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1 Presentació. Dades significatives. Variacions segons els estats. Sistemes d'execució vigents. Perfil 

dels presoners.  

 

D'un temps ençà la problemàtica de les presons està essent considerada amb molta atenciö, no sols per 

part dels tradicionals estudiosos de l'activitat carcerària, sinó per tot un conjunt d'analistes dels sistemes 

socials en generals. quan la situació arriba als extrems dels estats units, en què l'aplicació de la pena de 

mort esdevé un tret significatiu i singularitzador d'una societat la presó és un símptoma i/o un índex de la 

salut d'un sistema social i per això cal analitzar-la seriosament en la seva influència sobre les conductes i 

sobres els models de socialització. 

L'objectiu primari d'aquest treball és analitzar si es donen modificacions i/o canvis en la identitat dels 

presoners nord-americans quan entren al corredor de la mort, que he pogut estudiar en el període 2000-

2003. En cas afirmatiu, el treball que presento pretén esbrinar-ne les possibles causes. L'objectiu 

secundari és determinar si es pot parlar de l'existència de mecanismes psicosocials i polítics aplicats de 

manera sistemàtica o bé si es tracta d'un seguit de reaccions i hàbits gairebé inconscients de les parts 

implicades. 

La idea d’aquest treball va néixer en considerar el volum de cartes de presoners de que disposo, el 

conjunt de les quals constitueix un arxiu important d´històries de vida, de dades, un reflex del sistema 

judicial i penitenciari del país més poderós del planeta. En intentar posar ordre en la muntanya de dades, 

al intentar-ne la seva classificació, va sorgir l’idea d’utilitzar-les com corpus d’aquest treball. 

Aquest treball vol esbrinar què s'esdevé amb l'identitat d'una persona quan, aparentment, se li arrabassa 

allò que ha estat la seva vida, substituïnt-ho per una sèrie de factors diferents, desconeguts pel presoner 

fins aleshores. També he volgut acostar-me als sentiments que es generen al voltant d’un home o una 

dona ingressats a la presó, des de tots els punts de vista. Què en pensa ell, què en pensa la seva família, 

què en pensen les famílies de les víctimes, quina és la impressió de la societat contemporània davant el 

crim, el delicte, la pena de mort, la cadena perpètua, què en pensen els guàrdies que comparteixen amb 

ells una tercera part o la meitat de cadascun dels seus dies. 

Acostar-nos descriptivament a totes aquestes dimensions ens pot donar alguna idea sobre mecanismes 

molt profunds de la psique i de la societat humanes. I amb aquesta intenciö he fet un treball en què 

personalment em sento implicada però que pretén anar molt més enllà d'una dèria personal o d'un interés 

subjetiu.  

Quan hom entra en contacte amb l'amor, el dolor, la mort, les vides trencades pel mig com un arbre tallat 

de soca-rel, és molt difícil la imparcialitat i l'anàlisi fred de una col·lecció de dades; és difícil mantenir-se 

al marge i analitzar els éssers humans com papallones sota un microscopi, sense que existeixi una part 

d’un mateix que prengui partit. Tot i això, m’he esforçat en donar una visió imparcial de la situació en 

cada cas, deixant que sigui el lector qui tregui les conclusions que li semblin més oportunes.  
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Finalment voldria dir que tots els casos citats en aquest TFC són reals. En cap cas he escrit els cognoms 

perquè es tracta de persones vives, tampoc he adjuntat fotografies de cap presoner/a, per preservar el dret 

a la seva intimitat, i tampoc dono detalls de les presons en les que estan internats/des per la mateixa raó. 

He omès, conscient i voluntàriament, qualsevol comentari que m'ha semblat subjectiu, exagerat, poc 

acurat o que no reflectia la realitat quotidiana del presoner. No oblidem que també dins la presó hi ha 

circumstàncies extraordinàries, com ara el fet d'ésser posat en aïllament, que tot i constituir un càstig 

habitual, no és el dia a dia del presoner, sinó una excepció.  

També he omès les referències personals susceptibles d'identificar clarament un presoner; de fet, només 

és un tribut simbòlic a la seva condició de persones humanes, molt més simbòlic quan ningú en el seu 

entorn habitual té gaire - o cap - cura de si se'ls respecta o no el seu dret a l'intimitat. No m'ha semblat 

ètic, però, descurar aquest aspecte. 

El projecte voldria demostrar que és possible que, a una societat  la constitució de la qual defensa la 

llibertat de tots els homes i on les escoles de primària i secundària comencen cada dia amb les paraules 

"Prometo solemnement ser fidel a la bandera dels Estats Units d'Amèrica i a la república que 

representa: un sol país sota Deu, indivisible, amb llibertat i justícia per a tothom"1, s'estiguin vulnerant 

alguns dels drets humans més bàsics de un col·lectiu concret, el dels presoners al corredor de la mort. 

Les preguntes que m'he plantejat arrel d'haver triat aquest tema de treball són: 

 ¿Es modifica la percepció identitària d'un presoner quan ingressa al corredor de la mort?. I en 

cas afirmatiu, aquesta modificació és el resultat de l'aplicació d'un programa preestablert i 

sistemàtic, és fruit d'accions inconscients que han arribat a esdevenir hàbits, o bé és fruit només 

de les circumstàncies personals i per això podria ésser diferent en cada intern?. 

 ¿Es podria arribar a parlar d'una substitució identitària? 

 ¿Quina és la percepció que el presoner té de si mateix?. 

 ¿Quina és la percepció que en té el poder, l'autoritat?.  

 ¿Quina és la percepció que en té la família i els amics?. 

 ¿Quina és la percepció que en tenen els altres presoners?. 

La hipòtesi sobre la que treballo és que els presoners del corredor de la mort pateixen modificacions, 

canvis i/o substitucions en la seva identitat. Aquestes modificacions podrien ser fruit de sotmetre el 

presoner a un programa sistemàtic de despersonalització o bé fruit de un programa de cosificació que 

aniria adreçat a  substituir la identitat individual per una de col·lectiva, on l'individu no tingués lloc per 

se, sinó només com membre del col·lectiu "presoners del corredor". 

Aquest procés pot ser voluntari, significant amb això que des de l'autoritat existeix una programació 

específica per a dur-lo a terme, o bé involuntari, i en aquest cas podem aplicar la frase de Marx "no ho 

saben, però ho fan".  

                                                 
1 "The Pledge of Allegiance" Francis Bellamy, 1892, A patriot's book, Caroline Kennedy, Hyperion, New York, 
2003. 
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Dades significatives. 

 

És important conèixer una sèrie de dades i de fets per a poder crear una composició de lloc acurada i el 

més exacte possible. Què són els corredors de la mort, quants presoners hi ha allotjats en aquests 

moments, quines són les condicions dels diferents corredors, etc..  

 

Veiem tot seguit una col·lecció de dades que ens ajudaran a situar els corredors i la seva població:  

 

DADES ESTATS UNITS ESPANYA 

Superfície total 363.000 km2 Superfície total: 504.750 km²  

 

Població total  288,3 milions. 39.181.114 milions. 

Densitat de població 30,3 habitants/km2  77,6 habitants/km2 

Esperança de vida en néixer 77 anys 78,26 anys 

Creixement de la població 1,1% anual. 0,16% 

Taxa de fecunditat 2,1 fills/dona 1,26 fills/dona 

% població urbana 77 78 

Taxa bruta mortalitat infantil 7/1.000 naixements 6,3/1.000 naixements 

Habitants/metge 2,7/1.000 habitants 3,5/1000 habitants 

Taxa d'analfabetisme < 5 >4 

Despesa pública en Sanitat, % PIB  6,5 7,1 

 

La població total internada en els corredors de la mort és de 3.921 persones, distribuïdes de la següent manera, 

per raça i sexe: 

 

Per raça: 

 1831 .......  Blancs 

 1554 .......  Negres 

 364 .......  Hispànics. 

 27 .......  Nadius Americans 

 33 .......  Asiàtics 

 12 .......  No classificats 

Per sexe: 51 dones, 3.871 homes. 

 

% de població menor d'edat en el moment d'ingressar al corredor: 2%. 

 

Edat del presoner més jove: 18 anys. 
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Edat del presoner més vell: 87 anys. 

 

Estats on la pena de mort és vigent : 38 

 

Estats on no és vigent: 14. 

 

Estats on la pena de mort és vigent però rarament s'executa a algú: 6 

 

Estats amb moratòria2: 1 (Il·linois) 

 

Pel que fa als sistemes d’execució vigents3, trobem: 

 

 Injecció letal, aplicada a un total de 38 estats, a 18 com sistema únic i a 20 compartida amb altres 

sistemes, com la cambra de gas, la cadira elèctrica, l’escamot d’afusellament o la forca. Depenent de la 

legislació de l’estat qui tria és el governador, el reclús o el director de la presó. 

 

 Cadira elèctrica: aplicada a un total d’11 estats, a tots els quals existeix també la possibilitat de 

l’execució per injecció letal.  

 

 Cambra de gas, aplicada a un total de 5 estats, a tots els quals existeix també la possibilitat de l’execució 

per injecció letal. 

 

 Escamot d’afusellament, aplicat a un total de 3 estats, a tots els quals existeix també la possibilitat de 

l’execució per injecció letal. 

 

 Forca, aplicada a un total de 2 estats, a tots els quals existeix també la possibilitat de l’execució per 

injecció letal.  

                                                 
2 Entenem per moratòria la decissió, presa en aquest cas pel governador de l’estat, d’aturar les execucions durant 
un període de temps determinat. Les causes més habituals per establir la moratòria són la convocatòria d’un 
referèndum on els ciutadans votaran si volen o no continuar amb la pena de mort,o bé, com és el cas de Il·linois, 
la decissió del governador de revisar els dossiers dels presoners que esperen l’execució de la sentència, degut a 
casos de presoners executats que posteriors investigacions han demostrat que éren innocents. 
3 Víd. Annex 7.1 
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Veiem tot seguit les principals diferències entre el sistema penitenciari dels Estats Units i l'espanyol: 

  

SISTEMA PENITENCIARI A 

CATALUNYA 

SISTEMA  PENITENCIARI ALS ESTATS 

UNITS 

Presons estatals. 
Presons privades, públiques o federals, 

independentment de l’estat del que es tracti. 

Condemna màxima: 30 anys. 
Condemna màxima: pena de mort o cadena 

perpètua, depenent de l’estat. 

No existeix la cadena perpètua.  Existeix la cadena perpètua. 

La normativa de presons és general i 

s’aplica a totes les presons per igual. 

Cada presó té les seves pròpies normatives, 

absolutament independents. 

Les presons depenen de la Conselleria 

de Justícia o del Ministeri de Justícia, en 

el cas de presons d’alta seguretat. 

Cada presó és independent, sota el control, en 

última instància, del jutge del comtat o de l’estat, 

depenent del casos. 

Un presoner no pot demanar el trasllat a 

una altra presó. 

Un presoner pot demanar ser traslladat a un altre 

estat. 

El presoner pot apel·lar al Tribunal 

Suprem. 
El presoner pot apel·lar al Tribunal Suprem. 

La última paraula d’una sentència la té, 

depenent del delicte, el Tribunal Suprem 

o l’Audiència Nacional. 

La última paraula d’una sentència la té el 

governador de l’estat, el Tribunal Suprem i, 

només en els casos de pena de mort, el President 

del país. 

 

Segons aquesta taula veiem que hem de deixar de banda tot el que sabem del sistema penitenciari al 

nostre país i mirar d’entendre una altra realitat, molt complexa i diferent. Ens trobem a un país 

multirracial, format per 50 estats (52 si comptem el Districte de Colúmbia i l’estat associat de Puerto 

Rico), tan diferents els uns dels altres per l’economia, la legislació, la densitat de població, les 

comunicacions...que podrien perfectament ser països independents. Són zones del planeta que només 

tenen en comú amb nosaltres el fet de pertànyer a un sistema econòmic de tipus capitalista i a la regió 

del globus que hom anomena “hemisferi occidental”.  
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2. Aspectes metodològics. 

 

La unitat d'anàlisi d'aquest treball ha estat la vida dels presoners a algunes presons dels Estats Units, les 

que disposen de corredors de la mort. 

L'àmbit empíric del treball és la identitat dels presoners que estan al corredor de la mort, la seva pèrdua, 

la seva pervivència i/o la seva modificació, així com la existència o no existència de mecanismes, 

conscients o inconscients, que puguin destruir o modificar aquesta identitat.  

A fi i efecte d'oferir una visió més completa i exacta del que he tractat, he analitzat algunes 

característiques de diferents institucions terminals, així com alguns aspectes dels camps d'extermini.  

 

Pel que fa al període històric és el comprès entre l'estiu de l'any 2000 fins l'actualitat i les dades a utilitzar 

provenen de l'anàlisi de la correspondència intercanviada amb els presoners, així com de la bibliografia, 

filmografia, webgrafia i entrevistes . 

 

La meva recerca ha estat qualitativa, tant per la recollida de dades com a l'hora de realitzar aquesta 

memòria. M'he basat en processos de comprensió, descripció i anàlisi per tal de desenvolupar els 

continguts en termes de "significació" i no de variables quantificables o susceptibles d’ésser tractades 

mitjançant procediments estadístics en aquesta memòria. 

 

He utilitzat una metodologia qualitativa perquè en cap moment he pretès posar l’èmfasi en la mesura i 

quantificació de cap fenomen ni tractar les dades per mitjà de tècniques matemàtiques. Aquesta memòria 

vol aprofundir en un dels molts processos que es produeixen quan un presoner entra a un corredor de la 

mort: el que afecta a la identitat de la persona, per tant no considero viable plantejar una metodologia que 

impliqui l’assignació de nombres, càlculs, xifres i estadístiques al/s element/s que estudiaré.  

Les tècniques de recollida de dades emprades en aquesta memòria han estat:  

 Entrevistes  

 Històries de vida explicades i recollides a través de la correspondència 

 Enquestes: no com a font quantitativa de dades, sinó com un corpus de diferents preguntes fetes a tall 

de qüestionari, per tots els presoners, per tal d'esbrinar si el procés té trets comuns o bé si es tracta 

d'un procés absolutament individualitzat i que no pot ser contemplat com quelcom comú a tots els 

individus en la mateixa circumstància. 

 Fonts documentals: articles, llibres i documentals. 

 Altres: cartes. 

Vaig seleccionar aquestes tècniques perquè són les que em permetran desenvolupar la hipòtesi primària 

del treball i també perquè crec que són les més indicades per tractar aquest tema., 
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Al treballar aquesta memòria he dut a terme les anàlisi següents: 

 Anàlisi comparativa: quin procés té lloc en la identitat dels presoners al corredor de la mort, 

respecte al no-procès que experimenta una persona que no ha estat mai empresonada. 

 Anàlisi de continguts: Mitjançant l'anàlisi de les cartes dels diferents presoners, he establert una 

comparació entre els processos (iguals o diferents) de presoners en les mateixes circumstàncies. 

L’anàlisi estadística queda fora de les tècniques emprades, igual que l’anàlisi textual, molt indicat si 

volguéssim fer una memòria de caire lingüístic; d'altra banda, el contingut de les cartes és prou ric com 

per fer objecte d'un anàlisi a fons. 
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3. El sistema penitenciari nord-americà. El darrer alè. 

 

No sé si les lleis són correctes o si les lleis estan 
equivocades. Tot el que sé és que, pels qui viuen a 
la presó, la paret és molt dura i cada dia és com un 
any, un any en el que els dies són llargs. – Oscar 
Wilde. 

 

El dret del Estats Units d'Amèrica és el dret consuetudinari, vigent a la majoria de països anglosaxons. A 

diferència del dret romà, el dret consuetudinari no es basa en una sèrie de disposicions legals sinó en la 

experiència, és a dir, en l'anàlisi de milers i milers de casos, a la llum dels resultats del qual es dedueix 

en cada moment quina sentència és l'apropiada en cada cas.  

 

Degut a la peculiar configuració dels Estats Units com país, cada estat individual té tota la capacitat 

legislativa i pot, per tant, legislar sobre sentències, condemnes, llibertats condicionals, etc...  

 

Del 1967 al 1976 s'establí als Estats Units l'anomenada "moratòria no oficial", durant la qual el govern 

del país, representat pel Senat i el Congrés, revisà la legalitat o il·legalitat de mantenir vigent la pena 

capital, sempre sota els paràmetres de la Constitució del país. Al 1976, i atès que ni senadors ni 

congressistes es posaren d'acord i atès que les enquestes demostraven una tendència popular cada cop 

més elevada favorable a la reinstauració oficial de la pena capital, es decidí deixar a la lliure decisió de 

cada estat la reinstauració o abolició de la pena capital. Molts estats dels que en decidiren la 

reinstauració es trobaren en aquell moment amb una macabra paradoxa: durant la "moratòria no oficial", 

tots els botxins s'havien jubilat o havien mort, i ningú sabia com funcionaven les cadires elèctriques o les 

cambres de gas4.  

 

En alguns casos, les cadires elèctriques es van haver de rescatar de les golfes o els sòtanos de les presons 

o de casa dels directors o guardes de presons, que havien decidit conservar-la per motius sentimentals. A 

Nevada, la cadira elèctrica s'havia convertit en el penjarrobes dels guardes; a Mississipí, la cambra de 

gas tenia tantes fuites i esquerdes que els guardes la feien servir per descansar i fer-hi una cigarreta; a 

Nord Carolina un dels elèctrodes s'havia perdut i no se'n trobà cap altre en tot el país; des de Florida es 

posaren anuncis als diaris més importants del país sol·licitant un electricista amb experiència en cadires 

elèctriques, sense trobar-ne cap; a Tennessee es preguntaven per on "s'endollava" la cadira elèctrica i 

finalment, a Louisiana, la cadira elèctrica es trobà al garatge d'un dels guardes, que la tenia allà com 

"curiositat". El guarda havia decidit connectar-hi un petit voltatge, de manera que quan hom s'acostava a 

veure-la i la tocava, rebia una petita descàrrega. El guarda James B. trobava això extremadament 

divertit5. 

 

                                                 
4 TREADWELL, Ty; VERNON, Michelle, Last Suppers: Famous Final Meals from Death Row, Port Townsend 
(WA, USA) Loompanics Unlimited, 2001. 
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Això provocà que les primeres execucions dutes a terme desprès de la "moratòria no oficial" 

esdevinguessin autèntiques tortures, denunciades fins i tot pels sectors més reaccionaris. Condemnats 

que van haver de rebre sis i set descàrregues abans d'ésser declarats oficialment morts, tallcircuits que 

cremaven els condemnats, execucions que duraven deu minuts en comptes dels 30 segons "promesos" 

per la llei a l'hora d'aplicar la sentència... tot això feu aixecar una veu unànime demanant un altre sistema 

d'execució. Acabava de néixer l'injecció letal.  

 

Un presoner és algú que ha infringit la llei i, per aquest motiu, es troba reclòs en la institució 

penitenciària que anomenem presó i que, en teoria, està pensada amb dues finalitats: el fet de castigar el 

presoner per allò que ha fet, impedint-li al mateix temps que pugui repetir-ho, i fer-lo recapacitar de 

manera que la reinserció en la societat del qual ara n'és apartat sigui possible i real.6  

 

Un presoner no ingressa al corredor procedent del carrer, sinó procedent d'una altra presó on ha estat 

complint condemna preventiva fins a que s'ha dictat la sentència definitiva7. Depenent de la situació, la 

presó anterior pot haver estat la presó del comtat o una presó de l'estat en el que el presoner es troba en 

el moment que ha tingut lloc el delicte. El corredor és, doncs, el darrer lloc d'estada i el presoner només 

en sortirà o bé per a que li sigui aplicada la sentència o bé per a ésser transferit a una altra presó en el cas 

de que se li commuti la pena de mort per una cadena perpètua, per exemple. 

 

Depenent de l'estat dels Estats Units en el que es trobi, el presoner passarà 23 hores al dia tancat a la 

seva cel·la (Arizona, Mississipí) o podrà passejar lliurement per un recinte tancat i acudir a la biblioteca 

per documentar-se sobre el seu cas (Florida, Alabama). 

 

Quan el presoner ingressa a la presó, se li dóna un número pel qual se'l coneixerà d'aquell moment 

endavant, número que per sempre més anirà associat a ell. El número, que segueix indefectiblement el 

nom del presoner, es composa normalment de les dues lletres corresponents a l'estat, l'any d’ingrés a la 

presó, una lletra corresponent al tipus de delicte i quatre xifres que corresponen a la identificació 

personal del reclús. Analitzem un número de identificació fictici: Patrick Bellamy # ID-99-A7654. 

 

 # Signe equivalent a “número d’identificació”. 

 ID Estat de Idaho. 

 99 Any en que el presoner va ingressar a la presó. No al corredor, sinó a la presó. 

 A Inicial que correspon al tipus de crim, assassinat, homicidi, tec... 

 7654 Identificació del presoner. 

 

                                                                                                                                                    
5 Víd. op. cit.  
6 "Que n'és d'extranya una societat que creu que apartar-te del seu si és la manera mès segura de que aprenguis 
a viure-hi", Donald, 40 anys, raça negra, estat de New York. 
7 Memorias del corredor de la muerte, José Joaquín Martínez, Grijalbo, Barcelona 2001. 
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Aquest sistema permet donar la màxima informació amb els mínims caràcters i al mateix temps, 

"despersonalitza" l'individu, traient-li una cosa molt íntima i personal: el seu nom. Atenent el grau de 

burocratització de la presó i només a efectes de correspondència, al número es pot afegir la localització 

exacta del presoner, en forma de sigles. Per exemple: 

 

Patrick Bellamy # ID-99-A7654 

Bl. D Dorm H-76 

 

Quan ingressa al corredor, es dona al presoner un pantaló i una jaqueta sense botons, de color taronja. 

Sota la jaqueta pot dur una samarreta i sota el pantaló du la roba interior i els mitjons, que se li faciliten 

nets diàriament o dia per altre amb excepció dels caps de setmana. A l'estat de Texas, el fet de trobar un 

segon joc de mitjons a la cel·la del presoner es considera una falta i el presoner pot ser castigat.8  

 

Totes les cel·les del corredor són individuals, medeixen normalment 1,8m x 2,7m i consten d'un somier 

enganxat a terra i a la paret, un matalàs de gomaespuma d'uns 5 cm de gruix, un coixí, llençols i una 

flassada o cobrellit, un wàter sense tapa i una pica per rentar-se les mans. Normalment hi ha també un 

parell de lleixes clavades a la paret. Depenent de l'estat, el presoner pot tenir ràdio i un ventilador, i 

depenent de l'estat també, a la cel·la pot haver-hi  una pantalla de televisió enganxada al sostre.9 

 

L'horari d'un presoner al corredor de la mort es regeix per les hores dels àpats, l'hora de sortir al pati a fer 

esport, el dia de dutxar-se... tots aquells fets que trenquen, poc o molt, la monotonia de una hora darrera 

l'altra sense que res canviï.  

 

Depenent de la presó, les cel·les tenen reixes o només una escletxa per on es passen les safates del 

menjar i per on el presoner posa les mans per ésser emmanillat. Contràriament al que hom pensa, el 

corredor de la  mort és un lloc sorollós a més no poder, atès que l'única manera que tenen els presoners 

de comunicar-se quan estan a les cel·les és a crits. El soroll és sovint eixordador perquè es mantenen cinc 

i sis converses simultànies.  

 

Vint-i-quatre hores abans de la data de l'execució, el presoner és traslladat a una unitat especial. Quan 

abandona el corredor, els altres reclusos s'acomiaden d'ell picant a la reixa o a l'escletxa amb un objecte 

metàl·lic, per mirar de fer tot el soroll possible. És la seva manera d'acomiadar-se del reclús, excepte 

quan es tracta d'un condemnat per pedofilia o per qualsevol altre crim relacionat amb criatures.  

