I'advocat mateix, 
que el consideren estrany a llur 
univers perque ignora els valors 
convencionals que donen sentit a 
les seves vides. En el procés se li 
retreu, més que no I'assassinat, 
el fet que no plorés a I'enterra- 
ment de la seva mare i que I 'en- 
dema de la seva mort anés a 
nedar i al cinema. Així, se I 'acu- 
sa d'haver ((enterrat la seva mare 
arnb un cor de criminal)) i és 
condemnat a mort. Davant la 
perspectiva de I'execució, i arnb 
la mateixa indiferencia de sem- 
pre, Merseault reflexiona sobre la 
pena de mort (al web d 'Amnist ia 
Internacional hi ha reprodu'i't el 
fragment). Les reflexions del na- 
rrador poden ser un bon pream- 
bu1 per a la lectura de les Iúcides 
i impressionants Reflexions so- 
bre la guil lot ina de I'autor. Per 
altra banda, hi ha una excel4ent 



versió cinematografica de la 
novel.la, que va dirigir Luchino 
Visconti I 'any 1 9 6 7 .  

4. Una obra de teatre 

Guil lem Cabrer Borras va escriu- 
re Aina Sacoma (Impremta No- 
vell, Badalona, 1 9 7 4 )  basant-se 
en uns fets verídics que varen 
succeir a Palma els anys 1 7 4 1  i 
1 7 4 2 ,  dels quals hi ha referen- 
cies al Cronicón Mayoricense ~ ' A I -  
var Campaner, als Anales de la 
isla y reyno de Mallorca de Gui- 
l lem Terrassa i a la Miscelánia 
erudita mayoricense de Joaq u i m 
M .  Bover. La historia, mol t  resu- 
mida, és la següent. El t inent 
Manuel de Bustil los (Manuel de 
Palacios, a I'obra), de 30 anys 
d'edat, nascut a Burgos i casat i 
amb f i l ls  a Malaga, sedueix o és 
sedu'i't per una monja de 22 
anys, Elisabet Font dels Olors i 
Penyaflor (Aina Sacoma, a I 'o- 
bra), f i l la d 'una bona família 
d'Arta, que havia ingressat a con- 
tracor seu al convent de la Mise- 

ricordia. Els amants decideixen 
escapar-se i s'embarquen, amb 
passaports falsos, en un vaixell 
frances cap a Cartagena. Allí són 
capturats i retornats a Mallorca 
on el t inent Bustil los sera con- 
demnat a mort després d 'un pro- 
cés en que se I'acusa de rapte, 
adulteri, estupre I deserció del 
servei, entre altres delictes. El 
dia 4 de maig es va executar la 
sentencia i el t inent va ser deca- 
pitat amb un mecanisme sem- 
blant al de la gui l lot ina del qual 
es digué que havia estat inventat 
pel reu mateix. El dia de l'execu- 
ció, per por d 'un  aixecament dels 
qui  veien amb simpatia la histo- 
ria dels dos amants, es va dictar 
un ban que imposava pena de 
mort a qui  demanés clemencia 
per al sentenciat. La historia va 
ser mol t  popular f ins al punt  que 
encara cap a I'any 1 9 5 0  Jaume 
Vidal Alcover, com diu al proleg 
del ll ibre de Cabrer, la va conei- 
xer per transmissió oral i com és 
pales pel fet que circulés un ro- 
manc, reprodu'i't fragmentaria- 

Fotografia Sergio lmbert (D iar io  de Mallorca) 

ment a la Gran Enciclopedia de 
Mallorca. a ['entrada (( B u s t i l l o s ~ ~ .  

5. Cinematografia 

Silla eléctrica para ocho hombres 
(1959) 

The Last Mile. Producció nord- 
americana en blanc i negre dir i-  
gida per Howard W. Koch. Dura- 
ció 7 8  min .  Interprets principals: 
Mickey Rooney i Clifford David. 

En una presó del sud-oest ame- 
rica vuit homes esperen el mo- 
ment d'ésser executats. Un d'el ls 
estrangula el guardia de la seva 
galeria i organitza la fuga. Excel- 
lent interpretació de Mickey Roo- 
ney, que representa cruament la 
desolació i el desesper d 'un  ho- 
me a punt  de ser executat. El tí- 
tol original fa referencia a la ((dar- 
rera milla)), que és el darrer t ram 
que els condemnats han de recór- 
rer per anar de la seva cel.la a la 
cadira electrica. 