 

És en aquesta cel·la on podrà visitar-lo la seva família, l'advocat i el capellà, pastor, rabí o psicòleg, on 

es dutxarà i canviarà de roba per darrera vegada, on soparà i d'on, finalment, sortirà per ser executat. Al 

llarg d'aquestes vint-i-quatre hores no estarà mai sol, sempre es trobarà sota la vigilància de un o dos 

                                                 
8 Last Suppers: Famous Final Meals from Death Row, Ty Treadwell & Michelle Vernon Port Townsend (WA, 
USA) Loompanics Unlimited, 2001. 
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guardes, la missió principal dels quals és impedir que el presoner es suïcidi. Aquesta cel·la disposa de 

dos telèfons destinats a rebre la trucada que pot endarrerir la data d'execució, commutar-li la sentència, 

etc... depenent de la darrera decisió del jutge o del governador de l'estat. Si no es rep cap trucada, 

l'execució té lloc com inicialment s'havia previst. El fet de qui hagi dos telèfons respon a assegurar-se de 

que sempre hi haurà una manera de comunicar-se amb la presó. 

 

Al arribar a aquesta unitat especial, el presoner es dutxa i es canvia l'uniforme de color taronja per una 

camisa i pantalons de color gris i se li prenen mides per la roba que li posaran un cop sigui executat; tot 

seguit es pregunta al presoner què vol per sopar. Depenent de la presó hi ha limitacions per els desitjos 

dels presoners, com ara: 

 

- el cost del sopar no pot excedir de un import determinat i els ingredients han de poder trobar-se en un 

radio de distància prèviament establert. 

- el sopar ha de poder ser confeccionat a la cuina de la presó o trobar-se en el ràdio de distància abans 

esmentat. 

- el sopar només és per al presoner, no per la família ni pel advocat, capellà o psicòleg. Sí que pot ser, 

però, que el guarda de torn en aquell moment accepti compartir-lo. Hi ha guardes que refusen compartir 

el sopar amb algú a qui, en poques hores, duran a la mort. D'altres, però, i depenent de la relació que 

tinguin o hagin establert al llarg d'aquelles hores amb el presoner, poden acceptar. 

- l'autoritat de la presó pot rebutjar la petició del presoner per considerar-la improcedent, per les raons 

que sigui. Cada cop mes sovint es dóna la paradoxa de que el darrer desitg del presoner és fumar una 

cigaretta, desitg que no és atès perquè no és permés fumar dins els recinte de la presó. 

 

Segons els presoners, els estats de Il·linois i Indiana són els que tenen millor reputació pel que fa al 

darrer sopar, l'estat de Texas és el que posa més traves e inconvenients i l'estat de Virgínia és el que 

pitjor atén els desitjos del presoner10. El sopar ha de tenir lloc sis hores abans de l'execució, per la qual 

cosa i tenint en compte que les execucions tenen lloc als voltants de mitja nit, el presoner sopa entre les 

17:00 i les 18:00. 

 

El procés que menciono a continuació és el seguit per execució per injecció letal, atès que aquest  és el 

sistema més generalitzat i el que s'imposa amb força a tots els estats on la pena capital és vigent; la forca 

i l'escamot d'afusellament han quedat obsolets tot i seguir encara vigents a alguns estats i tant la cadira 

elèctrica com la cambra de gas es veuen desplaçades per la injecció letal .  

 

Mitja hora abans de l'execució, el presoner és traslladat a la habitació on serà executat. A l'estat de Nord 

Carolina s'obliga al presoner a utilitzar un bolquer d'adults, per estalviar als guardes la poc agradosa 

tasca de netejar el cadàver del presoner. Depenent de la presó i de si el presoner és violent o demostra un 

                                                                                                                                                    
9 "Almanac of Policy Issues" Washington, September 2001.  
10  Last Suppers: Famous Final Meals from Death Row, Ty Treadwell & Michelle Vernon Port Townsend (WA, 
USA) Loompanics Unlimited, 2001. 
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alt nivell d'angoixa, el presoner pot caminar lliurement o bé va emmanillat. En qualsevol dels casos, 

sempre va entre dos guardes armats. 

 

Mentre tant, els testimonis de l'execució, tant per la banda de la víctima com per la banda del presoner, 

esperen en dos edificis separats. Deu minuts abans de l'hora fixada per l'execució, seran conduïts a una 

habitació dividida per una mampara , amb una gran finestra a través de les quals presenciaran tot el 

procés. En cap cas no veuran els testimonis de l'altra banda ni coincidiran en cap moment.   

 

Quan arriba a la sala d'execucions, on hi ha dos guardes més, el guarda que dirigeix el procés pregunta al 

presoner si té alguna cosa a dir i tot seguit el fa estirar jeure a la camilla i el lliga pels turmells, genolls, 

cuixes, mans i braços, excepte el braç on se li inserirà un catèter amb dues agulles. Un cop inserit el 

catèter i quan el rellotge marca l'hora de l'execució, el guarda ordena als altres guardes que procedeixin a 

l'execució. Tots quatre premen quatre èmbols de quatre dipòsits  contenint la mateixa quantitat d'un 

líquid transparent; tres d'ells contenen els components de l'injecció letal (solució sòdica de pentotal, per 

adormir el presoner, solució de bromur que inhibeix la funció respiratòria i solució potàsica de clor, que 

atura el funcionament del cor) i l'altre conté aigua destil·lada. L'objecte d'això és que en cap cas es pugui 

saber qui ha premut els èmbols contenint la injecció letal.   

 

Passats uns onze o dotze minuts, el metge de la presó entra a la habitació i confirma la mort del presoner. 

La finestra que comunica amb l'habitació on estan els testimonis es tanca amb una cortina, els testimonis 

surten per separat amb deu minuts d'interval entre els uns i els altres i els guardes retiren el cadàver del 

presoner, el canvien de roba i l'entreguen als familiars, en el cas de que aquests el reclamin. Si no és 

reclamat, s'enterra al cementiri de la presó; serà enterrat a terra i la seva tomba consistirà en una làpida 

blanca, amb el nom i les dates del seu naixement i la seva mort, aquesta darrera seguida de una petita 

creu (+)per indicar que va ésser executat.  
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A continuació es reprodueix un gràfic de la sala d'execucions a Huntsville (Texas), publicat a "La 

Vanguardia"11 amb motiu de l'execució de Karla Faye Tucker, la primera dona executada als Estats 

Units en catorze anys. 

 
 

 

“Jo penso que si tractes bé els presoners, estaran menys enfadats, menys inclinats a la violència dins la 

presó, menys inclinats a fer coses que provoquin reaccions violentes dels guardes, menys inclinats a 

seguir accions penals brutals que costen un grapat de diners en impostos i en temps perdut de les 

administracions. I més important encara, els presoners ben tractats estaran menys inclinats a deixar la 

presó amb ràbia i còlera, menys inclinats a deixar la presó amb més vicis i més inclinació a la conducta 

criminal que quan hi van entrar. Però sóc l’únic que pensa així... probablement perquè cap dels qui 

paga impostos sap com van de veritat les coses a la presó i el sol fet de canviar allò que està establert 

els horroritza”.  

 

“Una clau per a la violència a la presó és el temps de condemna que tenen els presoners. A les presons 

de mitja i alta seguretat, els presoners tenen condemnes de un mínim de deu anys o més, molts d’ells 

sense cap data d’alliberament. Les presons de baixa seguretat tenen presoners amb condemnes als 

voltants dels tres anys, de manera que encara tenen una connexió amb la societat. La seva condemna té 

una previsió de final i la veuen com un veritable càstig, una interrupció de les seves vides. Els presoners 

a llarg termini (deu o més anys) arriben amb actituds diferents. L’entorn els dóna sensació de quelcom 

permanent, no poden fer plans pel futur perquè no n’hi ha, de futur. En alguns casos aconsegueixen 

                                                 
11 "La Vanguardia", dimecres 14 febrer 1998. 
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l’anomenat “respecte de la casa”, si aconsegueixen adaptar-se al sistema i a l’hora no semblar dèbils. 

De vegades aquest és el camí per grups de joc il·legal, distribució de droga, control del menjar, comerç 

il·legal, tec... I justament perquè molts d’aquests presoners a llarg termini saben que mai podran 

guanyar-se el respecte de la societat o de les autoritats de la presó, escullen establir-se ells mateixos 

dins del col·lectiu del presoners a llarg termini i ser algú dins aquest col·lectiu.  

 

La presó és una societat dins la societat, té els seus propis líders i els seus propis herois. Però molts 

dels presoners a llarg termini han rebutjat la societat, de la mateixa manera que la societat els ha 

rebutjat a ells. Han d’acostumarse a una situació que els envolta i que és molt violenta. És molt senzill 

guanyarse la reputació de presoner perillós, tot el que cal fer és demostrar que està preparat i força 

disposat a emprar la violència fins a l’extrem que calgui quan qui sigui es creui en el seu camí. Per 

exemple, a una de les presons on jo he estat un home va ser apallissat fins a la mort amb un garrot fet 

de mànecs d’escombra perquè va dir que no estava disposat a pagar un deute de joc de dos dòlars. 

Malgrat la violència de la situació, l’assassinat no va ser pels dos dòlars sinó per un tema de respecte. 

Percebre el respecte, intuir-lo, és quelcom d’extrema importància a la presó, perquè el presoner a llarg 

termini no té res més que això. No té una carrera, una casa, un cotxe, roba bona o qualsevol altra cosa 

per distingir-se, només té el respecte que es pugui guanyar, sigui com sigui. Tots hem estat educats per 

saber la importància de les possessions materials, això continua essent una constant per llur nou estil 

de vida. 

 

Aquest entorn advers és un en el que més poderosa és la persona i més respecte rep, tant per part dels 

guardes com per part dels altres presoners. L’autoritat respondrà col·locant-lo en una cel·la individual 

per mantenir-lo calmat, si ell els ajuda a mantenir l’ordre. Aquells que no poden obtenir aquest status 

freqüentment es converteixen en depredadors, aspirant a ser coneguts com reclusos perillosos. És una 

etiqueta que molts volen aconseguir al començament de la seva condemna perquè, si ho aconsegueixen, 

els deixaran tranquils, protegits per la reputació d’assassins. Els més dèbils buscaran la seva protecció 

o intentaran emular-los explotant els altres, aquests “altres” seran l’objectiu o la presa i quan un 

presoner té aquesta etiqueta, la seva vida no val absolutament res, els roben les seves coses, els 

manquen al respecte a cada moment i pateixen situacions de violència extrema. 

 

Sense ningú en qui confiar per ajudar-los, sovint llur debilitat els abruma i els fa sotmetre a totes les 

abjeccions, totes les humiliacions, les situacions més baixes... no poden escapar d’aquesta situació si no 

és amb risc de la pròpia vida. No hi ha pitjar malson que aquell en què hom sap que no pot adormir-se 

perquè no sap si es despertarà. Aquest cercle viciós pot continuar i continuar durant anys, per 

sobreviure estàs enganxat a un joc que et costa molta part o tot el que queda de la teva humana 

decència.” F., ex-comisari del departament de correccions a Minnesota.  

 

 

3 Les institucions terminals. 
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Entenem per institució total aquell lloc de residència i treball on un gran nombre d'individus 

comparteixen una idèntica situació, aïllats de la societat per un període considerable de temps, 

compartint en el seu tancament una rutina diària que se'ls administra formalment des de l'exterior. 

Exemples  de institucions total serien els hospitals psiquiàtrics, els convents de clausura i les presons, tot 

i que cal distingir que en els dos primers casos, els interns no han vulnerat cap llei i el fet de trobar-se en 

aquesta situació no és un càstig; ans al contrari, en el cas dels convents de clausura hi trobem un 

component voluntari. 

 

Entenem per establiments socials aquells conjunts de habitacions, edificis o plantes industrials on es 

desenvolupa regularment una activitat determinada. Una institució total seria, doncs, un establiment 

social amb unes característiques particulars. Com tota institució, absorbeix part del temps i interès dels 

seus membres i els proporciona, en certa manera, un món propi; podríem dir que té tendències 

absorbents.  

 

Aquestes tendències absorbents o totalitzadores es manifesten en els obstacles que s'oposen a la 

interacció social amb l'exterior i al possible èxode dels membres: portes tancades, reixes, rius, pantans, 

deserts i altres mitjans de vigilància i control.  

 

Dins les institucions totals podríem distingir-ne cinc tipus: 

 

A) aquelles pensades per tenir cura d'individus que no poden tenir cura de si mateixos però són 

inofensius per la resta de la societat: un exemple serien les llars per indigents o les residències de la 

tercera edat. 

B) aquelles pensades per individus que no poden tenir cura de si mateixos, però que constitueixen una 

amenaça per a la resta de la societat: hospitals per malalts infecciosos, hospitals psiquiàtrics. 

C) aquelles pensades per protegir la comunitat d'aquells individus que, intencionalment, constitueixen un 

perill. Aquest tipus de institucions no es preocupa tant del benestar dels interns com de fer-los 

impossible fer mal o perjudicar a la resta de la comunitat.  Serien les presons, els camps de treball, els 

camps de concentració, etc.. 

D) aquelles institucions pensades per el compliment d'una tasca de tipus laboral, com pot ser una 

caserna, un vaixell, un camp d'entrenament.  

E) aquelles que tenen una finalitat religiosa i on el component voluntari és fonamental, com ara els 

seminaris o els convents, siguin o no de clausura. 
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Atès que ens interessa el tipus C, veiem en una taula les principals diferències i semblances amb els 

altres tipus:  

SEMBLANCES 

* Accés controlat. 

* Sortida controlada. 

* Rutina imposada des de fora en forma d'un horari poc o gens flexible. 

* Presència de representants de l'autoritat,  de manera constant. 

* Comunicacions amb l'exterior restringides i sotmeses a una sèrie de normatives 

"de obligado cumplimiento", tant per l'intern com pels individus que es troben a 

l'exterior.  

* Atenció sanitària interna, tret de casos de cirurgia major. 

DIFERÈNCIES 

INSTITUCIONS TIPUS 

C 

ALTRES TIPUS 

El component de 

voluntarietat no existeix.12 

Component de voluntarietat, en major o 

menor grau 

Els interns poden constituir 

un perill a consciència i de 

manera voluntària. 

Els interns no constitueixen un perill, tret 

dels malalts mentals perillosos, i en 

aquest cas, el component voluntari no 

existeix, ni tampoc la consciència 

individual. El malalt no és conscient de 

constituir un perill. 

L'autoritat (o els seus 

representants) és, de facto, 

omnipotent. 

L'autoritat té restringit el seu àmbit 

d'actuació. 

La comunicació és 

unidireccional de l’autoritat 

cap a l’intern. 

La comunicació pot ser bidireccional. 

Llibertat de moviments 

restringida o inexistent. 

Llibertat de moviments restringida a 

l'àmbit físic de la institució o de 

determinades zones. 

 

Segons aquesta taula, queda clar que les presons són una institució total particular, ben diferent de les 

altres. 

                                                 
12 Hi ha casos cada vegada més freqüents on hi ha un component de voluntarietat en el presoner: un dels casos 
més recents és el d'Aileen Wuornos, una prostituta executada a Florida el 9 d'octubre de 2002 per diferents 
assassinats, que va renunciar formalment a qualsevol apel·lació del seu cas al·legant que no volia viure per què si 
vivia, tornaria a matar. Al nostre país, un exemple podria ser en Juan José Moreno Cuenca, "el Vaquilla", que 
cada vegada que s'apropava el moment de sortir en llibertat, delinquia per a tornar a la presó, on era "algú", 
contràriament al món exterior, on no era ningú i on tot havia canviat tant en els anys que ell portava reclós que 
l'adaptació era gairebé impossible. 
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El grup més diferenciat és el grup E,  el de institucions totals amb finalitat religiosa, atès que tot i seguir 

la pauta de la resta d'institucions totals, el fet de tenir un component voluntari diferencia clarament 

aquest grup de la resta. Els mecanismes de control són acceptats en ares de l'obediència, la castedat, la 

pobresa o els objectius de la institució, la pèrdua d'identitat personal per assimilació al "model" o 

"cànon" preconitzat per la institució és considerat "virtut" i, en una paraula, tot allò que en altres 

institucions és forçat, en aquest cas és voluntari i lliurement acceptat.  

 

El fet clau de les institucions totals és l'organització burocràtica de la majoria de necessitats humanes. En 

el cas de les institucions penitenciàries, d'aquest fet se'n deriven conseqüències importants, com són 

l'absència d'iniciativa en funcions humanes bàsiques, com ara la higiene personal; el control dels efectes 

personals com ara raspall de dents, sabó o roba interior, amb conseqüència directa de pèrdua 

d'autoestima per part de l'intern, que es sent maltractat i/o menystingut en la seva dignitat com persona 

humana.  

 

Aquesta organització burocràtica comporta la creació de dos grups humans diferenciats: un petit grup 

que supervisa i un gran grup que és supervisat. El grup que supervisa du a terme una tasca de caràcter 

laboral, amb les dues característiques que determinen aquest tipus de tasca: una retribució econòmica  i 

un horari preestablert que el supervisor ha de complir. El grup supervisat no té cap missió ni s'espera 

d'ell res més que el fet de complir i seguir strictu modo les directrius i normatives que el grup supervisor 

estableix.  

 

Ambdós grups - excepte en el cas de les institucions totals amb finalitat religiosa, on els arquetips són 

diferents - tendeixen a crear representacions de l'altre que responen a uns arquetips hostils força 

delimitats i, paradoxalment, gairebé iguals per ambdós: pel grup supervisor, els interns són indignes de 

confiança, susceptibles i mereixedors de rebre gairebé qualsevol tipus de violència, manipuladors, astuts, 

mentiders, violents i cruels. Per a aquest grup, el grup supervisor és també indigne de qualsevol 

confiança, cruel i violent, a més de ser abusiu, dèspota, inhumà, mesquí i superb. 

 

La mobilitat social entre ambdós grups és gairebé inexistent i, com s'esmenta a la taula, la comunicació 

és pràcticament unidireccional de l’autoritat cap a l’intern, no s'espera de l'intern que respongui a la 

comunicació sinó només que obeeixi.  

 

Com pot el grup supervisor "despersonalitzar" el grup supervisat?. Goffman esmenta vàries tècniques, la 

majoria d'elles emprades a les presons dels Estats Units13. 

 

                                                 
13 GOFFMANN, Erving, Internados, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1998. 
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1) Des-nominació: el nom propi és substituït per un número de sèrie, o un conjunt de lletres i números, 

sovint també per un color determinat. Als Estats Units, cada intern té un número, i els presoners del 

corredor de la mort duen uniformes de color taronja.  

2) Col·lectivització: els interns constitueixen un grup, no són éssers individuals. 

 

Quan cal donar algun avís per megafonia, sempre es fa servir la paraula "reclusos", com 

ara "reclusos, tornin a les cel·les". Quan t'has d'adreçar a un reclús, el més freqüent és dir 

en veu alta "ei, tu!". Rara vegada, en comptades ocasions, t'adreces a ells pel nom. No és 

habitual... i sospito que quan un guarda s'incorpora a una presó, només fa allò que veu fer 

als altres guardes (...) no, ho sé si és gaire normal, però m'he acostumat i saps què?. Doncs 

que d'aquesta manera no et semblen tan persones... i com que han de morir un dia o altre, 

no et pots permetre el luxe d'acostar-te a ells, encara que en algun cas et semblin humans". 

M., guarda a una presó d'A. 50 anys, raça blanca. 

 

3) No recompensa quan s'acompleix el que s'espera del grup supervisat i sancions quan no s'acompleix.  

 

“De vegades ho fan, per provocar, i jo sempre aviso dos cops. Al tercer, entrem a la cel·la i 

comencem la festa sense cap mirament. Aviso el primer cop, res. Aviso el segon, res. Crido l'altre 

guarda, posem les porres a punt i obrim la cel·la (...) Mai m'han demanat participar en un escamot 

d'execució, però ja et ben asseguro que hi aniria encantat. Cal castigar els culpables, no?. Si no, 

pels innocents, per la gent normal, no hi ha cap esperança. L'han feta, doncs que la paguin.” D., 

guarda a una presó d'alta seguretat a A. 

 

“Fa cinc o sis anys vam tenir un motí... no sóc violent, t'ho juro que no ho sóc, però vaig repartir a 

tort i a dret i més d'un va anar a parar a l'infermeria uns quants dies, amb més blaus que estrelles té 

la bandera dels Estats Units. Eren ells o jo... i la meva arma no me la pren ningú mentre jo sigui 

viu.” M., guarda a una presó d'A. 50 anys, raça blanca 

 

4) Manteniment del grup supervisat en la ignorància de decisions que els afecten. 

 

“Mai saps res... tot el que sents són rumors, sovint desvirtuats i, quan arriben a tu, tant diferents de 

la realitat que tant se valdria no saber res... Els diaris que arriben, cadascú n’agafa el tros que vol i 

sovint, tret que arriben amb setmanes de retard, allò que queda és no res, res interessant. Sí que 

veiem els telediaris, però sovint ningú hi plega res... hi ha gent aquí que amb prou feines saben 

llegir i escriure, què cony han de saber de la paritat del dòlar i l’erro?. I tampoc els interessa, 

només els interessa allò que pot afectar el seu cul, res més que això. Si el governador dicta una 

moratòria, com el de Il·linois... que ja poden seure per esperar-ho, en Jeb Bush no ho farà així el 

parissin tres cops! (...) I no només això... fins i tot les decisions de la pròpia presó. Fa molt temps, 

quan van decidir que no autoritzaven més paquets, vam saber-ho perquè aquí hi havia paio que 

rebia un paquet cada quinze dies i tot d’una va deixar de rebre’ls... la família tampoc els va rebre 
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tornats, però, perquè de lladres i aprofitats n’hi ha a tot arreu, el cas és que aquesta va ser la 

manera d’assabentar-nos de que de llavors en endavant no s’autoritzarien més paquets. O quan 

alteren el torn de les dutxes... te’n enteres perquè el dia que et tocava dutxar-te, fote’t, no et dutxes” 

Jimmy Lee, 37 anys, raça negra, F. 

 

5) Programació estricta del temps dels interns, amb horaris establerts.  

 

“(...) els emmanillo quan han de sortir de la cel·la, que procurem que no sigui mai,  els acompanyo 

a les dutxes quan toca i miro que s’hi estiguin poc, per a que no facin gaire merder... vull dir que no 

es donin per allà els uns als altres, i els torno a tancar, vinga, sóm-hi, tancats a la gàbia que és on 

millor estan. Aquí ho tenim molt còmode, no surten mai de la cel·la i les cel·les són d'alta seguretat, 

no es poden escapar de cap manera i no es poden veure els uns als altres, això és fantàstic. Per 

nosaltres no és tant perillós com abans. Els passes la safata del menjar, te la tornen i ja has 

enllestit. Com més tancats estiguin i com menys surtin, millor per a tothom... tenen tant temps lliure 

que se les enginyen totes, els grandíssims fills de puta.” 

 

6) Pèrdua de referents. Allò que servia  de referència a l'exterior no serveix a l'interior perquè no 

existeix. 

 

“Aquí no reben cap tracte de persones, no ens enganyem, aquí van tractades a ramats, mai no reben 

un tracte individualitzat a no ser que el tal tracte sigui un càstig. Això ha d'afectar per força. I 

desprès... els horaris, el fet de no poder estar mai sol, el fet d'haver-ho de compartir tot... pensa que 

els wàters no tenen portes, les dutxes tampoc... les funcions més íntimes es fan en públic, i això et 

canvia la personalitat, el caràcter, oi tant que si.  És com si et creés un "tant-se’m-en-fot" que no et 

deixa. T'has de dutxar davant de la gent? Doncs t'hi acostumes. Has de fer de ventre davant de la 

gent?. Doncs també. Però això no és el que ens han ensenyat, o potser el que portem dintre, i és això 

el que vull dir quan dic que et canvia el caràcter. Hi ha coses que et fan ser persona i aquí no te les 

permeten, ben al contrari”. T., guardesa a una presó de dones classificada com d'alta seguretat a G. 

 

"Al món real jo tenia pares i germans, i amics, podia triar. Aquí només sóc un número i quan algú 

s'adreça a mi pel nom, fotuda, pinten maldades. Poden passar dies sense que ningú em dirigeixi la 

paraula i creu-me que me'n alegro perquè sovint, quan un guarda et parla, sigui pel que sigui, 

només tens més problemes. I els altres presoners... no m'interessa el que puguin dir, ni qui són, ni 

perquè estan aquí, això no suposa cap diferència"  Sammy. 
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7) Assimilació forçosa. 

  

"Ho he vist mil vegades... quan arriben, encara duen posat "el jersei" de la vida fora. Al 

cap de poc temps ja s'han institucionalitzat. Els uns més, els altres menys. Alguns, per molt 

intel·ligents, decideixen fingir que s'han institucionalitzat. D'altres, la majoria, perquè no 

els queda altre remei, s'institucionalitzen de veritat. Els més intel·ligents són els més 

perillosos, i com menys parlen, més perillosos són, creu-me."  K., guarda a una presó de 

seguretat mitja a M., 45 anys, raça negra. 

 

“T’has d’adaptar per força o pares boig... has d’aprendre-ho tot, i la primera cosa que has 

d’aprendre és a tenir ulls al clatell. T’acostumes, però. T’acostumes a tot. És extraordinari 

com pots adaptar-te a tot, creu-me. Mira, jo havia llegit molt sobre els soldats que van 

quedar a les selves japoneses quan la segona guerra mundial, com es van adaptar a 

l’entorn, com van desenvolupar tot un seguit de sentits que els feien ser menys vulnerables 

en un entorn hostil... doncs aquí és el mateix. Saps quan t’arriba una amenaça pel darrera, 

saps quan no pots fiar-te d’algú amb qui t’acabes de creuar, saps quan no pots mirar als 

ulls a algú. De primer no, de primer et costa i és molt estressant, però poc a poc t’adaptes i 

arriba un punt que t’adones de quantes coses has après en aquest aspecte. Creu-me, Maria, 

t’adaptes a tot.” Dwyane, 42 anys, raça negra, NY. 

 

Si considerem que tant els camps d'extermini com els corredors de la mort pertanyent al grup C de  les 

anomenades institucions terminals, podem establir que ambdós comparteixen punts importants, com ara 

la inevitabilitat de la sentència, amb poques excepcions;  la perennitat de l'estada; les condicions 

infrahumanes dictades e imposades per una autoritat superior; l'estigmatització.  

 

Ara bé, hi ha un punt en el que ambdues institucions, tot i ser terminals, difereixen totalment, i és el 

perquè, la raó última per la qual uns i altres ingressaven / ingressen a la respectiva institució: un presoner 

ingressa al corredor per allò que suposadament ha fet i un ciutadà jueu era ingressat en un camp de 

concentració per allò que era. Fou també el cas dels homosexuals, els testimonis de Jehovà o els gitanos, 

que foren executats per ser allò que eren. En el cas dels testimonis de Jehovà, aquest fou el segon 

col·lectiu desprès dels jueus en nombre de persones deportades i/o assassinades. 

 

Aquesta és la principal diferència entre ambdues institucions. Als camps de concentració no 

s'arrabassava  ni es canviava l'identitat dels presoners... ans al contrari, se'ls feia molt palès que eren allà 

per allò que eren, justament per la identitat que tenien, la d'ésser jueus. Supervivents dels camps han 

explicat quantes vegades, davant el que algú pensava que serien els seus darrers moments, es sentia resar 

"Shema, Israel", la oració més important de la religió jueva, aquella que confessa la unitat de Déu i que 
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hom recita en el moment de la seva mort14. Així mateix, hi ha testimonis de com es vivia el Shabbat, el 

dia de festa de la religió jueva, als camps15. La barbàrie nazi, l'extrema crueltat, la deshumanització que 

van suposar els camps d'extermini, no van aconseguir fer perdre als presoners allà internats la seva 

identitat16. Cap d'ells podia oblidar en cap moment qui era i perquè estava allà, pel fet d'ésser el que era, 

justament. 

 

Al corredor, però, aquest aspecte canvia. El presoner hi és ingressat com a càstig per a quelcom que ha 

fet, amb independència de qui sigui o del que cregui17. El fet de veure's privat de tot allò que fins el 

moment ha constituït el seu món no respon a una pràctica programada, a un programa d'actuació 

prèviament establert, a diferència del que succeïa als camps d'extermini, sinó a una burocratització que 

pretén simplificar les coses per l'autoritat. 

 

Les conseqüències són, per tant, força diferents: mentre que els presoners dels camps d'extermini veien 

la seva identitat reforçada en certa manera i el que veien amenaçat era la seva existència com persones, 

la seva "humanitat", els presoners del corredor arriben a sentir-se "no res" i, en les seves pròpies 

paraules, es pregunten si encara existeixen o si ja són morts. 

 

"Al món real jo tenia pares i germans, i amics, podia triar. Aquí només sóc un número i quan algú 

s'adreça a mi pel nom, fotuda, pinten maldades. Poden passar dies sense que ningú em dirigeixi la 

paraula i creu-me que me'n alegro perquè sovint, quan un guarda et parla, sigui pel que sigui, 

                                                 
14 "Escolta, Israel: el Senyor el teu Déu, el Senyor és Ú. I estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb 
tota la teva ànima, amb totes les teves forces. I aquestes paraules que jo et dic avui les escriuràs al teu cor per 
sempre més i les repetiràs als teus fills. I les reflexionaràs estant a casa teva, o caminant pels camins, i al anar a 
dormir, i quan et llevis, les tindràs sempre davant dels teus ulls i les escriuràs als dintells de casa teva". Torah, 
Deut. 6:4-9, 11:13-21. 
15 “Quan jo era una nena, la meva àvia encenia les espelmes del Shabbat. Jo no entenia perquè havien 
d’encendre aquelles maleïdes espelmes el divendres a la tarda, quan ningú no ho feia. Imagina’t si a l’Espanya 
de Franco era gaire corrent ser jueu (...). Quan la meva àvia morí, la meva mare s’encarregà de fer-ho i en veure 
que a mi, tot i que ja era una adolescent crescuda, seguia sense agradar-me sentir-me diferent, m’explicà que el 
que feiem quan enceniem les espelmes del Shabbat era recordar allò que tots els jueus de la història han fet des 
dels temps en que els romans ocuparen Eretz Israel; deixar que aquest record es perdi és com voler que els jueus 
desapareixin de la terra, perquè qui oblida la seva història no és digne tampoc de viure la seva vida. M’explicà 
quans jueus coneguts dels meus avis, als camps de la mort de Hitler, encenien dos mistos als barracons per 
celebrar el Shabbat i em va dir si era conscient, jo que ho tenia tot, de no valorar allò que els jueus que moriren 
als camps havien seguit fent a risc de la seva vida. Juro que això em deixà sense paraules. Quan ella va morí i 
em va tocar encendre les espelmes per primera vegada, em vaig sentir que formava part de quelcom que duraria 
mentre hi hagués vida a la terra. Jo tenia la responsabilitat de ensenyar-ho a les meves filles. Així ho faig". 
Entrevista amb Rebecca, 60 anys, Barcelona, Novembre 2001. 
16 A L´home en cerca de sentit, el psiquiatra Viktor Frankl diu “Aquells que vam viure en caps de concentració 
podem recordar els homes que anaven d’un a altre barracó consolant els altres, donant-los llur darrer bocí de 
pa. Poden haver estat pocs pel que fa al nombre, però van oferir proves suficients de que a l’home se li pot 
arrabassar tot, excepte una cosa: la darrera de les seves llibertats per escollir una o altra actitud amb 
independència de les circumstàncies, per escollir el propi camí”. 
17 Cal esmentar, però, que la població del corredor de la mort, amb independència de la raça, no disposa de 
recuros econòmics i els advocats d'ofici no sempre fan la seva feina.: "Un guàrdia em va dir que no va anar ningú 
a l’execució, ningú. Ni el seu advocat. Va dir que tenia un altre judici, bord d’ell, bastard. ", carta d'en James.R.  
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només tens més problemes. I els altres presoners... no m'interessa el que puguin dir, ni qui són, ni 

perquè estan aquí, això no suposa cap diferència"  - Sammy. 

 

"I quan arribes a la cel·la i seus sobre el matalàs, mirant el sostre perquè no vols plorar, et 

preguntes si algú es recorda de tu allà fora, si la vida tornarà a ser allò que va ser, què ha passat 

per a que hi hagi hagut aquest tomb tant bèstia, qui es recorda de tu, què pensa i on és la teva 

família. I et preguntes si existeixes o si ja t'has mort". - Eddie, 30 anys, raça negra, A. 

 

 

4. La identitat dels presoners. Visions de les diferents parts implicades.  

 

En aquest apartat es donen una sèrie de visions en paral·lel de la mateixa situació: el fet d'estar ingressat 

al corredor de la mort. Les visions que s’ofereixen semblen contradictòries i potser ho són. Aquest és un 

dels fets més colpidors: com poden haver-hi visions contradictòries d'una mateixa situació depenent del 

punt de vista. 

 

4.1 Els guardes de les presons. 

 

Els guardes dels corredors constitueixen per se un col·lectiu que cal tenir indefectiblement present a 

l'hora d’elaborar aquest treball, atès que són ells el qui comparteixen el dia a dia dels reclusos, els que 

detenten l'autoritat, els que fixen les normes i fan que es compleixin, els que poden fer de la vida del 

presoner quelcom suportable o quelcom molt semblant a l'infern, els que poden fer sentir el presoner 

"persona" o "res".  

 

Permeteu-me, en aquest punt, una petita disgressió. Cal esmentar que, quan parlo de "guardes del 

corredor", no parlo en cap cas dels guardes encarregats de les execucions, que constitueixen un món 

apart. Aquests guardes no són mai els guardes habituals dels interns, sinó una unitat especial, el nom i la 

identitat dels quals es manté en el més impenetrable secret. Aquesta pràctica té els seus orígens en el 

secret en el que es mantenia l'identitat del botxí quan les execucions eren públiques i formaven part 

habitual de la vida social de la comunitat. Amb l'establiment de la cadira elèctrica i les cambres de gas, 

aquesta pràctica continuà18.  

 

La resta de guardes de la presó, però, no es troben sota aquest secret. La seva identitat és pública, els 

veïns, coneguts i amics saben qui són i on treballen i ells no pensen que calgui mantenir en secret res de 

la seva vida professional. La seva feina té la consideració de qualsevol altra, i només les companyies 

d'assegurances els incrementen les primes perquè consideren que l'esmentada feina té un risc mig/alt.  

 

                                                 
18 The last face you'll ever see: the culture of the death row, Ivan Solotaroff, Harper Collins, New York 2001. 
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Dins aquest col·lectiu hi ha diferents grups, perfectament delimitats per la personalitat, la manera 

d’ésser, el caràcter i les creences de cadascun. Autoritaris, "passotes", estrictes, abusius, controladors, 

manipuladors, íntegres, racistes... tota l'espècie humana hi és representada.  Deia Tucídides  que, per 

l'ésser humà, és impossible no utilitzar tot el poder que hom té a l'abast, i en el cas dels guardes de les 

presons, això és ben cert. Hi ha una sensació de poder sobre un determinat grup humà, reforçat per la 

idea de que l'esmentat grup es troba allà per haver infringit la llei, és a dir, estan complint el càstig per 

un malcomportament lliurement triat. Això els fa automàticament susceptibles de rebre violència, 

maltractaments, abusos d'autoritat, etc... És com si hom pensés que, un cop a la presó, tot càstig és poc i 

tot, gairebé tot, és permès. 

 

“(...) t'assegures que els altres guardes tenen els pepinos a punt i obres la porta, entres i 

l’emmanilles els peus...” 

 

“(...) Quan vam acabar de repartir i ja n'hi havia uns quants estesos per terra...” 

 

“(...) no sóc violent, t'ho juro que no ho sóc, però vaig repartir a tort i a dret i més d'un va anar a 

parar a l'infermeria uns quants dies, amb més blaus que estrelles té la bandera dels Estats Units”. 

 

"Normalment no sé qui són els presoners, ni m'importa. Miro d'assabentar-me de si n'hi ha algun 

especialment perillós, per estar-li més a sobre, però res més. Això és l'escòria de la societat, Maria, 

la merda més merda de totes les merdes. Ja ho sé, hi ha molta literatura al voltant del corredor. Qui 

si les condicions inhumanes, que si el tracte, que si la justícia... mira, el sistema funciona, ok?. Si no 

funcionés, ja podríem plegar tots perquè això fora una selva. Però funciona, el culpable és castigat i 

llestos, només cal que miris tot el bestiar que hi ha tancat aquí".  

 

"Mai m'han demanat participar en un escamot d'execució, però ja et ben asseguro que hi aniria 

encantat. Cal castigar els culpables, no?. Si no, pels innocents, per la gent normal, no hi ha cap 

esperança. L'han feta, doncs que la paguin. No facis cas de tantes protestes d'innocència, no són res 

més que excuses, no n'hi ha d'innocents al corredor (...) No considero que tinc una feina on tracto 

amb persones, tret dels altres guardes o dels funcionaris de la presó. Però tots el que hi ha aquí 

dintre han deixat de ser persones fa temps, si és que mai van ser-ho (...) De vegades ho fan, per 

provocar, i jo sempre aviso dos cops. Al tercer, entrem a la cel·la i comencem la festa sense cap 

mirament. Aviso el primer cop, res. Aviso el segon, res. Crido l'altre guarda, posem les porres a 

punt i obrim la cel·la”. 

 

"Al llarg d'aquests anys he vist moltes coses aquí dins que m'han fet pensar si és correcte o no tota 

aquesta merda de la pena de mort. Vam tenir un paio... pobre desgraciat, qualsevol gos del carrer 

valia més que ell. En Kenny, em sembla que es deia. Va passar aquí divuit anys. Divuit. Tres 

vegades se'l van endur a la falda de la "Yellow Mama", totes tres vegades se li va acceptar la 

darrera apel·lació i au, torna'l a la cel·la, un quants anys més, fins a la propera. Quan van haver-hi 
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eleccions a governador i va sortir en Wallace (aquell que es presentava amb en Nixon, te'n 

recordes?) va ser quan finalment el van fregir. I em pregunto... és només casualitat?. Mira, jo no 

entenc res de política i de la d'aquest país, menys que de cap, però en Wallace era un racista de 

collons. I en Kenny era negre com la nit".  

 

"Bé, jo no sóc una persona violenta, mai no ho he estat, però a aquesta puta li foto sempre que puc i 

ella ho sap, se m'escapa com una anguila (...) Aquesta mala bèstia va matar dos dels seus fills i a la 

nena gran la va donar a un proxeneta. Es mereix morir i morir patint. Doncs mira, jo li foto sempre 

que puc, i li faig la vida impossible, tot el que puc. Que pagui".  

 

Un cop superada la primera malfiança, la col·laboració ha estat bona. Tots sense excepció han demanat 

que se'ls conservi l'anonimat, potser per evitar conflictes amb la direcció de les presons o amb les 

mateixos companys, potser perquè no volen que es faci públic el que en veritat pensen de tot el que 

veuen allà dins.  

 

"Mira, jo no vull parlar dels guardes... no són cosa meva. Deixa'm dir-te, però, que a tot arreu hi ha 

fills de puta. Al principi de ser jo aquí van matar un guarda. Feia el torn de nit, i no va tornar al 

puesto de control desprès de la patrulla. Busca, busca i el van trobar a un racó del passadís, en un 

toll de sang, tenia una ganivetada al coll. Aquell tio era enorme, era un paio alt com un gratacels i 

ample com un armari, per tombar-lo devien fer falta mínim tres o quatre tios. Saps perquè el van 

matar?. Perquè es passava abusant dels presoners. Devia ser maricón, o jo què sé, fa quinze anys 

tampoc es parlava tant, d'això. Bé, aquell paio posava l'ull en un presoner, si el pobre fill de puta li 

feia cas, molt bé. Si no... les passava putes. Ja podien pegar-lo, sodomitzar-lo davant dels seus ous... 

perdona, davant dels seus ulls, vull dir, aquell guarda no deia res. Un cop, i un altre, i un altre. I si 

algun dels que havia acceptat inicialment desprès es feia enrere... aquell guarda era un porc molt 

raro, creu-me, no em facis parlar, no estic acostumat a parlar d'això amb una senyora... et deia que 

si algú es feia enrere... aquell pobre ja estava llest, el dia menys pensat te'l trobaves suïcidat."  

 

“Mira, aquí, tot i ser tan difícil el contacte personal, hi ha guardes que s'han fet amics d'aquests fills 

de puta. Sí, de debò. Un dia estava a punt de llençar molta merda d'un paio al que havien fregit el 

dia abans, i el guarda que feia el torn amb mi, ja està retirat, em diu tot d'una "això m'ho enduc jo". 

"Què cony n'has de fer d'això?", vaig preguntar-li. "Jo, res. Però en..." - no em recordo quin cony de 

nom em va dir - "era molt amic del que van fregir ahir, li donaré". Encara estic sorprès ara... no 

tant sols sabia el nom del bastard aquell sinó també els seus amics!. Era tot estrany, aquell guarda. 

Quan fregien algú, acostumava a anar a la cel·la i mirar el que tenia el paio. No remenava res en 

mal sentit, no anava per aquí, només ho mirava tot, amb curiositat, com si volgués endevinar qui era 

aquell bastard pel que tenia. Deia que també hi havia persones, aquí dintre."  

 

A l'annex d'aquest treball es troben les entrevistes íntegres de les que extret els anteriors fragments.  
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4.2 Les famílies 

 

La societat dels Estats Units estigmatitza els presoners i les seves famílies. Probablement degut al 

concepte protestant que identifica el favor de Déu amb l'èxit, el treball dur i el benestar econòmic, el 

presoner és l'escòria de l'escòria i el pensament dominant és "quelcom deu haver fet", pel que fa al 

presoner, i "si tenen algú a la presó tampoc deuen ser tan innocents", pel que fa a les famílies.  

 

"Tothom pot sortir-se d'una situació dolenta, qui hi està és perquè vol. Treballant dur, i esforçant-se, 

tothom pot sortir-ne. Ara... si hom és un gandul, i no li agrada treballar, i no tem ni a Déu ni als 

homes... llavors el que li passi  només és culpa seva. Què creus, que els presoners del corredor de la 

mort són innocents, o com diuen ara, víctimes del sistema?. No, en absolut. Ells han escollit, ells no 

s'han esforçat, ells no han volgut sortir d'una mala situació, són ells qui s'han equivocat en les seves 

eleccions, i ara en pateixen les conseqüències. ¿Què hi ha d’estrany en això? (...) tothom es mereix 

les mateixes oportunitats... doncs no, si no t'esforces no les mereixes, així de senzill!. La societat 

està tant malament perquè la gent s'allunya de Déu i Déu els castiga, i és clar que els castiga!. Si 

tothom complís els manaments, i s'esforcés a viure una vida recta, sense alcohol, sense drogues, 

sense sexe fora del matrimoni, el nostre món fora un món millor". .- Entrevista amb el Rev. Daniel 

M. 

 

En alguns estats aquest concepte està tan estès que els nens a l'escola no poden dir que tenen un cosí o 

un parent a la presó, no parlem ja d'un pare o un germà, perquè s'exposen a veure's aïllats i condemnats a 

l'ostracisme19.  

 

El fet de l’estigmatització, doncs, pesa, i molt, sobre la relació que les famílies del presoners mantenen 

amb ells, en el cas de que en mantinguin alguna. Molts presoners procedeixen de famílies 

desestructurades o disfuncionals, d’altres van desaparèixer de casa seva i la família no n’ha tingut més 

notícies, d’altres no volen que es sàpiga que han acabat al corredor, d’altres senzillament no tenen cap 

contacte sigui perquè no el volen sigui perquè no el vol la família.  

 

“A casa meva no saben si sóc viu o mort... mai no es van preocupar de mi, vés perquè m’hauria de 

preocupar jo d’ells... em sembla que la llei diu que els han d’avisar per l’execució, així és que si 

poden trobar-los – que no tinc puta idea d’on són – aquesta serà la notícia que tindran de mi al cap 

dels anys”. Jeremy, 45 anys, raça negra, W. 

 

“Els meus fills no volen saber res de mi... no és agradable per ells dir que sa mare és a la presó, 

m’imagino, però quan venen festes com ara el dia d’acció de gràcies o Nadal, penso sovint en que 

                                                 
19 GOFFMANN, Erving, Estigma, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1998. 
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m’agradaria saber d’ells i dels meus néts. Les nenes ja deuen ser adolescents, no en sé res d’elles 

des de fa deu anys”. Kathryn, 60 anys, raça blanca, T20.  

 

En Jeff, un dels fills de la Kathryn, diu el següent:  

"Primer que res, deixa’m donar-te les gràcies per escriure’t amb la meva mare. M’imagino que és 

molt difícil per a tu entendre com és possible que els fills de la Kathryn semblin haver oblidat sa 

mare.  Mira, Maria, quan el meu pare va morir, la meva mare es va sentir molt sola. Quan va trobar 

aquell home, tots nosaltres vam dir-li que era una mala persona. Va passar de nosaltres com  de la 

merda, s’hi va casar i aquí en tenim el resultat i així és com estan les coses. Em sap molt greu per 

ella, però no és fàcil per a mi explicar a les meves filles que la seva àvia és a la presó per sempre 

més, o gairebé, perquè podrà demanar optar a la condicional al 2025, és a dir, mai, perquè en les 

condicions en què està no viurà fins a tenir 82 anys, no fotem. Ja suposo que va ser defensa pròpia, 

però no tinc prou diners per a pagar un advocat privat i tinc la meva pròpia família per mantenir”.  

 

Aquest és el testimoni de la germana petita d'un presoner:  

“No puc reconèixer el meu germà com l’assassí de la Velma i la Katie, tampoc puc reconèixer un 

assassí en el meu germà. Vull dir, en Bobby és el meu germà, però avui en dia no el conec i no puc 

acceptar-lo com el meu germà o com a membre de la meva família. Sa mare i la meva era la 

mateixa, per això li escric de tant en tant. Jo era molt petita quan en Bobby va ingressar a la presó, 

amb prou feines me’n recordo d’ell quan estava a casa, però tinc algun record d’haver jugat amb 

ell. Només recordo que, tot d’una, va semblar que en Bobby era mort. Ningú parlava d’ell, ningú 

semblava recordar-lo. Recordo la meva mare plorant i el pare molt avergonyit, res més. (...) Maria, 

no et conec, però deixa’m dir-te que deus ser una persona força peculiar si passes part del teu temps 

lliure escrivint als assassins del corredor. ¿De debò creus que val la pena?.”. Sarah, germana petita 

d’en Bobby, internat al corredor de la mort de M. des de fa vint-i-dos anys. 

 

“No vull que la família sàpiga res de mi, se n’avergonyirien tant que no puc ni suportar aquest 

pensament. Més m’estimo que es pensin que sóc mort. Total, és qüestió de temps que ho estigui 

físicament parlant, i espiritualment, ho estic des del moment en que em van tancar aquí dins. ”Jeff, 

37 anys, raça negra, K. 

  

Finalment, hi ha les excepcions, que són les famílies que mantenen un contacte regular amb el presoner, 

el visiten, li escriuen o el truquen. 

 

                                                 
20 La Kathryn compleix condemna per l’intent d’assassinat del seu marit, que la maltractava, i de l’amant 
d’aquest. La legislació vigent a l’estat de Texas no contempla la cadena perpètua, per això la condemna de la 
Kathryn és de 32 anys, desprès dels quals pot demanar comparèixer davant el tribunal que podria acordar 
concedir-li la llibertat condicional. Atès que la Kathryn tenia cinquanta anys quan va rebre la condemna i ateses 
les condicions sovint infrahumanes de les presons de Texas, no sembla gaire probable que visqui per a complir-la. 
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“No em mereixo la família que tinc, m’han recolzat sempre. Ara em venen a veure un parell de cops 

l’any i m’escriuen i sempre, sempre que he demanat fer-los una trucada m’han dit que sí21. I penso 

en ells i veig que no valia la pena res del que vaig fer. Vaig fer-ho per diners, per donar-los a tots 

ells una vida millor, però la vaig cagar de mig a mig, mira’m ara.” Peter, 40 anys, raça negra, O. 

 

“Sí que em venen a veure, cada tres mesos o així... no és agradable, però m’imagino que una mare 

mai deixa de ser mare, per això em ve a veure. Sempre l’acompanya un germà o altre, així els vaig 

veient a tots al cap de l’any. Però els nebots no venen mai, les cunyades i cunyats tampoc, tret de la 

Rosie, que havia estat casada amb el meu germà gran... m’escriu regularment i quan vol venir em 

pregunta si aquell cap de setmana vindrà en Charlie, per no coincidir. És la única de les meves 

cunyades que em ve a veure... i pel que fa als cunyats, la Mary Ann, la meva germana, es casa i es 

separa com res, jo tinc o he tingut cunyats als que no he vist mai... s’hi ha casat i se’n ha separat i jo 

no en sé ni el nom. És estrany, això... et fa sentir que ja no formes part de la vida de la teva família, 

és dur.” Mark, raça blanca, 39 anys, O.  