El verdugo (1963 )  

Producció hispanoitaliana. Dura- 
ció: 8 7  min.  Dirigida per Luis Gar- 
cía Berlanga. Guionistes: Rafael 
Azcona, Luis Garcia Berlanga i 
Ennio Flaiano. Interprets: José 
Isbert, Nino Manfredi, Emma Pe- 
nella, José Luis López Vázquez, 
Ángel Álvarez, Elvira Quinti l la, 
María Luisa Ponte, Julia Caba. 

Amadeo, un vell botxí de [ 'Es- 
panya dels 6 0 ,  a punt  de jubilar- 
se i conscient que el seu ofici no 
és gaire popular, comenqa a pre- 
ocupar-se per saber qui  sera el 
seu successor. Més preocupat es- 
ta, pero, pel destí de la seva f i l la 
Carmen, que veu com els preten- 
dents se li escapen quan conei- 
xen la professió del seu pare. La 
situació canvia quan apareix a 
les seves vides José Luis, I 'enter- 
rador, que té  un problema sem- 
blant al de Carmen: les al4otes 
no el volen quan saben qu in  és el 

seu of ic i .  Els joves semblen estar 
fets un per I 'altra, s'enamoren, la 
fadrina queda embarassada i es 
casen. Per mantenir la nova fa- 
míl ia José Luis haura de compa- 
t ibi l i tzar la seva feina amb la de 
botxí, of ici  en que I ' iniciara el 
seu sogre. 

El extranjero ( 1967)  

Lo straniero. Producció italiana. 
Duració: 1 0 5  min .  Dirigida per 
Luchino Visconti. Basada en la 
novel.la d'Albert Camus L'étran- 
ger. Interprets: Marcello Mas- 
troianni, Anna Karina, George 
Wilson, Bernard Blier, Pierre Ber- 
t in,  Jacques Herl in, George Geret 
i Bruno Cremer. 

Pena de muerte ( 1995 )  

Dead Man Walking. Producció 
nord-americana dirigida per Tim 
Robbins. Duració: 1 4 5  min.  Guió 

basat en el l l ibre Dead man wal- 
king: an Eyewitness Account of 
the Death Penalty in the United 
States ( 1 9 9 3 )  de sor Helen Pre- 
jean. Principals interprets: Susan 
Sarandon, Sean Penn, Robert 
Prosky, Raymond J .  Barry, Celia 
Weston, Lois Smith i R. Lee Er- 
mey. Oscar 1 9 9 5  a la mil lor ac- 
t r iu.  Gran exit a les sales espa- 
nyoles, on va tenir 1 . 2 9 0 . 1 1 3  
espectadors. 

La pel.lícula esta basada en un 
fets reals que varen passar a 
Lousiana a partir del dia 4 de no- 
vembre de 1 9 7 7 ,  en que Elmo 
Patrick Sonnier i el seu germa 
Eddie varen assassinar dos ado- 
lescents (Loretta Bourque i David 
LeBlanc) en un camp de canyes 
de sucre. Pat Sonnier (Matthew 
Poncelet a la pel.lícula) va ser 
condemnat a mort i va pascar sic 
anys a la presó. En saber la data 
de I'execució, sol~l ic i ta I'assisten- 
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cia de sor Hellen, que va accep- 
tar ajudar-lo intentant aconseguir > 

I 'absolució i la tranauil , l i tat e s ~ i -  Y . . , -/ 
ritual per afrontar la mort. La mon- 
ja, pero, en coneixer la realitat 
del cr im i veient la manca de pe- 
nediment de Mathew, comenca a 
sentir una profunda inquietud 
que augmenta quan entra en 
contacte amb les famílies de les 
víctimes. Finalment, es decideix, 
amb I'oposició de la família i del 
bisbat, a donar tot  el suport al 
jove, que sera electrocutat el dia 
4 d'abri l  de 1 9 8 4  després de de- 
manar perdó als pares de les víc- 
t imes. La pel4ícula mostra les 
tragedies particulars de tots els 
que estan implicats en la historia 
i mostra cruament I'horror del 
cr im i I'angoixa no menys horro- 
rosa de I'execució. S'h i  senten 
les veus dels abolicionistes i dels . - , .! /' 

retencionistes, de I'Estat i de J . d, 
I'Església catolica, del reu i la 
seva mare, i de les famílies de 
les víctimes. ES possi ble estudiar 
el cas real a partir dels retalls de 
premsa, les entrevistes i els art i-  
cles que estan recollits al web 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/fr 
ontline/angel/. 