 

Cal esmentar aquí, en descàrrec de moltes famílies carregades de bona voluntat, que l’estigmatització es 

reflexa també en les regles de les presons i en l’actitud dels guardes envers els visitants dels presoners, 

que posen les coses força difícils i en molts casos, humilien els visitants per a dissuadir-los de visitar el 

presoner altra vegada. Sovint és el mateix presoner qui no vol que els seus éssers estimats passin per les 

humiliacions dels escorcolls, els comentaris, etc... 

 

“Doncs no, jo no vull que la meva família em vingui a veure. Cap fill de puta d’aquest món, cap ni 

un, ha de fer despullar la meva mare ni l’ha de fer plorar dient-li que sóc una bèstia que fora millor 

que fos mort. Ja ha plorat prou per culpa meva, no cal afegir l’insult a l’injuria (...) la darrera 

vegada que va venir, pobreta meva, un fill de mala puta de guarda va dir-li que havia parit una 

bèstia i que perquè em venia a veure... això no passarà mai més ”. Randy, 30 anys, raça blanca, G. 

 

“Abans era bonic que et vinguessin a veure, portaven el menjar i passaves tot el dissabte amb ells, 

et senties persona altre cop, menjaves les coses que t’agradaven, que tenien gust de casa. Quan 

passava el dia d’acció de gràcies, la mare portava un termo amb tot... el gall dindi, el blat de moro, 

el farcit, la verdura, els panets... mira, tot i que m’ho menjava tebi era més bo que tot. Desprès van 

canviar les normes, només poden estar tres hores i no poden dur res, tot el que tenim és les patates 

fregides o el blat de moro de la màquina, no poden dur res de res, perquè algun idiota va voler 

introduir droga. És diferent. M’agrada veure’ls, i és clar que sí, però de cada vegada t’ho posem 

més difícil i això que aquí encara no fan escorcolls ni res d’això, hi ha presons on sí que ho fan. Si 

aquí ho arriben a posar mai, els diré que no vinguin mai més”. Mikey, 40 anys, raça negra, O. 

  

                                                 
21 El presoner pot fer trucades, sempre a cobrament revertit i en horaris establerts. El que vol dir en Peter és que la 
seva família mai no ha rebutjat atendre i pagar una trucada d’ell, tot i que és el que als Estats Units es considera 
“llarga distància” (l’equivalent a les nostres trucades nacionals, però amb tarifa de trucada a l’extranger). 
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“No em venen a veure perquè jo no vull... mira, jo m’escric amb els meus fills. M’ha costat 

moltíssim establir una autèntica comunicació amb ells, que contestin les meves cartes, que es posin 

al telèfon quan puc trucar, que m’expliquin les seves vides de cada dia. Si em veiessin aquí, amb la 

jaqueta taronja, emmanillat, darrera un vidre, amb un guarda a l’esquena... ja m’explicaràs perquè 

si amb prou feines puc caminar amb tanta cadena... jo crec que es decebrien massa. D’aquesta 

manera, si no ho veuen... “allò que l’ull no veu, al cor no dol22”. Prefereixo que sigui així”. 

Anthony, 50 anys, raça negra, M. 

 

I també cal citar una peculiaritat dels Estats Units, que afecta profundament la relació que les famílies 

puguin tenir amb el presoner, i és el fet de les distàncies. Sovint, la presó es troba a un parell de dies de 

viatge de la població on resideix la família, que es veu obligada a un viatge de tres o quatre dies amb les 

seves nits per poder estar tres o quatre hores amb el presoner, si tot va bé i no hi ha hagut canvis de 

darrera hora en la normativa de visites o si el presoner no es troba en situació de càstig (situació en la 

que les visites són automàticament suspeses). No totes les famílies – per no dir cap – poden permetre’s la 

despesa que això representa.  

 

“Viuen tant lluny... la despesa de benzina i nits d’hotel és massa grossa, total per venir a veure’m a  

mi, que els he fallat per tot arreu per on ho miris. I tant que m’agradaria veure’ls, tu diràs si 

m’agradaria. Però desprès haurien de tornar a marxar i seria tres vegades més dur. Millor així.”. 

Donald, 38 anys, raça blanca, estat d’I. 

 

“Ahora ella vive en Nevada, con mi hermana Rosita. No la veo casi nunca, porque las distancias en 

este país son grandes más que todo y no les compensa el viaje para poder estar sólo dos horas 

conmigo. Sabe? Lo que más me duele en el corazón es cuando mi mamasita dice que se siente mal 

que yo esté aquí, porque no me cuidó de pequeño. Yo le dije “ya, mami, ya no vuelva a repetirme 

eso no más, porque no puedo soportarlo, ya olvídese” (...) mi hija vino a verme el otro día, con la 

mamá. Es la primera vez que viene a verme, eran cinco años que no la veía”. Martin, hispànic, 39 

anys, C. 

 

“No poden venir, senzillament, no poden. Un cop l’any, i si les seves vacances passen prop d’aquí 

(prop vull dir a un dia de ruta, o així), llavors potser sí, però els anys que han marxat de vacances a 

la costa Est, per exemple, jo no els he vist. Són dos dies i mig per arribar aquí, la benzina, les quatre 

nits d’hotel, els menjars... és impossible. I el pare es fa gran, no  pots embotir algú de prop de 

vuitanta anys dins un cotxe i au, dos dies i mig de ruta, tres hores aquí i dos dies i mig més cap a 

casa. T’han passat cinc o sis dies i m’has vist tres hores... com es pot demanar això a algú?. Per 

això jo sé que potser no veuré més el meu pare... la mare ja va morir, i jo era aquí i puc jurar-te que 

quan em fregeixin no serà tant dur com llegir aquella carta del meu germà dient-me que la mare era 

                                                 
22 “Out of sight, out of mind” en l’original. 
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morta. Jo també vaig morir una mica aquella tarda.” Nathan, nadiu americà, 45 anys, Arizona. La 

família viu a l’est de Tennessee.  

 

Tot seguit reprodueixo – amb el seu permís – la carta que un presoner d'A. va rebre de la seva dona. 

“Mentre tu no hi eres”, diu la carta de la meva dona. M’imagino que és el tipus de missatge que 

reps al despatx quan surts per esmorzar, o a fer el cafè. Només que aquesta vegada el missatge 

anava adreçat a mi  i el signava “el món lliure”. Em va fer plorar, creu-me. La meva dona és molt 

així, saps, li encanta escriure. 

 

“Mentre tu no hi eres, el món lliure ha trucat i ha dit que havies d’haver-hi sigut, aquí.  T’ha deixat 

un missatge a la bústia de veu, que diu el següent: mentre tu no hi eres, molta gent ha viscut vides 

senceres, curtes però senceres. Molta gent ha nascut i ha mort, s’han guanyat i perdut moltes 

guerres, governs i poderosos s’han aixecat i han caigut. Hi ha hagut terratrèmols i erupcions 

volcàniques. Moltes nacions han mort de gana mentre altres llençaven el que els sobrava. S’han 

guanyat medalles d’or, s’han descobert medicaments i molta gent ha mort per no tenir assegurança 

o diners. S’han extingit alguns animals, se n’han salvat altres. Mentre tu no hi eres, la justícia ha 

funcionat alguna vegada i no ha funcionat en la resta. Mentre tu no hi eres, els nostres fills han 

entrat a la vida adulta sense sentir la teva veu, i les nostres filles han anat a viure en parella i tu no 

hi eres. La música ha canviat, les cançons també, i ara no coneixeries cap melodia. La tecnologia ha 

avançat, han aparegut les vídeo càmeres, s’han filmat milers de pel·lícules que han estat vistes per 

milions de persones. La donació d’òrgans és molt freqüent, tens caixers automàtics per tot arreu i a 

tot arreu pots treure diners del teu compte, però el nombre de pobres ha augmentat en la mateixa 

proporció i segueix creixent.  

 

Mentre tu no hi eres, han sorgit herois i llegendes, s’ha oblidat a les víctimes i hi ha hagut màrtirs. 

Mentre tu no hi eres, la teva família t’ha trobat a faltar, la teva dona s’ha convertit en una dona 

gran sense tu al seu costat. Mentre tu no hi eres, han passat tantes i tantes coses que requerien la 

teva atenció i per les que hauries d’haver estat aquí. El món lliure et necessitava, saps”. 

 

Veiem ara un altre testimoni:  

“Cada any segueixo la mateixa rutina, Maria. Podries dir que ja podria haver-m’hi acostumat, no?. 

Nou anys són força anys per adaptar-te a gairebé qualsevol cosa, doncs no. Cada any fa més i més 

mal. Cada any és més difícil fingir, posar-te la màscara, quan tinc el cor tant buit que fa mal. Les 

famílies emboliquen regals, es reuneixen per estar tots junts i gaudir de les festes. I jo, perquè no?. 

Perquè les meves festes han d’estar tant plenes de solitud?. No he fet res de mal... tot el que volia 

pels meus fills era que es sentissin estimats i que fossin ben feliços amb ells mateixos. Vaig educar-

los de la millor manera que vaig saber. Segur que vaig equivocar-me, però vaig fer-ho tant bé com 

vaig poder. Estimar pot ser una espasa de doble tall, saps. Potser els estimava massa.  
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Sento les llàgrimes dins meu que pugen i pugen. S’estaran quietes fins a que apagui el llum, llavors 

s’obriran les portes i jo ploraré, sola en la foscor. Li demano a Déu que la meva filla Cary estigui 

bé i em pregunto quan “n’hi haurà prou”. Quant més hauré d’aguantar?. Perquè sembla tant senzill 

oblidar, sobre tot per les famílies?. Oblidar el qui no és aquí?. Diries que la família hauria 

d’entendre el buit que tens a dins teu, oi, doncs no. Diries que durant les festes et preguntaran per 

ella, per a que els expliquis com està, doncs no. “No et preguntem per no disgustar-te”, diuen. Però 

el silenci, Maria, és pitjor que les preguntes. La Cary és part de mi, és part del meu món. Com puc 

posar-me una màscara i pretendre que no ho és?. I perquè haig de fer-ho?. La presó fa mal a 

tothom. Cada cop que creuo les portes per entrar a la presó reso i demano a Déu que la Cary estigui 

bé. I cada vegada que en surto ploro com una magdalena. Em sap greu per la meva nena. Al llarg 

dels anys de presó he pogut veure com els pètals d’aquella rosa que va ser la meva filla queien, un a 

un, fins a que només queda la branqueta amb les espines, i només els que viuen darrera aquestes 

portes saben com n’és de dura la vida a la presó i tot el que has de fer per sobreviure. 

 La Cary ve cap a mi amb la seva pròpia màscara posada, pretén que tot va bé i intenta amagar les 

ferides, el dolor, el desencís, la desesperació. Escruta la meva cara cercant esperança i en troba, 

Maria, t’ho juro per Déu que n’hi troba sempre. Només demano a Déu que ella encara cregui en 

ella mateixa, tal com jo hi crec. Ella sap que la única i sola cosa que mai no li fallarà sóc jo i el meu 

amor per ella... quan me’n vaig puc veure que està a punt de plorar, pel dolor que les seves 

decisions equivocades han portat a tanta gent, no plora per ella sinó per mi. Vol plorar, però 

s’aguanta. La presó no és un bon lloc per plorar, sempre hi haurà algú disposat a treure partit de 

les teves llàgrimes i no hi ha res pitjor que et considerin dèbil 

 

Un petó, una abraçada i intentem tornar endarrera, a un moment en el temps en el que la presó no 

formava part de les nostres vides. Intentem mirar el futur, com serà la vida desprès de la presó. 

Quan la deixo i espero a que m’obrin les portes per marxar, sé que un tros de mi queda allà dins. La 

meva nena plora i jo no puc consolar-la com quan era petita. Odio les presons, Maria, les odio amb 

tot el cor. Veig el que la presó ha fet a la vida de la meva filla i a la meva, no puc ajudar la meva 

filla, sóc impotent i no hi ha res pitjor per una mare que la impotència de no poder ajudar el seu fill. 

Jo vaig portar al món aquesta criatura i vaig pensar que la preparava per a la vida...quin sarcasme. 

No la vaig preparar per morir lentament, en vida, que és el que està fent. Somnio amb el dia en que 

pugui veure-la sense guardes, en el dia en què ningú no m’escorcolli quan vaig a veure aquest tros 

de la meva vida que està allà dins. Tot això ho penso mentre s’obren les portes... arribo al cotxe, 

m’eixugo els ulls i em poso la màscara altre cop, fins al vespre.”. Lynda, mare de la Cary, 26 anys, 

blanca, F. La Cary no està al corredor, però considero que el testimoni de la mare és prou 

representatiu com per constar aquí. 
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El mateix presoner 

 

“Sovint, qui guanya en el joc de la justícia perd en 
el joc de la vida”- Vella dita oneida23. 

 

 

Les cartes constitueixen, com he esmentat abans, el nucli principal d'aquest treball. És a través d'aquesta 

correspondència que aquest treball ha pogut desenvolupar-se i és aquesta correspondència  la que permet 

treure el cap al món de les presons i els presoners dels Estats Units. 

 

A les cartes dels presoners podem trobar-hi de tot. Poesia i prosa, acudits i endevinalles, novel·la i 

biografia, assaig i tragèdia, drama i comèdia, veritat i mentida, innocència i sentit de culpabilitat, 

autodefensa i excuses,  veritat i ficció, idealisme i el més descarnat realisme. De tot el que els presoners 

expliquen, he triat allò que m´ha semblat més representatiu per aquest treball. Les referències a llur 

realitat actual, llurs condicions, i com aquesta realitat i condicions afecten la seva personalitat.  

 

Molts dels fets expressats pels presoners semblen contradictoris. Això s'explica pel fet de que, tot i 

constituir un col·lectiu aparentment homogeni, el col·lectiu "presoners interns a les presons dels Estats 

Units", el dia a dia de cada presó és molt diferent de una presó a l'altra, no hi fa res que els presoners 

estiguin tots al corredor de la mort: hi tants corredors de la mort com estats on la pena capital és vigent, i 

fins i tot dins el mateix estat, hi ha corredors de la mort on les circumstàncies són diferents.  

 

Tenim l'exemple d'Arizona, on els presoners estan tancats a la cel·la 23 hores al dia, i Florida, on els 

presoners poden passejar lliurement; o Mississipí, on els presoners són emmanillats de mans i peus  cada 

vegada que surten de la cel·la, fins i tot per anar a les dutxes, o Alabama, on només són emmanillats  els 

interns d'una determinada presó d'alta seguretat, considerats els més perillosos, o Texas, on s’emmanilla 

un presoner cada vegada que ha de sortir del recinte de la presó, sigui per anar al tribunal, sigui per ésser 

transferit a una altra presó24. Hi ha corredors de la mort on les visites als interns tenen lloc en dos espais 

diferents, separats per una mampara de plàstic amb foradets per parlar, i corredors de la mort on els 

interns i els familiars han de parlar per telèfon perquè el vidre que els separa és insonoritzant. Hi ha 

corredors on els interns poden passar les darreres hores de vida amb la seva família, junts en una mateixa 

habitació, i d'altres on no els és permès cap contacte físic amb la família, ni tan sols una darrera abraçada 

abans de l'execució.  

 

                                                 
23 Els oneides foren una tribu de nadiu americans que habitaren els actuals estats de Pennsylvània, Nova Iork 
i Vermont. Foren la única tribu amb sistema matriarcal de govern. 
24 The shame of the system: the transfer from Ellis Unit to Terrell Unit, Benjamin David, Baltimore Press, 
September 2000.  
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En aquest apartat veurem quina és la imatge que el presoner té de si mateix. No hi ha cap característica 

comú a tots ells, tret de la sensació d’injustícia quan han rebut la sentència de mort. Hi ha tantes 

opinions i visions com presoners. 

 

“La meva família havia conduït deu hores, des de San Benito (Texas) a Oakdale (Louisiana). Era la 

primera visita que rebia des de que vaig arribar a la presó federal. Ja sabia que no seria gens 

senzill, havia estat a la presó abans i els havia promès no tornar-hi mai més. Volia que em veiessin 

bé, així és que em vaig tallar els cabells i vaig afaitar-me i fins i tot vaig anar a dormir tard per 

planxar-me els pantalons. 

 

Quan vaig entrar a la sala de visites aquell dia, el cor em va fer un salt. El meu nét Jesse va sortir 

corrents d’on era i es va llençar sobre mi com una ossa abraçaria el seu cadell. Més enllà, l’Olga,  

la meva dona i la Joanne, la meva filla ens miraven i també van venir a abraçar-me.  No recordo 

haver rebut tants petons i abraçades en una sola vegada!.  

 

Els meus pensaments van anar al dia que em van arrestar. La meva família es va enfadar molt 

llavors, però tal com jo dic, “no passa res si ets un criminal, sempre i quan no facis mal a ningú”. 

Jo no vaig robar, violar o assassinar, només vaig ajudar a transportar droga. La meva part en el 

delicte va ser mínima, fins i tot el jutge va dir-ho!. Tot pensant això, vam seure a una de les taules de 

l’àrea de visites i jo vaig començar amb la meva filosofia barata de xulo-putes25: “sóc un veterà 

mutilat, vaig guanyar condecoracions, vaig matar gent per aquest país i gairebé que m’hi quedo jo 

mateix, i les gràcies que em donen és una altra sentencia”. Jo mateix em vaig anar escalfant i només 

veia que aquelles peces de la meva vida, aquella gent, marxarien a casa mentre jo em quedaria allà. 

Em sentia fatal, em sabia molt de greu. Vaig anar aixecant el to de veu, l’Olga i la Joanne es 

miraven i la resta de la gent a la sala de visites també ens miraven. “No he fet mal a ningú, sabeu, a 

ningú” vaig començar a cridar tot d’una. L’Olga i la Joanne miraven cap a un altre cantó però en 

Jesse es va posar a plorar i va somicar “a mi sí que me n’has fet”. Em va semblar que m’envoltaven 

el cor amb gel. I tant si n’havia fet de mal, de fet havia fet mal la gent que més m’estimava i a qui jo 

m’estimava més. Oh, i tant que havia fet mal. Es va acabar el torn de visites, ens vam abraçar i ells 

van marxar a casa sense mi. Però jo vaig aprendre, t’ho juro que aquell dia vaig aprendre”. Jesse, 

52 anys, raça negra, L. En Jesse no està al corredor de la mort, però el seu testimoni m’ha semblat 

prou representatiu com per incloure’l. 

 

“El temps que he perdut és el que em sap més greu, l’he passat a tants llocs que no oblidaré mai, 

assegut allà, pensant en tot el que he fet, les estones de riure, les estones de plorar, les estones 

divertides. Ara sóc jo sol, amb la meva culpabilitat, darrera una paret buida que jo mateix he 

aixecat, per sentir-me atrapat a una trampa que és el meu cos, quan jo només vull córrer i córrer, 

endarrera cap a la meva joventut (on la vaig perdre? on ha marxat?). Però s’han acabat les apostes, 

                                                 
25 “pimp-bully” en l’original. 
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s’ha aturat la ruleta i jo sóc aquí, sense cap lloc on amagar-me. Els meus records volen i volen i em 

pregunto on em vaig equivocar. Potser vaig ser dèbil quan em tocava ser fort, vivint per la droga i 

la màscara que m’havia creat i que no em deixava mostrar els meus sentiments, espantat de 

mostrar-me tal com era, pretenent ser un xulo, i un dur. N’estic cansat d’aquest joc estúpid que 

m’ha dut on sóc ara... n’estic ben cansat de viure com si no hagués de tenir vergonya per res. Vull 

canviar, vull viure el meu somni d’una dona i criatures. No sé què em depara el futur –o potser sí i 

el que passa és que no vull pensar-hi perquè és massa horrible -, però els anys que he perdut ja 

estan passant-me la factura. Visc per el dia en que tingui un tornar a començar nou, per poder viure 

els somnis que encara tinc al cor. Haig d’intentar-ho, perquè estic encarat cap a la mort i no vull 

morir. No vull morir, Maria, no pot morir qui no ha viscut, no?”. Dave, nadiu americà, 43 anys, O.   

 

“Quan la meva néta va néixer jo ja era aquí dins. La meva dona li va parlar de mi deseguida, i tant 

aviat com va poder dir dues paraules, la posava al telèfon i sentia la meva veu. Sempre li dic que me 

l’estimo molt, que m’agradaria jugar amb ella, etc... Ara ja té vuit anys i tenim les grans converses. 

Jo temia el moment en que em digués perquè estic a la presó, preguntes així, però no estava gens 

preparat pel que em va preguntar, que va ser “avi Willy, perquè ens vas deixar per anar a la 

presó?”. Una criatura de vuit anys sabia el que molts presoners de cinquanta no saben, i és que 

ningú tret de mi mateix em va obligar a venir aquí. No m’hi van portar, Maria, vaig venir-hi jo sol, i 

jo sol vaig recórrer tots i cada un dels passos del camí que acaba a la presó”. Willy, 53 anys, raça 

blanca, U. 

 

Reprodueixo a continuació la carta d’un presoner al seu fill, amb permís d’ambdós. 

 

“Hola, fill. 

 

Aquesta és la carta més difícil que he escrit mai, però vull que sàpigues la veritat. Sóc a la presó per 

haver violat la llei. No és culpa de la mare, no és culpa teva, només és culpa meva. Vaig violar la 

llei i haig de pagar una multa. 

 

El fet de que no sigui amb tu no vol dir que no t’estimi. No hi ha res que tu haguessis pogut fer per 

evitar el que em va passar. Escolta la mare, fill. No et pensis que és massa dura amb tu quan et diu 

què pots fer i què no, si tenim regles és per què tu sàpigues que hi ha coses que, si les fas, et duran 

problemes. Les regles són com les lleis, ens ajuden a viure en pau tant a la família com al veïnat, i 

són bones per a tothom, no només per a tu o per a un altre. El món seria un lloc espantós si cadascú 

de nosaltres decidís quina regla li agrada i quina no, o quina llei vol obeir i quina no. 

 

El fet de que no t’agradi una llei no és raó prou poderosa per a trencar-la. Algunes lleis et poden 

semblar injustes, però fins a que no canviïn, no tens altre remei més que obeir-les. Altrament, 

acabaràs on jo sóc ara, és a dir, a la presó. Fill, em trencaria el cor que tu seguissis aquest camí i 

acabessis on jo he acabat. La presó és un lloc horrible. No tinc la llibertat d’estar amb tu i la mare. 
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No puc anar a fer una hamburguesa al Mc.Donald’s quan em ve de gust. No puc anar a pescar amb 

tu com solíem fer, te’n recordes?. Els guardes de la presó em vigilen a cada moment, decideixen per 

mi quan haig de menjar, quan haig de dormir... quan puc fer qualsevol de les coses a les que estava 

tant acostumat quan era al món lliure que ni tant sols hi pensava mai. Aquí hi ha gent dolenta de 

veritat, i també n’hi ha alguns que són bones persones. Jo intento anar amb els que no són violents o 

destructius. 

 

És dur ser un home i haver d’encarar la veritat. Però quan comets un error, només tu pots corregir-

lo. És la teva decisió fer o no fer tot el que puguis per curar el mal que has fet, sigui de la naturalesa 

que sigui. Si et parlo així és perquè t’estimo i vull evitar que cometis les mateixes errades que vaig 

cometre jo, les mateixes que m’han dut on sóc ara, lluny de la mare i de tu. 

 

Escolta’t la mare i estigues al seu costat. El fet de que jo li hagi fallat tant estrepitosament no és raó 

per a que tu també li fallis i et necessita més que mai. Tant de bo que les meves equivocacions siguin 

el camí per a que tu aprenguis, tant de bo jo sigui aquí per a que tu mai no hi siguis. 

 

Fill, tens tota una vida davant teu. No la malbaratis com l’he malbaratada jo.  

 

T’estima,  

 

El pare”.  Lou, 44 anys, raça negra, A. 

 

 

“Quan sentia que algú aquí a la presó havia perdut algú de la seva família, pensava “què trist, és la 

vida”. Havia vist molts presoners rebre la notícia de la mort d’un ésser estimat, però pensava 

“pren-te el temps que vulguis per plorar-los, però tira endavant”. Un dia em va cridar el capellà de 

la presó i em va dir “la teva mare ha mort”. El temps es va aturar. Tot es va congelar. En menys 

d’un segon vaig tornar al moment de la meva darrera conversa amb la mare.  Vaig pensar en la 

seva veu, càlida i dolça, en les seves paraules d’afecte i en la meva promesa d’ésser a casa ben 

aviat. Vaig pensar en tota l’estimació que va repartir arreu per on passava. El món no podia seguir 

sent el mateix. Havia de plorar, però no ho volia. Si plorava volia dir que la mare era morta de 

debò. No!. Jo li havia promès que l’aniria a veure, que dinaríem plegats, que li diria com havia 

passat el temps aquí i per assegurar-li que estava bé. Volia que sabés que les seves oracions 

m’havien ajudat al llarg de la vida. Això no podia passar-me a mi, no era possible, això només els 

passa als altres. Quan vaig trucar a casa, tots vam plorar. La meva germana em va dir  “sigues 

fort... la mare t’estimava molt i ara és al cel. La vida continua i ben aviat et vindrem a veure. Estem 

intentant que et deixin sortir per venir al funeral”. Vaig poder sortir, emmanillat i amb dos guardes, 

però vaig sortir i vaig anar al velatori. Vaig plorar una hora sencera, una hora de rellotge, potser 

més. Els guardes em miraven, els empleats de la funerària també mentre jo plorava i plorava. Vaig 

mantenir la meva promesa d’anar a casa tant bé com podia, vaig estar amb ella i fora de la presó 
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per una hora, ella descansava en pau i vaig demanar-li que me'n donés una mica, d’aquella pau que 

ella gaudia. Em penso que va fer-ho. I ara, la vida continua”. Herb, 41 anys, raça blanca, I. 

 

 

“Saps què envejo, Maria?. Potser et sorprendràs... envejo l’home que arriba a casa cansat com una 

bèstia, a peu perquè no ha pogut comprar la targeta del tren perquè som a final de mes, i arriba a 

una casa que necessita una mà de pintura des de fa un parell d’anys, amb un jardí amb la gespa i les 

males herbes altes de dos pams, amb joguines trencades per allà al mig i alguna que altra cagarada 

de gos. Envejo l’home que condueix un 4x4 que encara no ha acabat de pagar i tant atrotinat que no 

se sap quina reparació hauria de ser la primera, i que quan arriba a casa troba la seva dona de mal 

humor, amb texans que li van justos perquè s’ha engreixat, escabellada com una bruixa perquè no 

ha pogut rentar-se el cap i amb un alè que Déu n’hi do perquè no ha pogut ni raspallar-se les dents. 

Envejo l’home que soparà una sopa de sobre i un frankfurt rescalfat dues vegades... des de la meva 

cel·la a aquesta presó de Colorado, ara mateix, jo crido “Déu, com estic envejant aquest home!”. 

Kenny, 40 anys, blanc, C. 

 

 

“Saps, Maria, la puta cosa d’ésser aquí és que tens massa temps per a pensar. Jo recordo tantes 

coses, i totes sense excepció fan mal. Quan arribava a casa i els nens eren petits, em dutxava, em 

canviava de roba i seia a la catifa del menjador amb el diari. Cap criatura de cinc anys, sana de cos 

i ànima, resistirà el fet de veure el seu pare assegut a terra sense tirarse-li al damunt i començar a 

barallar-se amb ell i els seus germans. Les baralles duraven uns minuts, ells mateixos hi posaven fi 

perquè es morien per explicar-me les seves coses de cada dia. Recordo aquelles converses, Maria, 

les recordo com si haguessin passat aquest mateix matí: “Pare, m’arreglaràs el vagó de tren?. En 

Mark me l’ha trencat”, “Pare, saps què?. En Jimmy ha trobat una granota verda i marró avui, i l’ha 

portada a casa”, “Pare, si tinguéssim molts diners, però molts i molts, tu podries deixar de treballar 

i comprar el camió i nosaltres podríem venir amb tu, només per divertir-nos?, “Pare, perquè haig 

de fer cas a la mare quan em diu que endreci darrera el llit, si ningú no ho veu?”, “Pare, perquè els 

cucs de pescar no poden estar a la nevera?”. Ara, Maria, donaria la meva vida, aquesta vida que 

em prendran d’aquí a no gaire, per tenir això un altre cop, només un. El meu fill Kenneth va morir 

mentre jo era aquí dins. No pots imaginar-te el dolor, la desesperació... res no hi ha pitjor que això, 

quan em matin serà un joc de criatures al costat d’això, no serà res. No exagero, no serà res. No hi 

ha res pitjor, tret de perdre també els meus altres fills”. Anthony, 50 anys, raça negra, M.  

 

 

“T’envio la carta que he preparat pels meus pares... no he tingut el valor d’enviar-la, però els la 

donaran quan m’hagin fregit. Digues-me què en penses, i si creus que hauria de canviar quelcom. 

Jo no n’he sapigut mai, d’escriure, però des de que estic aquí he pensat tant i tant que crec que els 

haig de fer saber tot el que han significat per a mi i sobretot, fer-los saber que ells no tenen la culpa 

de que jo hagi acabat com he acabat, com acabaré. No en tenen cap de culpa. El meu pare va 
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treballar com un cabró per a que jo pogués anar a escola i si vaig desaprofitar-ho tot és només per 

culpa meva, de ningú més. 

 

“Estimats pares,  

 

No sé com començar aquesta carta, que llegireu quan jo ja no hi seré, però vull dir-vos que em sap 

greu i vull demanar-vos que em perdoneu. No puc imaginar el dolor, la tristor, la desesperació que 

heu passat al llarg de tots aquests anys, i vull dir-vos que no en teniu cap, de culpa. Tant de bo 

pogués ser encara amb vosaltres per cuidar-vos tal com vau fer tantes vegades amb mi. 

 

Hem tingut molts enfrontaments, tenim tots tres uns caràcters de pebrots i hem tingut un grapat de 

discussions molt dures i molt bèsties, on tots vam dir massa coses. Jo tenia la inconsciència i la 

presumpció de la joventut, quan creia que vosaltres estàveu acabats i el món em pertanyia. Com 

n’era, d’idiota. Malgrat això, sempre vau ser al meu costat, fins i tot quan jo no us hi volia. 

 

El que em sap més greu és com ens vam distanciar i el vostre disgust quan, al cap dels anys, vau 

saber que teníeu dues nétes a qui no coneixíeu i un fill al corredor de la mort a O. Mai m’ho 

perdonaré, i només espero que Déu sí que em perdoni i que vosaltres també em perdoneu, quan 

llegiu això. Deixeu-me dir que voldria haver estat per les meves filles el que vosaltres vau ser per 

mi, els millors pares que podia imaginar. No ho seré, fa sis anys que no les veig i només és qüestió 

de temps que la meva ex em substitueixi per algú altre, que vés a saber quin tipus de pare serà per la 

Stacey i la Melissa. 

 

Quan tiro la vista enrera hi ha coses que no entenc. On han anat a parar els anys?. On han 

desaparegut tants i tants milers de dies?. Era ahir que rondinava perquè no volia més remaleits 

sandvitxos de gall dindi, era aquest matí que discutíem perquè jo no estalviava i ho malgastava tot... 

on és tot aquest temps? 

 

No vull seguir per aquest camí que no du enlloc.. vull que sapigueu que us estimo, que em sap greu 

haver-vos decebut tant i que no teniu cap culpa de res, la culpa és només meva, filla de la meva 

sobèrbia, del meu orgull, del meu egoisme. Vosaltres vau fer tot el que podíeu fer, fins i tot més del 

que podíeu... mireu les meves germanes... són com són gràcies a vosaltres, mireu en Marty, és com 

és gràcies a vosaltres. 

 

No sé què més dir... potser l’única cosa que em queda dir-vos és que us estimo com no us  podeu 

imaginar i que m’agradaria que poguéssiu refer les vostres vides i aparcar-me a mi i el meu final 

com un malson que ja ha acabat, perquè a hores d’ara ja haurà acabat... si us plau, no deixeu que jo 

i el meu final seguim amargant-vos la vida, no deixeu que això us marqui per sempre, no val la 

pena. Podeu viure molts anys encara, podeu veure un munt de néts que us faran oblidar que n’hi ha 

dues més a qui no coneixereu mai... podeu tenir un munt de coses bones a la vida, menys de les que 
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us mereixeríeu, segur, però tot i així un munt de coses bones, que desitjo que us facin oblidar tota 

aquesta temporada. 

 

Us estima,  

 

XX.” – XX, 37 anys, raça blanca, O., executat a l’abril de 2003.   

 

 

“Saps, Maria, és impossible escapar al sentiment, sempre present, de càstig, sobre tot als primers 

mesos de presó. Recordo les nits sense dormir, haver pensat en el suïcidi, la humiliació de veure’m 

considerat menys que una persona. El càstig era com un crit terrible i eixordador que es sentia 

sempre i al que jo no podia escapar, m’eixordava tant que no podia ni pensar, estava com 

immobilitzat. Però quan els dies es convertiren en setmanes i les setmanes en mesos i els mesos en 

anys, vaig començar a acostumar-me a l’aïllament. I aquell crit eixordador es convertí en un 

murmuri que amb prou feines podia sentir. I el càstig va perdre el seu significat, al menys per a mi, 

perquè la presó ha esdevingut l’únic món que conec. Encara que mantinc les relacions que puc amb 

el món exterior, tot sembla tant distant, tant diferent com si pertanyés a un altre planeta. La meva 

realitat no inclou les seves realitats més quotidianes, com ara feina, carrera, gent que significa molt 

per a un mateix, criatures, votar, intimitat, viatjar, dies de vacances, tallar la gespa, posar benzina o 

comprar una rentadora nova. Tot això, que al món lliure es fa sense pensar i tothom dona per fet i 

per suposat, jo no ho tinc. I a la inversa, el món lliure no pot arribar a entendre què vol dir viure 

aïllat. 

 

Per exemple, ells no tenen temps i temps és la única i sola cosa que jo tinc. Desprès de prop de 

tretze anys tancat, he après a acceptar que res no canviarà per a mi excepte el dia que canviï per 

sempre més. Fins llavors, l’únic canvi que veuré serà el pas de les estacions. Un dia segueix l’altre 

i, tret de que algú signi el meu paperet per a que em fregeixin, no hi haurà cap canvi ni cap sorpresa 

i jo puc saber exactament què estaré fent a aquesta mateixa hora, d’aquí a cinc anys, encara hi 

estaré més acostumat i no tindré cap sensació de càstig, cap ni mitja. Se’m fa tant estrany que la 

gent pensi de debò que el temps és l’únic càstig... potser estic decebut, potser he esdevingut un 

escèptic. 

  

O potser sí que estic castigat desprès de tot... pot ser que algú estigui castigat sense saber-ho?. Jo ja 

no puc dir-ho, perquè no conec altra vida que la vida que estic vivint. Recordo la fase de càstig, 

però per mi va acabar fa molt temps i recordo que va començar immediatament desprès de rebre la 

sentència. Per molts presoners, aquesta fase comença immediatament desprès que els arresten, però 

per mi va començar més tard perquè sóc massa ingenu. Jo m’escoltava els advocats que em deien 

que, amb més diners, tot aniria bé. La meva condemna va ser com un assalt ràpid i violent i van 

passar només uns segons fins a que el jurat va tornar a la sala del tribunal i va dir que em 

condemnaven sense cap atenuant. Em vaig quedar sorprès, mortificat i em vaig sentir humiliat, amb 
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un poderós sentiment de culpa que creixia i creixia dintre meu. Aquesta culpa era el càstig, això sí 

que era un fotut fill de puta càstig.  

 

També va ser un càstig el fet de sortir del tribunal i anar a la presó, emmanillat i encadenat fins a 

no poder més... vaig veure clarament que aquelles manilles i aquelles cadenes em lligarien per 

sempre més. També va ser un càstig (i de quina manera... collons, Maria, quin càstig!!) veure el 

tipus de gent que hi ha aquí dintre i adonar-me de que, per a tothom, jo no era millor que ells. Vivia 

entre la merda més merda de la societat i per a tothom, jo no era més que una altra engruna de 

merda. 

 

L’altra part del càstig va ser admetre davant la meva família que no només era culpable, sinó també 

un mentider. Saber que els havia fallat, a ells i a la societat, humiliant tots i cadascun dels qui 

havien cregut en mi. També va ser un càstig veure que era un convicte, un presoner, i que aquesta 

etiqueta m’acompanyaria per sempre més, o veure que em jutjava gent que es pensaven ser millors 

que jo, o pitjor encara, que es pensaven que tenien raó i que no feien res més que el que era correcte 

i el que calia fer. Tot això sí que ha estat un càstig de pebrots”. Donald, 38 anys, raça blanca, I.. 

 

 

“A la presó, les festes són el pitjor. Aniversaris, el dia d’acció de gràcies, fins i tot la diada de Sant 

Valentí pot ser un dia fotudament difícil. És molt dur i molt difícil trobar-te lluny de la gent a la que 

estimes i amb la que sempre has celebrat festes, i adonar-te de que estàs lluny, de que no 

comparteixes amb ells aquestes diades i, per tant, no en tindràs cap record ni ells el tindran de tu, 

com no sigui que no apareixes a les fotos, i quan les mirin es crearà un silenci incòmode i tothom 

pensarà que no hi ets perquè ets a la presó. Els aniversaris arriben i passen, i te n’adones que no 

has tingut ni pastís ni espelmes ni celebració ni abraçades, ni res. I llegeixes les targetes que et van 

enviar al començament d’estar a aquest infern i que s’han anat fent més escadusseres, perquè tret de 

per a tu, els anys passen molt ràpidament pera  tothom i arriba un deu de febrer i un altre i un altre, 

i quan se n’adonen ja ha passat... però per a tu, aquí dintre, és important perquè aquell dia sí que 

esperes una targeta o una carta o una trucada... i no en tens cap. I pel que fa al dia d’acció de 

gràcies... és difícil trobar motius de donar gràcies aquí dins, tret de que puc donar-ne perquè encara 

no m’han fregit i tinc una mínima possibilitat de sortir-me’n. El proppassat Nadal no em vaig moure 

del llit, així tal qual. Vaig llegir el poema que tu em vas enviar i vaig intentar representar-me tot el 

que deia, i fer-ho vivència meva...amb això vaig passar força estona. I en arribar al final, allò que 

dius que no hi ha túnel per fosc que sigui que no guardi un petit punt de llum al final... potser sí, 

Maria. Potser sí. Estic viu, potser me’n sortiré, a casa m’escriuen de tant en tant, tu m’escrius molt 

sovint i si tot va bé podràs venir a veure’m... collons, hi ha paio aquí dins que no ha rebut una puta 

carta des de que va entrar, ja no parlem de visites o cartes!!!. Al món se li enfot que aquest paio 

visqui o mori, encara no és el meu cas.  Eddie, raça negra, A.  
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“Una cosa que haig d’agrair a la presó és haver-me fet adonar del significat real de les festes i les 

celebracions. No és el consumisme de comprar i tenir, Maria. No és gastar molt en menjars o regals, 

no és això. És que el més important és passar-les amb la gent que estimes. Punt i final, no hi ha res 

més tant important com això. Perquè quan ho perds tot, com jo, això és l’única cosa que et queda. 

Res més”. Willy, 53 anys, raça blanca, U. 

 

“Escolta, Maria, aquest fill de puta de sistema té la culpa de tot. Si ets pobre i negre no tens res a 

fer, jo era pobre i sóc negre. Vivíem a dues habitacions amb sostre d’uralita, vuit persones. Vaig 

deixar d’anar a escola als dotze anys... i jo sóc culpable d’haver acabat aquí, al cul del món?. 

Doncs no me’n sento, de culpable. Jo no vaig triar la meva infantesa, me la van donar. Aquest 

sistema tan meravellós, saps. I ara el mateix sistema em fregirà perquè jo vaig fregir algú... doncs 

bé, que em fregeixin... hauran tancat la rotllana amb mi. Van crear un producte, no els ha agradat i 

el producte va llençat a l’escombraria, per reciclar que diuen ara. No hi ha cap diferència entre una 

llauna mal feta i jo... cap ni una, tret de que la llauna és molt més barata del que jo sóc”.  Ted, 39 

anys, raça negra, SC.   
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Les víctimes 

 

Històricament, el col·lectiu de víctimes - no parlem de les seves famílies - ha estat ignorat i oblidat. 

Psicològicament, la víctima és el perdedor, i a la societat no li agrada tractar amb perdedors, el perdedor 

no és una figura agradable. D'altra banda, el dret penal s'ha centrat sempre en el delicte, la seva 

prevenció i els seus autors, i no és fins desprès de la segona guerra mundial, i en part degut a la 

necessitat que sorgí al món occidental d'atendre les víctimes sobrevivents de l'holocaust, que l'atenció a 

la víctima començà a ésser tinguda en compte. Aquesta atenció augmentà progressivament i es 

desenvolupà en diferents àmbits: programes d'atenció psicològica, establiment de centres d'ajuda, 

personal especialitzat i ajuts econòmics en nombrosos casos.  

 

Tot i això, les víctimes continuen sent un col·lectiu descurat i no existeix cap proporció entre l'atenció 

que rep el delinqüent (programes de rehabilitació, advocats d'ofici, treball subvencionat a la presó, 

possibilitat de redimir condemna, etc...) amb l'atenció que rep la víctima. Al trauma i shock d'haver rebut 

gratuïtament una violència física i psíquica, s'afegeix sovint la sensació d'injustícia, de que el delicte ha 

quedat impune, de culpabilitat.  La víctima ha d'aprendre a viure per sempre més amb allò que el 

delinqüent va decidir imposar-li i, per si no n'hi hagués prou, ha de reviure la situació al llarg del judici, 

amb tota la cruesa, relatant i repetint un cop i un altre els detalls més escabrosos, aquells que voldria 

oblidar per sempre més.  També força sovint, una defensa despietada e insensible vol fer-la semblar 

davant del jutge com algú mentalment inestable, algú que en veritat va provocar l'agressió o, si més no, 

algú que vol treure'n tot el partit possible. 

 

Tot això fa que la víctima, com una garota quan es sent agredida, es tanqui en si mateixa i només desitgi 

ser oblidada i continuar amb la seva vida. Pot arribar a rebutjar les ajudes, en la seva voluntat de no voler 

res més que la deixin en pau. 

 

El procés empitjora significativament quan la víctima és assassinada, perquè la família de la víctima no 

sembla tenir dret a res. Recentment s'han desenvolupat programes d'atenció psicològica, algunes famílies 

han rebut indemnitzacions, però en línies generals, un ample sector d'aquest col·lectiu sent que quan ha 

acabat l'enterro, ha acabat tot, i només els queda viure amb el dolor, la pèrdua, la ira i el buit. 

 

Hi ha països on l'atenció a la víctima gaudeix d'un desenvolupament extraordinari, degut a les mateixes 

circumstàncies del país, com ara Israel, pioner en l'atenció a les víctimes i a les seves famílies, però 

malauradament aquesta no és la realitat de tots els països i, pel que fa a la víctima, encara hi ha molta 

feina per fer.  

 

En el cas dels presoners al corredor de la mort, gairebé cap víctima hi és. L’assassinat i l'homicidi són 

les dues primeres causes per les quals un presoner pot rebre una sentència de mort, de manera que les 

víctimes que podem trobar són supervivents d'una situació de violència en la qual altres persones que 
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estaven amb ells van morir. Això fa que el treball d'aquest apartat s'hagi dut a terme amb les famílies de 

les víctimes dels presoners. 

 

Entre aquestes famílies he trobat un ventall de reaccions que abarca gairebé tots els matisos: aquells que 

no creuen en la pena de mort perquè els sembla un final massa benvolent per algú que ha fet patir tant,  

"Mira, no crec que es mereixi morir tant tranquil, en una camilla, sense patir gens, desprès d'un 

esplèndid sopar que li deixen triar... en Danny, el meu fill, no va morir així, saps?. I va ser ell qui el 

va matar. En Danny va patir, i molt. Què menys que demanar que ell també passi la por, el dolor i el 

pànic que en Danny devia passar".  

aquells que no hi creuen perquè no creuen que sigui cap solució, 

"Sí, l'assassí de la meva filla serà executat i en breu, ens han dit els advocats, perquè es veu que a 

Texas hi ha massa reclusos al corredor i volen treure-se'n uns quants del damunt. I què?. No és ja 

que la seva mort no em tornarà la Jenny, és que no s'arreglarà res, no canviarà res i no estarem 

impedint que aquest vespre o demà al matí, una altra mare torni a perdre la seva filla. No és amb la 

pena de mort que es canvia una societat... és amb el que s'ensenya a les escoles i a casa, és amb el 

que diuen la tele i els diaris, és amb tot el que "mama" un crio quan és petit i amb tot i amb això, vés 

a saber si n'hi ha, de solució". 

 aquells que hi creuen perquè representa l'encarnació de la llei del Talió, 

"És senzill... ell va matar i ara serà mort. Punt. No hi ha res més a dir... si no vols que et mati 

l'Estat, no matis tu primer. Si mates, et maten. I cal que sigui així, altrament això seria una selva. 

"Ull per ull, dent per dent". No pot haver-hi impunitat pels assassins, cal que siguin castigats, i no 

m'ho invento jo, això, de fet està escrit a la Bíblia, fa més de dos mil anys."  

aquells que hi creuen perquè creuen que ha d'existir un càstig exemplar com prevenció de possibles 

futurs delictes 

"Aquest fill de puta en tenia prou no carregant-se la meva mare, ningú no li ho feia fer. Va fer-ho, 

molt bé, això és el que es troba ara, vés per on. I em sembla fantàstic, perquè cal que la gent sàpiga 

el que li pot passar si mata algú, així, perquè li sembla bé. És per això que la pena de mort ha 

d'existir. I ell ha viscut dinou anys gratuïtament, la meva mare fa dinou anys que ens manca per 

culpa seva." 

 i finalment, aquells que no hi creuen però volen eliminar el presoner només "per a que cap altra família 

hagi de passar el que hem passat nosaltres". 

“Ningú, ningú, cap poder d'aquest món, ens tornarà el meu fill i la meva néta. Els tornarem a veure 

el dia de la resurrecció dels morts. Però si hi ha alguna manera d'evitar que altres famílies passin el 

calvari i l'infern que nosaltres passem, doncs endavant. Eliminem els culpables. Ja ho sé que n'hi 

hauran d'altres, però aquest al menys, no podrà fer-ho mai més. Ja és quelcom. I ara em diràs 

perquè no podem mantenir-lo en cadena perpètua. Mira, el món dóna moltes voltes. Pot ser que les 

lleis canviin. Pot ser que un governador, així perquè li sembla bé, aprovi un indult, una amnistia. Hi 

ha estats on no es contempla la cadena perpètua sense opció d'apel·lar al tribunal de la llibertat 

condicional. I llavors, què?. Al carrer altre cop, a tenir més possibilitats de matar altre cop. Ah, no. 

Per això cal eliminar-los." 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 44/ 81 
  

 

Probablement perquè ningú els ha fet gaire cas fins fa poc temps, aquestes famílies no han col·laborat, 

tret de les excepcions que figuren en els annexos. La premsa "groga", la premsa sensacionalista, 

professionals sense escrúpols que cercaven la morbositat de la situació i una càrrega molt important de 

dolor i devastació interior han fet que aquest col·lectiu s'hagi tancat molt en si mateix i cerqui, en el 

grup, l'ajut i el recolzament que no han trobat en la justícia. Podríem dir que és un procés endogàmic del 

que no volen sortir. No volen parlar del seu dolor amb algú que no l'ha passat per què no volen, un cop 

més,  sentir-se incompresos, per la qual cosa en parlen només als grups d'ajuda o amb el psicòleg.  

 

A l'annex d'aquest treball figuren, íntegres, les entrevistes amb les famílies que han volgut col·laborar , 

així com la transcripció d'un xat mantingut amb tres persones que van perdre un ésser estimat a mans de 

presoners actualment al corredor. 