El corredor de la mort ( 1 9 9  5) 

Killer: a journal of murder. Pro- 
ducció nord-americana. Duració: 
9 1  min .  Director i guionista: Tim 
Metcalfe. Basada en la novel.la 
de Thomas E. Caddis. Interprets: 
James Woods, Robert Sean Leo- 
nard, Ellen Greene, Clara Buono, 
Robert John Burke, Richard Rieh- 
le, Harold Gould, John Bedford 
Lloyd, Jeffrey DeMunn, Conrad 
MacLaren, Steve Forrest, Richard 
Council ,  Christopher Petrosino, 
Michael Jeffrey Woods, Rob Locke 
Jones, Raynor Scheine, Eddie 
Cairis i Seth Romatelli. 

Cap als anys 20 un jove jueu una 
mica esquerra i idealista, Henry 
Lesser, entra a treballar com a 

guardia a la presó de Leavenworth 
on esta esperant ser executat Carl 
Panzram, un perillós delinqüent 
que ha assassinat vint-i-una perso- 
nes i que a la presó és tractat bru- 
talment. El guardia simpatitza 
amb Carl, el qual considera molt 
intel.ligent, se'n guanya la con- 
fianca i aconsegueix que escrigui 
les seves memories en un bloc que 
li passa d'amagat cada vespre que 
esta de guardia. El delinqüent, en 
un acte de furiosa violencia, mata 
un guardia pensant que aixo pot 
acontentar Lesser, la qual cosa fa 
que aquest presenti la dimissió i 
abandoni el seu treball. Poc temps 
després rep una invitació de Carl 
Panzram en que el convida a as- 
sistir a I'execució, que afronta 
amb la seva habitual insolencia. 

La milla verde (1999 )  

The green mile és una producció 
nord-americana dirigida per Frank 
Darabont. Basada en una novel- 
la de Stephen King. Interprets prin- 
c i p a l ~ :  Bonnie Hunt ,  Sam Rock- 
well, David Morse i Tom Hanks. 

Un guardia del corredor de la 
mort d'una presó americana dels 
anys 30, Paul Edgecomb, es 
planteja el dilema moral inherent 
al seu ofici quan descobreixen 
que John Coffey, un negre de 
talla gegantina acusat d'assassi- 
nar dues nines, té poders sobre- 
n a t u r a l ~  benefics. El guardia i els 
seus col.legues, el simpatic Bru- 
tus i el pervers Percy, i els preso- 
ners viuen una estranya experien- 
cia en que es mesclen la tendresa 
i la crueltat en unes proporcions 
que remouen la freixura f ins que 
les emocions exploten en conei- 
xer la innocencia i la vertadera 
identitat de I'entranyable John 
Coffey abans de ser executat. 

La espalda del mundo (2000 )  

Duració: 8 9  min .  Dirigida per Ja- 
vier Corcuera a partir d ' un  guió 



en el qual compta amb la col.la- 
boració d'Elías Querejeta i Fer- 
nando León de Aranoa. 

Es compon de tres reportatges que 
presenten situacions de maxima 
degradació humana, social i políti- 
ca a causa de la violació dels drets 
humans, concretament dels drets 
de la infancia, la llibertat d'expres- 
sió i el dret a la vida. Només el ter- 
cer documental, La vida, esta di- 
rectament relacionat amb la pena 
de mort. Les cameres entraren en 
el corredor de la mort d'una presó 
de Texas per donar a coneixer el 
drama de Miquel Flores, un pres 
mexica que va ser executat dia 9 
de novembre de 2000, condemnat 
a mort deu anys abans per haver 
violat i assassinat una estudiant. El 
documental mostra obertament la 
deshumanització que implica la 
pena capital i suscita una reflexió 
seriosa, emotiva i no gens pam- 
fletaria sobre la violació del dret a 
la vida, amb la intenció - c o m  diu 
Elías Querejeta- de transmetre el 
missatge que tots hauríem de fer 
alguna cosa per defensar els drets 
humans, perque tots estem impli- 
cats en les situacions que es des- 
criuen a la pel.lícula. + 
lnternet  
A m e r c a n  Society of Criminology: 
http://www.critcrim.org/ 

Amnst ia  Internacional a Catalunya: 
http://www.pangea.org/ai-catl 

Asamblea de  Cooperación por la Paz: 
http:llwww.acpp.comlpenamuerte.htm 

Assembea  Parlamentar ia del Consell 
d 'Europa:  
http://stars.coe.frl 

Catedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans: 
http:llwww.pangea.orglunescopaul 

Cathoics Aganst Capital Punshment 
http:l/www.igc.orglcacpl 

Coordinadora Gesto por la Paz de Euska Herra: 
http:llwww.kender.esIgestolindex.html 

Death Penalty lnforrnation Center: 
http:llwww.deathpenaItyinfo.orgl 

Ensemble contre la peine de rnort: 
http:l/www.ecart-type.com1 

Nessuno tocch Cano: 
http:llwww.handsoffcain.orgl 
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