 

“Faig de voluntària a les presons, perquè jo mateixa he estat víctima d’un crim. El 23 de març de 

1995 la meva filla Nicole, de disset anys, va obrir la porta de l’apartament del seu pare i va trobar 

en LV, de setze anys, a qui ja coneixia del barri. El va fer passar i van començar a discutir sobre les 

drogues. LV va agafar un ganivet de cuina i va apunyalar la Nicole fins a que va morir. La meva 

única filla va quedar estesa a la catifa del menjador, amb els ulls encara oberts, la seva darrera 

imatge va ser la de un xicot que la matava, molt conscient del que feia, no ens enganyem. Aquest 

xicot, al que jo no havia vist mai, va aparèixer tot d’una a la meva vida i la va partir pel mig, 

creant-hi un abans i un desprès.    

 

Vam enterrar la Nicole i una setmana desprès, l’advocat del districte va dir que demanaria la pena 

de mort per en LV. Va començar a explicar com volia portar el cas i ens va preguntar, al pare de la 

Nicole i a mi mateixa, als meus pares, als meus sogres, als meus germans, al meus cunyat, a tots els 

que érem allà, si creiem en la pena de mort. Tothom va dir que si, excepte jo, que vaig dir que no. 

Vaig dir que no crec en l’assassinat, el cometi qui el cometi. Tallar una vida de soca-rel sempre és 

tallar una vida de soca-rel... jo no tenia cap dret a tallar la vida d’en LV, igual que ell no el tenia de 

tallar la de la Nicole. Si jo l’assassinava a ell, em feia el seu igual i Déu sap que ell i jo som 

diferents. Jo no volia venjança, dins meu sabia que aquest no era el camí per curar-me de tot el mal 

que tenia dins meu, tant gros, tant punyent i tant profund que només podia pensar-hi a estones 

perquè es feia intolerable. 

 

Vaig esperar tot un any, fins a que el judici es va acabar, per adreçar-me a en LV. Durant el judici 

s’havia mostrar altiu, desafiant, enrabiat perquè l’haguessin enxampat i sense cap mena de 

remordiment pel que havia fet. La meva por era que li caigués la pena de mort i hagués de lluitar jo 

sola contra la resta de família i amics, que estaven ben convençuts de que l’assassinat m’havia fet 

tornar boja i no sabia el que em deia. Li va caure homicidi en segon grau, amb l’atenuant de la 

drogaaddicció i li van caure trenta anys sense possibilitat d’optar a la condicional. Recordo que 

quan el van sentenciar, dues setmanes desprès del judici,  jo el tenia a mig metro d’on estava 
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assentada. Em van advertir molt que no podia parlar-li... no podia parlar al tipus que havia canviat 

la meva vida per sempre més, de la pitjor manera imaginable, i el tenia a menys de mig metro. Com 

a mare de la víctima, tenia dret d’adreçar-me als membres del tribunal, al jurat i al  jutge, però no a 

ell, així és que em vaig aixecar de la cadira, em vaig posar allà al davant de tothom i vaig començar 

a llegir el que havia escrit feia dies, pensant en aquest moment. 

 

I tot d’una em vaig interrompre i vaig pensar “tot a la merda, potser només tindré aquesta 

oportunitat”, vaig plegar els papers i el vaig mirar als ulls. Vaig dir-li que me’l mirava perquè volia 

veure el que la meva filla va veure abans de morir, feia un any i escaig. Vaig dir-li que no estava 

enfadada amb ell, sinó profundament dolguda i profundament ferida perquè no tenia cap dret a fer-

nos tant mal. Vaig dir-li que em feia molta pena i que esperava que pensés en la seva vida, en què 

l’havia dut a fer quelcom tan horrible sense parpellejar, i que hi posés remei. Al començament em 

mirava amb odi, però al final la seva expressió era meitat de pena i meitat de sorpresa. Finalment, 

vaig dir-li que pregaria per ell, perquè només era qüestió de temps que jo aprengués a viure amb el 

buit i el dolor per haver perdut la Nicole, però que ell hauria de viure tota la seva vida amb el 

record d’haver fet tant mal a gent innocent, mal que no tenia remei, i per això necessitaria tot l’ajut 

que Déu pogués donar-li. 

 

Quan vaig sortir del jutjat aquell dia vaig saber que, d’alguna manera, jo havia perdonat en LV. No 

perquè ell m’ho hagués demanat, sinó perquè dins meu havia trobat la força i el valor de fer-ho. I de 

debò, Maria, només el perdó pot començar la rehabilitació i pot portar pau... només el perdó. 

 

Ara col·laboro en tot tipus de programes de rehabilitació, de mediació entre víctimes i delinqüents i 

em considero afortunada... no pel que em va passar, sinó perquè d’aquella desgràcia  he estat 

capaç, gràcies a Déu, de treure’n quelcom positiu, d’ajudar els altres." 
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5 Conclusions 

 

No existeix un programa, premeditat i establert intencionalment per modificar la identitat dels presoners 

als corredors de la mort dels Estats Units d'Amèrica. Per bé que les dades semblin demostrar el contrari, 

la recerca que he dut a terme em porta a pensar que ens trobem davant una maquinària burocratitzada, 

pensada per a simplificar tasques poc agradoses, difícils i amb un risc alt/molt alt, com són la vigilància i 

manteniment d'una sèrie de persones que esperen ser executades al corredor de la mort.  

 

Atès que al començament he fet un seguit de preguntes, considero que dins aquest apartat cal contestar-

les 

 ¿Es modifica la percepció identitària d'un presoner quan ingressa al corredor de la mort?. I 

en cas afirmatiu, aquesta modificació és el resultat de l'aplicació d'un programa preestablert 

i sistemàtic, és fruit d'accions inconscients que han arribat a esdevenir hàbits, o bé és fruit 

només de les circumstàncies personals i per això podria ésser diferent en cada intern?. 

Sí, la percepció identitària de l'intern es modifica pel que fa a la imatge que els altres tenen 

d'ell, quelcom que òbviament condiciona la imatge que el presoner té de si mateix. 

Aquesta modificació no és el resultat d'un programa preestablert, sinó que és fruit d'accions 

conscients o semiinconscients per part de diferents col·lectius, que a l'hora, es troben influïts 

per una sèrie de normes socials que tenen pràcticament la força i el valor de lleis. 

Aquesta modificació és molt diferent en cada reclús, no n'hi ha dues d'iguals, de la mateixa 

manera que no hi ha dos reclusos igual, o dues circumstàncies iguals., fins i tot en reclusos que 

comparteixen la mateixa presó. Depèn bàsicament de les circumstàncies personals, el tipus de 

crim, si hi ha recolzament familiar o no, el nivell intel·lectual, educatiu i cultural del presoner, 

etc... 

 

 ¿Es podria arribar a parlar d'una substitució identitària? 

No crec que es pugui arribar a parlar de substitució identitària sinó de modificació. En major o 

menor mesura, tots els presoners recorden qui eren fora del corredor. Alguns bloquegen els 

records, altres viuen en un món fet de records, però cap d'ells oblida qui va ser. 

 

 ¿Quina és la percepció que el presoner té de si mateix?. 

El presoner té la percepció d'algú injustament tractat, algú que ha rebut un càstig massa elevat i 

massa car pel que va fer. Molts presoners arriben a canviar la seva percepció de la realitat, i 

poden arribar a justificar-ho pràcticament tot. En cap cas, en cap ni un, he trobat un presoner 

que admetés la possibilitat de que la pena pugui ser proporcional al crim comès. 
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 ¿Quina és la percepció que en té el poder, l'autoritat?.  

En un 80% de casos, l'autoritat té la percepció de que no tracten amb persones sinó amb éssers 

que van deixar de ser persones fa temps, quan van cometre el crim pel qual estan allà. En el 

20% restant, l'autoritat creu que encara hi ha resquicis d'humanitat dins dels presoners del 

corredor i volen saber què hi ha darrera la façana, quines han estat llurs vides i què els ha dut 

allà. No el crim en sí sinó les circumstàncies. 

 

 ¿Quina és la percepció que en té la família i els amics?. 

Un presoner als Estats Units és algú estigmatitzat. Automàticament també la seva família està 

estigmatitzada i pel que fa als amics, no volen saber res d'algú estigmatitzat, així és que tret de 

casos concrets i que constitueixen l'excepció, el presoner es sent absolutament oblidat i rebutjat 

per tothom al món exterior. Com a conseqüència, les relacions epistolars són força sovint el seu 

únic lligam amb l'esmentat món exterior, per això són tan importants per a ells. 

 

 ¿Quina és la percepció que en tenen els altres presoners?. 

La percepció dels altres presoners depèn bàsicament de dues variants: el tipus de crim comès i 

l'actitud del presoner dins el corredor. Hi ha crims particularment mal considerats – tots els 

relatius a criatures, aquells que comporten un alt grau de morbositat (sadisme, violència 

sexual), els comesos contra algú manifestament innocent com ara nens, persones grans, 

disminuïts -  i d'altres acceptats i fins i tot ben considerats pel col·lectiu de presoners, un cas 

molt clar és el de les dones condemnades per haver assassinat un companys que les 

maltractava, per exemple, o algú que ha assassinat un familiar abusiu. Pel que fa a l'actitud del 

presoner dins el corredor, és determinant a l'hora d'ésser jutjat pels altres presoners, a l'hora 

d'ésser acceptat. Un comportament passiu pot ser jutjat com "dèbil" i pot donar lloc a tot tipus 

d'abusos; un comportament de congraciar-se amb l'autoritat pot ésser considerat com fals i 

hipòcrita i pot donar lloc als mateixos abusos, un comportament semi-violent pot guanyar-se el 

respecte i un comportament extremadament violent pot donar lloc a confrontacions fatals per 

ambdues parts.  

També mencionava al començament que aquest projecte voldria demostrar que és possible que, a una 

societat  la constitució de la qual defensa la llibertat de tots els homes s'estiguin vulnerant alguns dels 

drets humans més bàsics de un col·lectiu concret, el dels presoners al corredor de la mort, i considero 

que ha quedat abastament demostrat que és així en la majoria de casos. 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 48/ 81 
  

 

6 Bibliografia. 

 

 ABU-JAMAL, Moumia, Live from the death row,  Cambridge, (MA, USA), Perseus Publishing 

1995. 

 AMAT PINIELLA, Joaquim, K.L. Reich, Barcelona, El Aleph, 2002. 

 AUSTIN, James, It's about time, America's Imprisonment Binge, Belmont (CA, USA), Wadsworth  

Publishing, 2000. 

 BURTON-ROSE, Daniel, El encarcelamiento de América, Barcelona, Virus- Crónica, 1998. 

 CABANA, Don, Death at Midnight: Confessions of an Executioner, Boston (MA, USA), 

Northeastern University Press, 1996.  

 DAVID, Benjamin, The shame of the system: the transfer from Ellis Unit to Terrell Unit, Baltimore 

Press, September 2000.  

 EVANS, Jeff, Undoing Time: American Prisoners in Their Own Words, Boston (MA,USA), 

Northeastern University Press, 2000.  

 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2000.  

 GILLI GAN, Carol, Une si grande différence, París, Flammarion, 1986 

 GOFFMANN, Erving, Internados, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1998.Estigma, Buenos Aires, 

Amorrortu Editores, 1998. 

 HARRIS, Marvin, Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura, Madrid, Alianza 

Editorial, 1982. La cultura norteamericana  contemporánea: una visión antropológica, Madrid, 

Alianza Editorial, 1984. 

 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. ¿Perdonar?, Barcelona, Seix Barral, 1995. 

 LÉVI, Primo, Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik 2001. 

 LOZOFF, Bo, It's a Meaningful Life: It Just Takes Practice, New York, Penguin USA, 2001.  

 MARTÍNEZ, José Joaquín, Memorias del corredor de la muerte, Barcelona, Grijalbo 2001. 

 POJMAN, Louis P., REIMAN, Jeffrey, The Death Penalty, Lanham (MD, USA) Rowman & 

Littlefield Publishing, 1998.  

 PREJEAN, Helen, Welcome to Hell: Letters & Writings from Death Row, Boston (MA, USA), 

Northeastern University Press, 2000.   

 REY, Roselyne, Histoire de la douleur, Paris, La Découverte, 1993. 

 RUSHER, Tom, Until he is dead, Parkway Publishers, Boone (NC) 2003 

 SEMPRUN, Jorge, Viviré con su nombre, morirá con el mío, Barcelona, Tusquets Editores, 2001. 

 SOLOTAROFF, Ivan, The last face you'll ever see: the culture of the death row, New York, Harper 

Collins, 2001. 

 TREADWELL, Ty; VERNON, Michelle, Last Suppers: Famous Final Meals from Death Row, Port 

Townsend (WA, USA) Loompanics Unlimited, 2001. 

 VIVES i CLAVÉ, Pere, Cartes des del camp de concentració, Barcelona, Edicions 62, 1980.  

 VVAA Finding Freedom: Writings from Death Row.,  Boston (MA, USA), Padma Pub, 1997 

 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 49/ 81 
  

Webgrafia 
http://www.360degrees.org 

http://www.hrw.org/advocacy/prisons/   

http://www.fcnetwork.org/  . 

http://www.motherjones.com/prisons/index.html 

http://www.crimemagazine.co 

http://www.prisonwall.org 

http://sf.indymedia.org/features/police/ 

http://prisonactivist.org/ 

http://www.jpp.org/ 

http://www.inmatesplus.com 

http://www.cji-inc.com/ 

http://cbc.ca/prison/index.html 

http://writeaprisoner.com 

http://www.larryrobison.org/pages/voices.htm 

http://www.geocities.com/lwop1981/prup.htm 

http://www.prisonersoflove.com 

http://www.imprisonment.org 

http://unquietmind.com/justice_beast.htm 

http://www.spr.org/ 

http://www.public-policy.org/~ncpa/studies/s219.html 

http://www.vadoc.com/ 

http://x.webring.com/hub?ring=prup 

http://prison.gregmoses.net 

http://convictedfamilies.homestead.com/main.html 

http://communities.msn.ca/carltonscage 

http://www.mha-mi.org/FWA/Humor.html 

http://clemency.info/clemency.htm 

http://www.geocities.com/tripporg 

http://communities.msn.com/FreedomforMichaelMcKinney 

http://www4.50megs.com/delraine/index.htm 

http://www.33parole.com 

http://crime.about.com/msub9.htm?pid=2771&cob=home 

http://www.sentencingproject.org/ 

http://www.hrw.org/advocacy/prisons 

http://www.ccadp.org/ 

http://www.prodeathpenalty.com 

http://www.murdervictims.com 

http://www.justiceforall.com 

http://4lbb.com/sf/state_doc.htm#Maryland 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 50/ 81 
  

http://www.justicepolicy.org 

http://www.kci.org/ 

http://www.howardleague.org 

http://www.november.org 

http://www.famm.org/ 

http://btp.tao.ca/ 

http://www.quixote.org/ej/ 

http://www.criticalresistance.org 

http://prisonactivist.org/ 

http://www.restorativejustice.org 

http://www.prisonstudies.org/ 

http://www.mvfr.org/ 

http://www.facts1.com/ 

http://www.booksnotbars.org/ 

http://www.prisonshandbook.co.uk/ 

http://www.vorp.com/ 

http://www.prisonsucks.com 

http://www.unlockprison.org.uk/ 

http://www.prisonpolicy.org 

http://www.postcardsfromprison.com 

http://www.justiceworks.org/ 

http://www.cufj.org 

http://www.jewishprisonerservices.org 

http://prisonbooks.org/index.php 

http://www.freeyellow.com/members3/arpofasy 

http://www.eaznet.com/~jet/ 

http://vacure.org 

http://www.r2p.org.uk 

http://deathpenaltyinfo.msu.edu 

http://www.executions.com/ 

http://www.dpinfo.com 

http://www.epm.org/cappun.html 

http://www.theologyonline.com/DEATH.HTML 

http://www.tektonics.org/cappun.html 

http://www.roman-catholic.com/Roman/Articles/CapitalPunishment.htm 

http://www.wfthecoliseum.com/articles/weighing%20in/crazy_man_kills_8.html 

http://www.november.org/razorwire/rzold/0407.html 

 
Filmografia 

 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 51/ 81 
  

"El color púrpura"  

"Cadena perpetua"  

"La milla verde"  

"Death Man Walking"  

"Verdugos" Documentos TV, emès per TVE-2, febrer 2001  

"Killer: A journal of murder" 

"Absolution and Escape from death row" 

"A letter from death row" 

"American Justice: death row prostitute" 

"American Justice: mother on death row" 

"American Justice: death row women" 

"Death row" 

"Investigative reports: after death row" 

"Life on death row" 

"Welcome to the death row" 

 

 

 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 52/ 81 
  

Annexos 
 

7.1 Pena de mort als diferents estats i sistemes d'execució vigents. 

 

 

 

ESTAT 

PENA 

DE 

MORT

 

SISTEMES VIGENTS 

 

OBSERVACIONS 

Alabama SI Injecció letal, electrocució  

Alaska NO   

Arizona SI Injecció letal per als condemnats a 

partir de 1992, els condemnats 

abans d'aquest any poden escollir 

la injecció letal o la cambra de 

gas. 

 

Arkansas SI Íd. anterior pels condemnats a 

partir de 1983. Els condemnats 

abans d'aquest any poden escollir 

entre la injecció letal o 

l'electrocució. 

 

Califòrnia SI Injecció letal , cambra de gas.  

Colorado SI Injecció letal.  

Connecticut SI Injecció letal. No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

Delaware SI Injecció letal.  

Florida SI Injecció letal o electrocució, a triar 

pel presoner. 

 

Geòrgia SI Injecció letal.  

Hawaii NO   

Idaho SI Injecció letal o afusellament, a 

escollir pel Director del Dept. De 

Correccions. 

 

Il·linois SI Injecció letal. El governador ha decretat una 

moratòria per a tots els casos 

sentenciats amb pena de mort fins a 

que no s'hagin revisat els 

expedients. 

Indiana SI Injecció letal pels condemnats a 

partir de 1995 i electrocució pels 

condemnats abans d'aquest any. 
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Iowa NO   

Kansas SI Injecció letal. No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

Kentucky SI Injecció letal pels condemnats a 

partir de 1998; els condemnats 

abans d'aquest any poden triar 

entre injecció letal o electrocució. 

 

Louisiana SI Injecció letal.  

Maine NO   

Maryland SI Injecció letal pels condemnats a 

partir de 1994, els condemnats 

abans d'aquest any poden triar 

entre la injecció letal o la cambra 

de gas. 

 

Massachusetts NO   

Michigan NO   

Minnesota NO   

Mississipí SI Injecció letal.  

Missouri SI Injecció letal o cambra de gas, la 

llei no especifica qui tria.  

 

Montana SI Injecció letal.  

Nebraska SI Electrocució  

Nevada SI Injecció letal.  

New Hampshire SI Injecció letal; si no és possible, el 

condemnat és penjat.  

No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

New Jersey SI Injecció letal. No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

New Mexico SI Injecció letal.  

New York SI Injecció letal.  No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

North Carolina SI Injecció letal.  

North Dakota NO   

Ohio SI Injecció letal.  

Oklahoma SI Injecció letal; si no és possible, 

electrocució i si no és possible, 

afusellament. 

 

Oregon SI Injecció letal.  

Pennsylvania SI Injecció letal.  
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Rhode Island NO   

South Carolina SI Injecció o electrocució.  

South Dakota SI Injecció letal.  No s'ha registrat cap execució des de 

1976. 

Tennessee SI Injecció letal pels condemnats a 

partir de 1999; els condemnats 

abans d'aquest any poden triar 

entre injecció letal o electrocució.

 

Texas SI Injecció letal.  

Utah SI Injecció letal o afusellament.  

Vermont NO   

Virgínia SI Injecció letal o electrocució; per 

defecte es tria sempre la injecció 

letal. 

 

Washington SI Injecció letal o penjament; per 

defecte es tria sempre la injecció 

letal. 

 

West Virginia NO   

Wisconsin NO   

Wyoming SI Injecció letal i cambra de gas.  

District of 

Columbia 

NO   

Puerto Rico NO   

 

 

7.2 ENTREVISTES AMB GUARDES 

 

Un cop aconseguida l'entrevista, vaig explicar als entrevistats el que pretenia saber i del que m'agradaria 

que parlessin; un cop a la presó i fetes les presentacions, vaig intentar que els entrevistats parlessin, de la 

manera més natural possible, de la seva feina i les possibles implicacions; les meves intervencions van 

ser per donar alguna idea al començament de l'entrevista, demanar algun aclariment, fer alguna pregunta 

que en aquell moment vaig considerar important i per centrar / re-centrar el tema.  

 

Entrevistat: M., guarda a una presó d'Alabama, 55 anys, raça blanca, casat, dues filles 

independitzades i una a l’universitari. La seva feina consisteix a realitzar tasques 

administratives (lectura del correu dels presoners i enviament de les cartes) mentre 

vigila els presoners a través d'un circuit tancat de televisió i a patrullar el corredor 

periòdicament, amb dos guardes més. Treballa cinc dies seguits per dos de festa, i 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 55/ 81 
  

desprès de cada festa canvia el torn. El de matí va de les 05:00 a les 13:00, el de tarda 

de les 13:00 a les 21:00 i el de nit de les 21:00 a les 05:00.  

 

"Fa prop de trenta anys que treballo aquí, vaig entrar desprès de la "moratòria no oficial", quan l'estat 

va reinstaurar la pena de mort. Estava a l'atur, les nenes eren molt petites i m'oferien un bon sou. 

Ningú volia treballar aquí amb tot aquell merder de la pena de mort... i no és que jo ho volgués, 

tampoc, però no tenia res més. He vist de tot, creu-me, de tot, per totes dues bandes".  

(...) 

"Miro de no tenir cap relació amb els presoners. No pots tenir-ne cap, és molt pitjor. Ara no vull ni 

saber-ne els noms. Quan cal donar algun avís per megafonia, sempre es fa servir la paraula 

"reclusos", com ara "reclusos, tornin a les cel·les". Quan t'has d'adreçar a un reclús, el més freqüent 

és dir en veu alta "ei, tu!". Rara vegada, en comptades ocasions, t'adreces a ells pel nom. No és 

habitual... i sospito que quan un guarda s'incorpora a una presó, només fa allò que veu fer als altres 

guardes (...) no ho sé si és gaire normal, però m'he acostumat i saps què?. Doncs que d'aquesta 

manera no et semblen tan persones... i com que han de morir un dia o altre, no et pots permetre el 

luxe d'acostar-te a ells, encara que en algun cas et semblin humans". 

(...) 

"Aquí hi ha de tot. Paios semianalfabets que mai han tingut cap oportunitat, paios molt llestos i que 

són uns grandíssims fills de puta, pobres desgraciats que tant se val que visquin com que morin i 

paios normals, que un bon dia se'ls van creuar els cables. Un dels més coneguts que hem rebut 

darrerament, l'hauràs sentit anomenar, és el negre aquell, fill de puta, un assassí en sèrie que es va 

carregar tretze o catorze noies desprès de violar-les. A aquest... a aquest jo ja l’hagués fregit, no amb 

la injecció, no, l'hagués fet seure a la falda de la "Yellow Mama"26 i som-hi27, ben fregidet".  

(...) 

"Mai he volgut pertànyer als escamots d'execució, i això que quan les nenes eren a l'universitat, una 

mica de pasta extra no m'hagués anat gens malament. Però no he volgut fer-ho mai, ni abans ni ara. 

Mentre no ho faci, aquesta feina és com qualsevol altra, però si ho fes... la cosa canviaria. Ja ho sé, 

amb això de la xeringa no saps si és la teva o la de l'altre guarda, però no vull de cap manera. Passar 

les darreres hores amb el paio aquest, xerrar amb ell, mirar-lo als ulls, veure la seva família, veure 

l'altra família, i desprès, au, lliga'l, punxa'l i enlaire, ja és mort... De cap manera, ni en broma." 

(...) 

"Al llarg d'aquests anys he vist moltes coses aquí dins que m'han fet pensar si és correcte o no tota 

aquesta merda de la pena de mort. Vam tenir un paio... pobre desgraciat, qualsevol gos del carrer 

valia més que ell. En Kenny, em sembla que es deia. Va passar aquí divuit anys. Divuit. Tres 

vegades se'l van endur a la falda de la "Yellow Mama", totes tres vegades se li va acceptar la darrera 

apel·lació i au, torna'l a la cel·la, un quants anys més, fins a la propera. Quan van haver-hi eleccions a 

governador i va sortir en Wallace (aquell que es presentava amb en Nixon, te'n recordes?) va ser 

                                                 
26 La cadira elèctrica de l'estat d'Alabama, és una cadira pintada de un groc llampant; per això i per les dimensions 
del seient, des de la seva instauració és coneguda com la "Yellow Mama". 
27 "Let's go for it" en l'entrevista original. 
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quan finalment el van fregir. I em pregunto... és només casualitat?. Mira, jo no entenc res de política 

i de la d'aquest país, menys que de cap, però en Wallace era un racista de collons. I en Kenny era 

negre com la nit". 

(...) 

"Això et deia, que he vist de tot aquí dins... guardes que entren perquè volen tenir poder, paios que 

han perdut la dignitat i paios que no la  perden ni quan seuen a la cadira. No sé què pensar del 

sistema, ni de la pena de mort, ni de res. Però m'esforço a mirar les coses des de tots els punts de 

vista, saps... I quan penso en les famílies de les víctimes... ei, que no es mereixen justícia o què?. Si 

una de les meves filles hagués estat la víctima d'un d'aquests fills de puta... jo hagués volgut veure'l 

mort mil vegades!. I si fos una de les meves filles la que es troba amb la jaqueta taronja... jo 

demanaria per ella una altra oportunitat. I estem enraonant de la mateixa situació i del mateix paio." 

(...)  

"Darrerament estem rebent molta gent jove. Vint i pocs anys. Em pregunto com, en tant poc temps, 

han tingut oportunitat d'aprendre tant de mal. Jo sóc del sud, saps, de Geòrgia. I collons, als vint i 

pocs anys treballava en una granja als matins i a una benzinera a les tardes, i als vespres anava a 

escola. I veig aquests nois, que podrien ser fills meus perfectament, i penso que quelcom en la nostra 

societat no va bé, no gira rodó, perquè no és normal. Una cosa és rebre un paio de quaranta anys amb 

tot un historial delictiu, i una altra rebre nois de vint i pocs. Em sembla que hi ha quelcom que no 

funciona".  

(...) 

"Saps, jo no vull ni saber-ne el nom, però alguns sí que em semblen persones. Ho veus,  al cap de 

tants anys ho veus. Hi ha alguns amb qui m'agradaria enraonar, saber més d'ells. No ho he fet mai, ni 

ho faré, però m'agradaria perquè al darrera del seu posat, de la seva mirada, veus tota una història. Tu 

t'escrius amb un d'ells, oi?. Aquell negre del nord... Boston o Chicago?. Chicago, ja m'ho semblava. 

No estic gens segur de que aquest paio sigui culpable. Fuig molt de les baralles, però no és un 

covard, més aviat és que no vol problemes i et juro que en té un munt, pobre desgraciat, perquè no és 

lleig i té un cos maco... ja m'entens el que vull dir. D'altres, però... d'altres es mereixen un tret al cap i 

que se'ls mengin els gossos del carrer. Aquí no tenim els més perillosos, els tenen a ***28, però tot i 

això, en tenim un bon assortit. De vegades, quan n'has de treure algun del forat29... de la cel·la surten 

emmanillats, però del forat no, quan surten del forat els emmanilles fora. Sempre hi anem dos 

guardes, però jo en voldria sis i encara no estaria tranquil. Astuts com les serps i dolents com un 

dimoni vomitat de l'infern. I d'altres... quan els portes a veure la família et demanen que no els 

emmanillis, i tu has de fer-ho perquè són les regles, però veus en la mirada d'aquell paio que no et 

faria res. Mira, són coses que es veuen".   

 

                                                 
28 Presó d'alta seguretat amb corredor de la mort, per presoners considerats extremadament perillosos. Les mides 
de seguretat d'aquesta presó han provocat protestes dels col·lectius pels drets humans dels presoners.  
29 "El forat", "the whole", és una cel·la de dimensions mès petites que la cel·la normal, sense llum, amb un forat 
que serveix de vàter i una escletxa per on es passa el menjar al presoner un cop al dia. Està considerada una cel·la 
de càstig i el presoner no en pot sortir fins a que no ha complert tot el càstig: dos, sis, vuit, deu díes, depenent de 
la falta que ha comès i del director de la presó. 
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Entrevistat: K., guarda a una presó de seguretat mitja a M., 45 anys, raça negra, casat, dos nens de 

12 i 13 anys. La seva feina consisteix a vigilar una part de la presó, els presoners 

tenen llibertat de moviments dins el recinte i l'única cosa que se'ls demana és cenyir-se 

als horaris generals dels àpats i d'apagar els llums. Treballa cinc dies a la setmana, de 

07:00 a 15:00.  

 

"Fa quinze anys que treballo aquí, de quan em vaig casar. A la meva feina has d'estar molt atent, a la 

mínima que et descuidis te la poden fotre, però ben fotuda. Fa cinc o sis anys vam tenir un motí... no 

sóc violent, t'ho juro que no ho sóc, però vaig repartir a tort i a dret i més d'un va anar a parar a 

l'infermeria uns quants dies, amb més blaus que estrelles té la bandera dels Estats Units. Eren ells o 

jo... i la meva arma no me la pren ningú mentre jo sigui viu. Però això no és habitual, aquesta presó 

és de seguretat mitja i els bastards que hi ha aquí són mig normals i tot. Al edifici sud sí que és fotut, 

allà hi ha els més perillosos i allò no és cap tonteria, poca broma a l'edifici sud." 

 

 "Depenent del presoner sí que hi tens relació, jo al menys en tinc. Ara és diferent, la majoria vénen 

per drogues, abans era més variat. Quan arriben aquí vénen de la presó del comtat, o de vegades en 

prevenció, però no és el més habitual. Ho he vist mil vegades... quan arriben, encara duen posat "el 

jersei" de la vida fora. Al cap de poc temps ja s'han institucionalitzat. Els uns més, els altres menys. 

Alguns, per molt intel·ligents, decideixen fingir que s'han institucionalitzat. D'altres, la majoria, 

perquè no els queda altre remei, s'institucionalitzen de veritat. Els més intel·ligents són els més 

perillosos, i com menys parlen, més perillosos són, creu-me. Fa tres anys es va escapar un paio. Res 

de l'altre món, un blanc llarg i prim com una anguila, estava condemnat per assassinat, no li va caure 

la pena de mort perquè es va demostrar que l'havien drogat. Doncs bé, un bon dia el paio no hi era. 

No hi era, això és tot. No hi era. Per les canonades de la calefacció, les clavegueres i fora. Bé, en els 

anys que va estar aquí, potser deu, només vam tenir una conversa, una de sola, i de filosofia. Jo no sé 

filosofia, no n'he sapigut mai, ni mai no m'ha interessat. Doncs bé, aquell paio, en menys d'un quart 

d'hora, em va explicar què és la filosofia i perquè és tant útil. Era un fill de puta més llest que una 

aranya, intel·ligent com jo no n'he vist cap altre. Va ser la única vegada que vam parlar, la resta 

d'anys... mai no li vaig sentir quatre paraules seguides. Educat, correcte, mai es va fotre en cap 

merder... però veies que aquell paio en duia alguna de cap, veies que tenia un objectiu. Collons si el 

tenia, encara el busquen".  

(...) 

"Entre els presoners hi ha de tot. Jo encara me'ls miro com mig persones. Quan algun marxa, ja saps 

si tornarà o no. Sí, de debò que ho sé, no m'equivoco mai. Ho veus en la mirada. Quan 

s'institucionalitzen els ho notes en la mirada, tenen la mirada tots iguals, una mirada morta. I quan 

veus que la mirada encara és viva, saps que aquell paio no s'ha institucionalitzat i és capaç de coses, 

encara. No m'agrada especialment parlar amb segons qui... tots aquests que distribueixen drogues per 

les escoles, bastards fills de puta... podrien estar donant droga als meus fills, saps?. Però els altres... 
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jo tinc curiositat per saber-ne les vides, per saber què du un tio a la presó. No vull dir el fet concret 

per el que l'han acusat, vull dir tota la vida d'abans." 

(...) 

"Tu t'escrius amb un paio aquí dins, en B., el que treballa a la fusteria. Un altre que mai s'ha fotut en 

cap merder i porta vint anys aquí, quan jo vaig arribar ell ja hi era. Però aquest tio havia estat als 

Marines... aquest tio ho aguanta tot, els Marines tenen una autodisciplina que no és normal. Té una 

conversa agradable, tot i que hi ha coses del seu cas que jo no acabo d'entendre, però es veu que el 

jutge sí, perquè han escollit el seu cas per una revisió de judici amb proves d'ADN, vull dir que ha 

tingut una puta sort. Puta sort i un expedient net com la careta d'un nadó, tot s'ha de dir. Quan vam 

tenir el motí... encara el veig, ell estava a la fusteria i allà va ser on primer van entrar aquells fills de 

puta. Es va posar immediatament d'esquena contra la paret, les mans al cap, immòbil com si fos mort. 

Quan vam acabar de repartir i ja n'hi havia uns quants estesos per terra me'l vaig mirar fit a fit. Ni va 

parpellejar. A l'altre guarda li sortia sang del nas, aquell pobre era nou i havia rebut d'allò que li duen 

bé, i jo vaig dir-li "tens un mocador?". Només va baixar una mà, i amb dos dits es va treure el 

mocador de la butxaca i li va allargar al guarda. Jo vaig dir-li "és ok, B, baixa les mans, tu no has fet 

res". Llavors van arribar les camilles i li vaig dir que ens ajudés a carregar aquells bastards".  

(...) 

"Si això fos un corredor de la mort, seria diferent. No voldria tenir cap tracte amb ningú, saps que 

tard o d'hora els fregiran, i no vols establir relacions amb ningú. Aquí, però, és diferent. Això és 

seguretat mitja, tenim fills de puta normals, no excessivament fills de puta, si m'entens el que vull 

dir. Hi ha pobres desgraciats que tenen sentència de vida natural, fa trenta anys que són aquí... et 

pregunten com són les coses fora i què vol dir email i internet i perquè els ordenadors són tant 

importants. I què has de fer, doncs jo els explico el que puc. No sempre, cal mantenir l'autoritat i no 

pots guanyar-te la fama de tou o ja estàs llest. Però de vegades, quan la majoria estan amb les 

famílies a la sala de visites, que jo no hi vaig mai perquè allò és un galliner insuportable, se t'acosten 

i parlem un quart d'hora." 

(...) 

"Mira, jo no vull parlar dels guardes... no són cosa meva. Deixa'm dir-te, però, que a tot arreu hi ha 

fills de puta. Al principi de ser jo aquí van matar un guarda. Feia el torn de nit, i no va tornar al 

puesto de control desprès de la patrulla. Busca, busca i el van trobar a un racó del passadís, en un toll 

de sang, tenia una ganivetada al coll. Aquell tio era enorme, era un paio alt com un gratacels i ample 

com un armari, per tombar-lo devien fer falta mínim tres o quatre tios. Saps perquè el van matar?. 

Perquè es passava abusant dels presoners. Devia ser maricón, o jo què sé, fa quinze anys tampoc es 

parlava tant, d'això. Bé, aquell paio posava l'ull en un presoner, si el pobre fill de puta li feia cas, 

molt bé. Si no... les passava putes. Ja podien pegar-lo, sodomitzar-lo davant dels seus ous... perdona, 

davant dels seus ulls, vull dir, aquell guarda no deia res. Un cop, i un altre, i un altre. I si algun dels 

que havia acceptat inicialment desprès es feia enrere... aquell guarda era un porc molt raro, creu-me, 

no em facis parlar, no estic acostumat a parlar d'això amb una senyora... et deia que si algú es feia 

enrere... aquell pobre ja estava llest, el dia menys pensat te'l trobaves suïcidat." 

(...) 
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"La meva feina és com qualsevol altra, però també és diferent. Estic en contacte amb la merda de la 

societat, estic envoltat de merda per tot arreu. Si fos a temps, m'agradaria canviar i tenir una feina 

envoltat de gent normal, però ja no hi sóc a temps. Ja ho sé, no tothom és fill de puta aquí dins, en B. 

no ho és, per exemple, però d'altres sí. I de vegades m'espanta pensar que potser començo a 

considerar normal allò que no ho és, només perquè jo n'estic envoltat vuit hores diàries de dilluns a 

divendres" 

 

 

Entrevistat: D., guarda a una presó d'alta seguretat a A., 50 anys, raça blanca, casat, dos fills i una 

filla, independitzats. Vigila el corredor de la mort, en torns de dues hores. Treballa sis 

dies a la setmana en torns alternatius de matí, tarda i nit. Quan no vigila el corredor 

s'està al puesto de control fent tasques administratives, també acompanya els 

presoners a les dutxes, els passa les safates dels àpats, etc...  

 

"Normalment no sé qui són els presoners, ni m'importa. Miro d'assabentar-me de si n'hi ha algun 

especialment perillós, per estar-li més a sobre, però res més. Això és l'escòria de la societat, Maria, la 

merda més merda de totes les merdes. Ja ho sé, hi ha molta literatura al voltant del corredor. Qui si 

les condicions inhumanes, que si el tracte, que si la justícia... mira, el sistema funciona, ok?. Si no 

funcionés, ja podríem plegar tots perquè això fóra una selva. Però funciona, el culpable és castigat i 

llestos, només cal que miris tot el bestiar que hi ha tancat aquí". 

(...) 

"Mai m'han demanat participar en un escamot d'execució, però ja et ben asseguro que hi aniria 

encantat. Cal castigar els culpables, no?. Si no, pels innocents, per la gent normal, no hi ha cap 

esperança. L'han feta, doncs que la paguin. No facis cas de tantes protestes d'innocència, no són res 

més que excuses, no n'hi ha d'innocents al corredor". 

(...) 

"No considero que tinc una feina on tracto amb persones, tret dels altres guardes o dels funcionaris 

de la presó. Però tots el que hi ha aquí dintre han deixat de ser persones fa temps, si és que mai van 

ser-ho. Aquest amb el que tu t'escrius... aquest bastard s'escriu amb mig món!. La nena que ell va 

matar tenia tretze anys. Tu creus que es mereix viure?. Doncs no senyora, no s'ho mereix. Ja ho sé, 

que si ell no va ser, que si tot ha estat una revenja dels policies que dormien durant el servei... 

deixa'm dir-te quelcom. Quan hom està tancat 24 hores al dia i només pot pensar, pensa de tot. De 

tot. I arriba a convèncer-se a si mateix de tot tipus de mentides, de les més grosses a les més banals. I 

arriba a no recordar la veritat, a no distingir-la de la ficció. Probablement, això és el que ell voldria 

que hagués passat. Però la realitat és que aquella criatura anava cobrant les subscripcions als diaris, 

el tio la va fer entrar al seu apartament, li va fer el que va voler i desprès la va matar. Punt i final, 

aquesta és la història. I creus de debò que algú així es mereix viure?. Si us plau, si hauria de ser mort 

fa quinze anys!". 

(...) 
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"No tinc cap tracte personal amb ells... els emmanillo quan han de sortir de la cel·la, que procurem 

que no sigui mai,  els acompanyo a les dutxes quan toca i miro que s’hi estiguin poc, per a que no 

facin gaire merder... vull dir que no es donin per allà els uns als altres, i els torno a tancar, vinga 

som-hi, tancats a la gàbia que és on millor estan. Aquí ho tenim molt còmode, no surten mai de la 

cel·la i les cel·les són d'alta seguretat, no es poden escapar de cap manera i no es poden veure els uns 

als altres, això és fantàstic. Per nosaltres no és tant perillós com abans. Els passes la safata del 

menjar, te la tornen i ja has enllestit. La majoria d'ells no et mira als ulls, i tu tampoc els mires a ells. 

No hi ha el que diem "contacte visual"... excepte en un cas, un sol cas al llarg dels quinze anys que 

porto aquí. Era un paio negre. Un dia el vaig acompanyar a la dutxa i al tornar-lo a la cel·la em va 

mirar als ulls. No amb insolència, ni amb mala llet. Només em va mirar, com si volgués saber què hi 

havia darrera els meus ulls. Jo també me'l vaig mirar, em va agafar de sorpresa, i al cap d'uns segons, 

quan vaig reaccionar, només el vaig empènyer una mica cap a la cel·la, sense violència, i vaig dir-li 

quelcom com "vinga, passa". A l'hora de sopar no va recollir la safata. De vegades ho fan, per 

provocar, i jo sempre aviso dos cops. Al tercer, entrem a la cel·la i comencem la festa sense cap 

mirament. Aviso el primer cop, res. Aviso el segon, res. Crido l'altre guarda, posem les porres a punt 

i obrim la cel·la. El paio era mort. S'havia ofegat amb una bossa de plàstic, la puta mare del dimoni 

sap d'on l'havia treta. Sempre m'he preguntat si aquell paio s'estava acomiadant. De tota manera, això 

és una excepció. Tots són bastards fills de puta aquí dintre". 

(...) 

"No estic autoritzat a ensenyar-t'ho, sinó et duria al passadís que recorren quan els treus per dur-los a 

la xeringa. Aquí, en aquesta presó, hi anem quatre guardes, dos que pertanyen a l'escamot d'execució 

i dos que facin el tron normal aquell dia. Primer l'avises que tregui les mans per l'escletxa i 

l'emmanilles, desprès li dius que es posi de cara a la paret amb les cames ben separades, t'assegures 

que els altres guardes tenen els pepinos a punt i obres la porta, entres i emmanilles els peus, amb la 

cadena que desprès emmanilles a les manilles de les polseres. Llavors te l'emportes, un guarda a cada 

cantó i dos al darrere fins a que arribes a la porta del passadís, on el deixes i el rep l'escamot 

d'execució.  Nosaltres ens en desentenem, ajustem la porta de la cel·la i llestos fins el dia següent, 

quan ens confirmen l'execució, que tornem a entrar a la cel·la i recollim el que tingués. Si la família 

ho demana, se'ls entrega. Si no... depèn. Mira, aquí, tot i ser tan difícil el contacte personal, hi ha 

guardes que s'han fet amics d'aquests fills de puta. Sí, de debò. Un dia estava a punt de llençar molta 

merda d'un paio al que havien executat el dia abans, i el guarda que feia el torn amb mi, ja està 

retirat, em diu tot d'una "això m'ho enduc jo". "Què cony n'has de fer d'això?", vaig preguntar-li. "Jo, 

res. Però en..." - no em recordo quin cony de nom em va dir - "era molt amic del que van fregir ahir, 

li donaré". Encara estic sorprès ara... no tant sols sabia el nom del bastard aquell sinó també els seus 

amics!. Era tot estrany, aquell guarda. Quan fregien algú, acostumava a anar a la cel·la i mirar el que 

tenia el paio. No remenava res en mal sentit, no anava per aquí, només ho mirava tot, amb curiositat, 

com si volgués endevinar qui era aquell bastard pel que tenia. Deia que també hi havia persones, aquí 

dintre." 
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Entrevistada: T., guardesa a una presó de dones classificada com d'alta seguretat a G., amb corredor 

de la mort on hi ha quatre dones,  40 anys, raça negra, casada, tres nenes en edat 

escolar. La seva feina consisteix a vigilar una part de la presó, les presoneres tenen 

restringida la llibertat de moviments i les que estan al corredor de la mort estan 

tancades a les cel·les.  

 

"Sí que tinc tracte amb les internes... mira, no pots no tenir-ne. Jo tinc tres nenes, i hi ha tia aquí dins 

que en té tres també, de les mateixes edats de les meves... merda, si a mi em separessin de les nenes 

em moriria, ella no és tant diferent. A veure, sí que ho és, ella igual s'ha carregat un paio o ha 

distribuït droga fins a que el cor li ha dit prou, però s'estima les seves filles com jo m'estimo les 

meves, no fotem. Miro de no implicar-me, això sí, perquè quan t'impliques, ja l'has ben fotut. Has de 

conservar sempre la fredor del pensament dominant, que dic jo, i és que sempre has de pensar "són 

criminals i delinqüents, no són innocents". 

(...) 

"Algun cop he hagut d'emprar la violència, però no és habitual. Ara... deixa'm que et digui quelcom, i 

si t'escandalitzes, pitjor, no haver vingut. Al corredor hi ha una mala puta, està esperant si li accepten 

l'apel·lació o no. Si no l'accepten, li posaran data d'execució i ens la traurem del davant, si l'accepten 

l'aguantarem un temps més. Bé, jo no sóc una persona violenta, mai no ho he estat, però a aquesta 

puta li foto sempre que puc i ella ho sap, se m'escapa com una anguila. Aquesta mala bèstia va matar 

dos dels seus fills i a la nena gran la va donar a un proxeneta. Es mereix morir i morir patint. Me'n 

fot una merda30 la seva infantesa... collons, la meva mare recollia cartrons pel carrer, ja veus si érem 

pobres, però no per això jo he mort els meus fills!. Totes aquestes històries de si la infantesa i això i 

allò... no te les creguis, literatura barata. La meva mare recollia cartrons pel carrer, ok?, ja t'ho he dit. 

I els venia, i el meu germà, ella i jo vivíem d'això. Ho sé tot dels menjadors de beneficència, de roba 

de l'Exèrcit de Salvació i de ratolins sota el llit. Però la mare ens va ensenyar a tirar endavant, i tant 

el meu germà com jo tenim bones feines... només discutim per qui es quedarà amb la mare quan ja no 

pugui viure sola, tots dos la volem. (...), sí, ja torno a aquesta mala puta. Pots tenir una merda 

d'infantesa, però els teus fills no en tenen la culpa. I si no els volies, no  haver-los tingut, o haver-los 

donat en adopció. Diuen que és subnormal, que pel quocient intel·lectual és border line, però jo no hi 

crec en això. Mai no l'he vista posar-se la cullera a l'orella, saps?. Vull dir, subnormal per segons 

què?. Què fàcil, què senzill. Doncs mira, jo li foto sempre que puc, i li faig la vida impossible, tot el 

que puc. Que pagui". 

(...)  

"Aquesta amiga teva, la Darlene... aquesta sí que no hi és tota, no?. Té una història que ja està bé... 

fabricar una bomba casera!. I curiosament quan parles amb ella sembla mig normal i tot, vull dir que 

no es veu mala persona, només molt desgraciada. Mira, diran el que vulguin, però a mi m'encanta 

saber les vides d'aquestes ties. Miro de no implicar-m'hi, ja t'ho he dit, però m'agrada saber".  

(...) 

                                                 
30 "I don't give a shit", en l'entrevista original. 
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"Jo sí que crec que se'ls altera la identitat, fixa't. Aquí no reben cap tracte de persones, no ens 

enganyem, aquí van tractades a ramats, mai no reben un tracte individualitzat a no ser que el tal 

tracte sigui un càstig. Això ha d'afectar per força. I desprès... els horaris, el fet de no poder estar mai 

sol, el fet d'haver-ho de compartir tot... pensa que els wàters no tenen portes, les dutxes tampoc... les 

funcions més íntimes es fan en públic, i això et canvia la personalitat, el caràcter, oi tant que si.  És 

com si et creés un "tant-se'm-en-fot" que no et deixa. T'has de dutxar davant de la gent? Doncs t'hi 

acostumes. Has de fer de ventre davant de la gent?. Doncs també. Però això no és el que ens han 

ensenyat, o potser el que portem dintre, i és això el que vull dir quan dic que et canvia el caràcter. Hi 

ha coses que et fan ser persona i aquí no te les permeten, ben al contrari. Sovint, quan em toca vigilar 

els wàters... penso que no hi ha cap diferència entre aquests wàters i un estable de vaques. Ja ho sé 

que és bèstia, però és així." 

 

7.3 ENTREVISTA AMB UN LÍDER LOCAL 

 

Entrevista amb Jacky "Umar" D., líder negre a una barriada marginal de Baltimore. En Jacky "Umar" té 

38 anys, n'ha passat quinze a la presó i ara està en llibertat condicional. Està batejat a l’església baptista, 

però es convertí a l'Islam quan tenia vint-i-vuit anys. Du piercings a les celles, orelles i nas; al braç dret 

hi du un tatuatge d'una bandera americana amb la llegenda "Amèrica, no ets res més que una gran 

merda" i al braç esquerre una mitja lluna amb l'inscripció en àrab "Només hi ha un sol déu i Mahoma 

n'és el seu profeta". El tatuatge de l'esquena diu "Jo sóc aquella persona contra la qual t’advertia la teva 

mare" i el del pit diu "Se t'ofereix quelcom?". Refusa deixar-se fotografiar. 

 

A la barriada on ell és líder hi ha molt pocs nois joves, la majoria són a la presó; en Jacky "Umar" té un 

acord tàcit amb la policia de Baltimore: ells no entren al barri i ell hi manté l'ordre. La barriada compren 

uns quatre per sis carrers, és un barri de cases de tres/quatre pisos, escombraries pels carrers, magatzems 

buits i mig enrunats on viuen nombrosos homeless i una espècie de parc escanyolit amb arbres mal 

regats i una font que només fan servir els drogaaddictes. No hi ha serveis socials organitzats ni 

assistència sanitària... no hi ha res, tret d'una escola on els mestres són grans però no poden jubilar-se 

perquè ningú no vol anar-hi i un capellà que fa el que pot, gairebé sempre al marge de les indicacions del 

bisbat. Quan els mestres es jubilin, probablement l'escola haurà de tancar i, pel que fa al capellà, diu en 

Jacky "Umar" que l'escàndol de la pedofilia li ha anat molt bé, atès que el bisbat "ara està fins el cul de 

feina i no es pot ocupar d'ell". En Jacky "Umar" rep ajudes de gent de fora la barriada que el coneixen i 

ell les distribueix segons li sembla. La barriada és, de fet, una ciutat independent dins la gran ciutat de 

Baltimore. 

 

Li pregunto per les condicions de la presó a Baltimore i pel que pensa ell del sistema penal i de la 

justícia americana, de la societat en general, i com pot ser que uns centenars de persones sobrevisquin en 

condicions absolutament "marginals" en el més ampli sentit de l'expressió. Com en el cas dels guardes 

de la presó, les meves intervencions només són per re-centrar el tema o per insistir en un punt que em 

sembla especialment important. 
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"Mira, les presons són el que els directors volen que sigui i, a l'hora de la veritat, ells són 

omnipotents i no han de donar comptes a ningú, tret que en passi alguna de molt grossa i tot i així, ja 

s'encarreguen ells que no se'n assabenti ningú. Els guardes són fills de puta que pel fet de dur 

uniforme i porra pensen que són omnipotents i tenen dret a fer el que vulguin, en certa manera 

pensen que pel fet d'estar allà tancat has de suportar-ho tot, aguantar-ho tot. Conec totes les presons 

de Maryland, excepte la Super Max31, i puc dir-te que no a tot arreu és igual, però les coses 

empitjoren i molt depressa". 

(...) 

"Jo penso que sí que canvies si estàs al corredor. Jo hi tinc molta gent coneguda, d'aquest barri deuen 

haver-n'hi sis o set, potser més. Tres són a la Super Max, els altres estan escampats, un és a Virgínia, 

un altre a Utah, pobre paio, envoltat d'aquells remaleïts mormons... un altre és a Texas i la resta no 

me'n recordo. I hi ha moltes famílies que han perdut un fill al corredor, oi tant si n'hi han. Un va 

demanar a son pare que no apel·lés més, que no volia viure. El van executar el juliol i el pare va 

morir el Nadal passat. Veus tantes desgràcies aquí... no en tens ni idea, Maria, és un món diferent al 

teu. Sí, el que et deia, que sí que canvies quan ets al corredor. A veure, hi ha llocs on no poden sortir 

de la cel·la, ok?. Mississipí, Arizona, per exemple. ¿Com vols no canviar?. Quan surten per a dutxar-

se van emmanillats, quan surten per anar a veure el seu advocat, suposant que el fill de puta que els 

ha tocat d'ofici els vagi a veure, van emmanillats; van emmanillats SEMPRE, i el seu inconscient 

aprèn a relacionar seguretat amb encadenament, quan deixen d’emmanillar-los es senten insegurs. I 

reaccionen amb violència. I una altra cosa: desprès de anys i anys i anys de viure aïllat en una cel·la, 

sense cap contacte físic que no sigui violent, creus que algú pot reinsertar-se, així per la seva puta 

cara?. Va, no em facis riure. Es perd la capacitat de conviure, de socialitzar. ¿Et sembla poc canvi?. 

(...) 

"I és que és una contradicció tot plegat. Aquesta merda de país té un paio tancat durant vint anys per 

un crim que va cometre, posem per cas quan en tenia vint. Quan l'executen, amb una mica de sort, en 

té quaranta. Creus que es recorda del que va fer?. Creus que no ha tingut temps de barrinar i canviar 

la seva percepció de la realitat?. Creus que la família de la víctima sent el mateix que sentia fa vint 

anys, quan el crim es va cometre?. Aquest puto país juga amb la mort i amb la vida, te la fot enlaire 

per sempre més. Qualsevol diria que mantenir un presoner al corredor surt bé de preu... collons, si 

tanta set de sang hi ha en aquest país, si volen carregar-se gent tant sí com no, tant se val que siguin 

innocents com culpables, se'ls carregaran igual, doncs cony, que ho facin vuit dies desprès d'haver 

comès el crim, quan tot està calent. No cal deixar passar vint anys per cometre un assassinat en tota 

regla en nom de la llei i de la justícia, quan la llei només és per als pobres i de justícia només n'hi ha 

pels rics".  

(...) 

"Jo no conec cap altre país, saps, només conec aquesta merda en la que m'ha tocat néixer. I et dic que 

aquest país és boig, això no és un país, és una puta contradicció sencera, de cap a peus, i els 

                                                 
31 La "Super Max" és la presó de màxima seguretat de l'estat de Maryland, on es troba el corredor de la mort. 
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remaleïts baptistes i protestants hi tenen molt a veure. Què cony és això d'identificar el favor de Déu 

amb la riquesa, el benestar material i el treballar dur?. Mira aquella noia embarassada: és soltera i ha 

de parir d'aquí a tres mesos, la criatura naixerà aquí, al cul brut de Baltimore. I pel sol fet de néixer 

aquí, ja no té el favor de Déu, no?. Va, home, no fotem. Per això em vaig convertir a l'Islam, perquè  

l'Al-Corà diu que Alà vol el benestar per tots els homes i que la pobresa és la més gran de les 

injustícies". 

(...) 

"Això que et deia, de les contradiccions. Aquest país no està manat pel govern, Maria, no t'ho 

creguis. El govern és el pinzell d'una mà que és la que pinta. I saps de qui és aquesta mà?. Dels 

laboratoris farmacèutics, les asseguradores i els jueus. Per això els pobres no tenen medicaments ni 

assistència. Aquella noia que et deia... quan hagi de parir l'ajudarà la mestra, potser, o les veïnes, o jo 

si sóc per allà. No pot anar a cap hospital i potser és millor, perquè la tindrien mig dia i l'aviarien cap 

a casa, amb la seva criatura si té sort, o amb la de una altra mare, perquè els hospitals de caritat són 

una puta merda i ningú para esment a res, si és la teva criatura bé i si no, també. No em miris així, no 

exagero. Els hospitals de caritat existeixen perquè si no, ja fóra massa escàndol públic, però és 

només una manera de tapar la boca, de fer callar. No valen res, l'assistència és nul·la, el servei no 

existeix. Aquí hi ha molta gent que s'estima més viure menys temps i morir al carrer que anar a un 

hospital de caritat. Jo no tinc aquest problema, sé perfectament com moriré: d'un tret a l'esquena, 

qualsevol vespre, a qualsevol racó d'aquest cul de món". 

 (...) 

"Et deia que aquest país és una puta contradicció. No tens accés als medicaments, però pots tenir 

armes, les que vulguis i quan vulguis. A aquest barri deuen haver-hi quinze o vint criatures entre vuit 

i setze anys, no n'hi ha ni un que no sàpiga fer anar una pistola, cap ni un, nens i nenes. Creus que és 

normal, això, que una criatura de nou anys sàpiga disparar?. El mestre, el Sr. Ben, prou que s'hi 

escarrassa a dir-los que amb armes i violència això no canviarà mai, que sempre seguirà així, però és 

una roda de la que no es pot sortir. No es pot. Quan sento aquell bordegàs, en Colin Powell, que es 

posa com exemple de que el sistema funciona... el mataria, t'ho juro. Ell és l'excepció que confirma 

que el sistema és una puta merda, perquè per un Colin Powell hi ha milers de negres als corredors i a 

les presons, milers de malalts de sida que agonitzen pels carrers de barriades com aquesta i ningú no 

en fa cas". 

(...) 

"Aquest país no és un país malalt, ara és un país boig. Boig, boig de tancar. Jo no conec Rússia i del 

comunisme només n'he pogut llegir coses, no l'he viscut mai. Però et dic que visc el capitalisme més 

descarnat, el pitjor de tots, aquell que creu que la persona només és una màquina de tenir beneficis o 

de fer diners, i això no és un sistema, és una merda que tard o d'hora petarà perquè no pots prescindir 

de les persones i considerar-les objectes, màquines de guanyar. De vegades ho parlo amb Father 

Thomas, ell ho veu com jo. Per ser un capellà catòlic és un tio molt enrotllat i molt normal, saps?.". 

(...) 

"No ho sé si sóc això que tu en dius líder... no ho crec. Però conec totes les presons de l'estat, tret de 

la Super Max, i a totes hi tinc coneguts. Llavors és fàcil fer un favor a una mare que està angoixada 
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perquè té un fill aquí o allà i li fan la vida impossible... I d'una cosa passes a l'altra. I quan alguna 

dona milionària decideix que Nadal és una bona època per donar el que li sobra, pregunta a la 

parròquia o a l’església on són "els barris dolents de Baltimore" i envia el xofer aquí. I veus aquell 

paio, cagat als calçotets de por, que porta tres tonteries "per als nens", i llavors li dius que t'ho deixi, 

que ja ho faràs arribar tu. I al cap d'uns mesos torna i veus que et busca des del començament del 

carrer, i s'hi pot passar hores perquè no s'endinsarà al barri ni que el matis, i llavors el vas a veure i et 

dóna més coses. Així vaig començar. I també m'encarrego de la droga, aquí dintre. I tant que en dono 

i en reparteixo. De què et penses que visc?. Però la dono a qui jo sé i no permeto que per obtenir més 

diners o senzillament "diners" per a comprar-la atraquin la canalla quan surt de l'escola, o qualsevol 

dona vella que no pot ni pagar el lloguer. No em facis explicar el meu sistema, no vull explicar-lo. El 

que sé és que ningú no es preocupa de nosaltres, així és que no veig perquè nosaltres ens hem de 

preocupar de ningú. Això no és un barri marginal, això és el cul brut de Baltimore, aquell que ningú 

vol recordar que existeix.".  

(...) 

"Ara hi ha uns nois que venen sovint... són molt raros, t'ho dic jo, porten el cap pelat com una pilota, 

i diuen que són "antiglobas", puta idea de què és això, però ensenyen els críos a jugar a bàsquet  i un 

d'ells em va dir que havien decidit intentar pagar l'institut de dos d'ells, els que tinguessin millors 

notes, vés a saber, perquè de parlar tothom en sap molt. Van tatuats com catifes, però la canalla els 

adora i no donen merda, droga vull dir, res d'això, venen i marxen, amb les seves cadenes i les gorres 

a l'inrevés i estic segur que sota les samarretes duen pipes, pistoles vull dir, però ajuden, fan 

quelcom". 

(...) 

"Et parlava dels jueus... no tens idea de com són de poderosos, Maria, no ho saps, no en tens ni idea. 

Mira, aquella empresa del WTC, Cantor no sé què. Van perdre tots el empleats, l'empresa se'n va a 

anar a la puta merda l'onze de setembre. I ara, tot just fa dos anys, funcionen com si res no hagués 

passat. Això sí, el pobre carter que treballava a l'estafeta del hall del WTC, aquest encara no té feina. 

I vinga de crear fons per les víctimes... ei, i els que vivim aquí, què?. Som tant víctimes com els de 

les torres, víctimes del mateix sistema!. I ara aquest fill de puta de Bush va demanant fons per Iraq... 

escolta, Maria, amb la tercera part del que s'ha gastat a l'Iraq per robar-los el petroli per la puta cara, 

aquest país tindria seguretat social i ensenyament gratuït per dues o tres generacions d'americans". 

(...) 

"Mira, sona bèstia, però aquest país necessita uns quants onzes de setembre més. Potser llavors 

aprendria, amb aquest no ha après res, res de res. La seva solució ha estat declarar dues guerres!!!!. 

Això és un país, i un govern?. El que es va fer fa anys amb els indis es fa ara amb Iraq. A aquells els 

van fotre el territori, els costums, les tradicions, tot... a l'Iraq només els volen fotre el petroli. Tant de 

bo hi haguessin més onzes de setembre, més bèsties que el primer. Potser llavors algú es plantejaria 

què passa de debò i on és el motiu, en comptes de buscar culpables fora, a les muntanyes del últim 

cul del món, quan el culpable és dins. Encara no n'han après, amb un parell més potser n'aprendran".  

 

7.4 ENTREVISTA AMB UN CAPELLÀ CATÒLIC 
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Entrevista amb Father Thomas O'D., capellà catòlic, 55 anys. Fa vint anys que és al barri. Al llarg 

d'aquests anys els conflictes amb el bisbat de Baltimore han estat constants i ara és una de les rares 

èpoques en les que està més tranquil. La església de St. Judes Tadeus (advocat de les causes difícils i 

desesperades, segons F. Thomas no hi ha res més difícil i desesperat que aquest barri) es va erigir sense 

llicència del bisbat, i F. Thomas no està segur de si finalment li varen donar o no. És una nau d'uns tretze 

per deu metres, amb una dotzena de cadires, una taula que serveix d'altar, una creu, una imatge de Maria 

Reina de la Pau i una de Sant Judes Tadeus. Havia estat un magatzem i té un altell que en els seus temps 

va ser la oficina i ara és la vivenda de F. Thomas. F. Thomas no paga el lloguer des de que el propietari 

de la nau va morir assassinat a trets dos carrers més amunt, els fidels del barri l'ajuden, la seva família li 

envia alguns diners  i en Jacky "Umar" també l'ajuda. L'entrevista és curta, F. Thomas fuig de la 

publicitat com de la pesta, diu que només li ha portat problemes i que mai sap com – o més important, 

"on" - pot acabar una entrevista. 

 

"Jo vinc d'una família tradicionalment catòlica, una mica burgesa, tota la vida s'han estat a Baltimore, 

des que els meus besavis van arribar d'Irlanda. Em vaig ordenar i el bisbat en va enviar a fer de 

capellà a dos col·legis, la flor i nata de l'escola catòlica de Baltimore. Vaig estar-m'hi cinc anys. I al 

cap de cinc anys vaig començar a plantejar-me deixar de ser capellà. N'estava fart, allò no tenia cap 

sentit, cap ni un. No m'interessava ensenyar catecisme a la canalla rica de Baltimore, no em vaig fer 

capellà per això i, per dir-te la veritat, me'n fot una merda si la canalla rica de Baltimore saben els 

manaments i els sagraments o no els saben. Mai no viuran l'ensenyament de Crist, i si sóc bèstia, ja 

em perdonaràs, però aquest barri no és església tradicional que estàs acostumada a veure, molt menys 

venint d'Espanya. Et deia que aquella canalla dels col·legis mai no viuran l'ensenyament de Crist, 

aniran a Harvard, a Yale, a Stanford, a Emory, i desprès els veurem als diaris, amb casos com el de 

Enron o Arthur Andersen." 

(...) 

"Bé, et deia que jo volia deixar de ser capellà, la meva vida no tenia cap sentit, cap ni mig. Però 

sempre m'ha agradat rumiar les coses i no ho veia clar. M'agrada caminar, m'agrada molt, i un 

diumenge a la tarda (el pitjor moment per a qualsevol capellà, creu-me) em vaig posar a caminar i a 

rumiar. Tot d'una vaig sentir una punxada a l'esquena i al girar-me, un mico de dotze o tretze anys 

m'apuntava amb una pistola. En veure que era capellà va baixar la pistola i va dir "em sap greu, no 

havia vist que era un father". Jo me'l vaig mirar i ell va arrencar a córrer. Jo vaig córrer al seu darrere 

i creu-me, jo estava en forma en aquell temps. Aquell dimoni de mico corria com una llebre, però F. 

Thomas també i tenia les cames més llargues, així és que al final li vaig posar la mà al damunt. Vam 

rodolar per terra tots dos fins a que vaig poder dir-li que només volia parlar amb ell. Em va dur al seu 

barri, aquest, i va ser com Sant Pau quan va caure del cavall, t'ho juro. Vaig veure-ho clar, per això 

m'havia fet capellà, no per ensenyar les obres de misericòrdia a aquells fills de famílies que els 

venien a recollir amb Jaguars i Mercedes". 

(...) 
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"L'endemà vaig presentar la renúncia i vaig aparèixer aquí, aquí mateix on em veus. El bisbat va 

estar ben a punt de suspendre'm no a divinis32, però gairebé. Vaig dormir al carrer una setmana, 

potser una setmana i mitja. I un vespre, un drogaaddicte que m'havia volgut atracar fins a que es va 

convèncer que no duia res al damunt, em va dir que anés a dormir a casa seva. Aviat es va córrer la 

veu que hi havia un capellà mig boig que volia quedar-se aquí i fer una església. El propietari del 

local de església me'l va llogar i jo vaig anar fent. La meva família no entenia res al començament, 

tret de la meva germana, una hippy que vivia en una comuna i m'enviava el que podia. Poc a poc, no 

em facis dir com perquè no ho sé ni puc explicar-ho, tot allò anava agafant forma".  

(...) 

"He tingut merders amb el bisbat fins a que es va destapar tot això de la pedofília, des de llavors no 

sembla que es recordin de mi, gràcies a Déu, perquè ja em tenien força fart. No segueixo les regles, 

Maria, no en segueixo cap. Si la gent només pot anar a Missa un dijous, tu creus que jo els haig de 

matxucar per a que també hi vagin el diumenge?. I si no estan casats, creus que els hagi de dir que 

estan en pecat mortal?. Va, no fotem. Em limito a posar en pràctica el missatge de Crist, però 

l'autèntic, saps, no l'adulterat que ens serveix església habitualment. Jo miro de viure aquell que diu 

"cada cop que vas fer-ho amb un de més petit, m'ho feies a mi33". Doncs això". 

(...) 

"Vaig molt a les presons, a veure els nanos del barri que hi són, sovint sóc jo l'únic que els va a 

visitar. La majoria d'adolescents del barri hi acaben, a la presó, ells i elles, abans era pitjor el cas 

d'elles, ara és igual. De vegades la presó els fa canviar, altres vegades els empitjora fins a que no hi 

ha solució per a ells, depèn de la violència que hagin patit i com hi reaccionin. No tothom és igual, 

no tothom resisteix el xoc d'una violació múltiple, o continuada dia rera dia." 

(...) 

"Ha de canviar la presó, Maria, o aquesta societat no té remei. Cada cop hi ha més gent a les presons, 

cada cop hi ha menys solució, cada cop la situació és pitjor. No es tracta de deixar el delinqüent 

lliure, no estic dient això, estic dient que les presons actuals ho foten tot a perdre i quan un noi o una 

noia en surten ja no són bons per a res. El sistema actual no redimeix res, no reinsereix res ni ningú, 

no ensenya res ni ningú. Ja no parlem dels corredors, allò és un capítol apart. Moltes noies d'aquí, del 

barri, s'han suïcidat a la presó. I no les culpo, pobretes. Tenien tota la raó, ben fet. ¿Ho veus? Per 

això – i per altres coses -  tinc tants merders amb el bisbat. No entenen que pugui dir "sí, petita, tens 

tota la raó, Nostre Senyor t'acollirà amb els braços oberts, no pateixis,". La resposta del bisbat és 

"Father Thomas, vostè aprova el suïcidi!!" i la meva és "haurien de violar-lo set paios, a vostè, i 

potser llavors ho entendria millor". No sé on anem a parar, Maria, però no m'agrada el camí, saps?. 

No crec que tingui un bon final. Jo veig la realitat de les presons... i això no va.". 

 

7.5 ENTREVISTA AMB UN PASTOR BAPTISTA. 

                                                 
32 Prohibició que imposa el bisbe o el Sant Pare a un capellà, significant que no pot celebrar Missa, ni administrar 
els sacraments. "Código de Derecho Canónico", art. 1333 § 1. 
33 Evangeli de St. Mateu, 25, 40.  
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Entrevista amb Rev. Daniel M, pastor baptista d'una església del sud de Geòrgia. 60 anys, raça blanca. 

Fa trenta anys que és pastor, està casat, té fills i néts. L'entrevista és una mica difícil, atès que els catòlics 

no són massa ben rebuts als estats del sud, on el Ku-Klux-Klan i les seves cremes de creus i expedicions 

nocturnes són quelcom força normal fins i tot avui en dia. El pastor Daniel em rep amb molt recel. 

 

"Tothom a Europa pensa que la pena de mort és injusta i va contra els drets humans, i no és cert. La 

pena de mort ha d'existir i el càstig al culpable també. Surt a la Bíblia. A Europa teniu tota la 

impunitat d'aquest món, així us van les coses. Sí, ja ho sé que aquí també couen faves, però és 

diferent, al menys aquí el culpable és castigat" 

(...) 

"Tothom pot sortir-se d'una situació dolenta, qui hi està és perquè vol. Treballant dur, i esforçant-se, 

tothom pot sortir-ne. Ara... si hom és un gandul, i no li agrada treballar, i no tem ni a Déu ni als 

homes... llavors el que li passi  només és culpa seva. Què creus, que els presoners del corredor de la 

mort són innocents, o com diuen ara, víctimes del sistema?. No, en absolut. Ells han escollit, ells no 

s'han esforçat, ells no han volgut sortir d'una mala situació, són ells qui s'han equivocat en les seves 

eleccions, i ara en pateixen les conseqüències. ¿Què hi ha estrany en això?".  

(...) 

"Mira, els catòlics sou molt peculiars en això... creieu en la mala sort, i en què tothom es mereix les 

mateixes oportunitats... doncs no, si no t'esforces no les mereixes, així de senzill!. La societat està 

tant malament perquè la gent s'allunya de Déu i Déu els castiga, i és clar que els castiga!. Si tothom 

complís els manaments, i s'esforcés a viure una vida recta, sense alcohol, sense drogues, sense sexe 

fora del matrimoni, el nostre món fora un món millor." 

 

 

7.6 CARTES DELS PRESONERS 

 

Lonnie, 37 anys, negre, T. Condemnat per l’assassinat de dos adolescents blancs (17 i 16 anys). Al·lega 

defensa pròpia. Casat, dos fills, pares i germans el van a veure periòdicament. Deu anys al corredor. 

 

“... si el sistema funcionés, jo no seria aquí. Però dir que dos macarres blancs, fills de ric i drogats 

em volien linxar, no queda bé, perquè jo sóc negre i pobre. Ells, blancs i rics. I és clar que els vaig 

fregir allà mateix amb el seu propi fusell, jo no en tenia. I si no ho hagués fet, m’haguessin donat pel 

cul molt ben donat”. 

 

“... l’altre dia van fregir l’Allen. Érem amics del barri, pràcticament havíem crescut junts. Ell 

portava menys temps que jo dins aquest lloc de merda. Quan la mare va saber-ho, la propera 

vegada que em va venir a veure es va passar l’estona plorant. “Mare”, vaig dir-li jo, “tot no ha 

d’acabar igual. Mira, jo ja porto més temps que l’Allen aquí. Ell no tenia ningú, a mi m’ajuda molta 

gent amb això de la red i fotre-hi coses dins”. L’Allen em va mirar quan passava per davant meu i 

es volia mig aturar, em va semblar, però aquell fill de puta del guàrdia (era nou, i aquests són els 
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pitjors) no el va deixar. Saps? Durant els anys que va estar aquí, l’Allen no va rebre cap visita, cap 

ni una ni mitja. I quan la mare va demanar per poder veure’l, li van dir que no. Que no estava a la 

llista de visites, la mare. Saps, Maria?. No són persones, són bèsties. I la gent creu que les bèsties 

som nosaltres”. 

 

“...no, no tinc amics aquí dintre. Si tinc sort, hi ha dies que puc sentir els ocells cantant fora la 

cel·la, al matí. I això em fa sentir més bé. Però és dur. El més dur va ser quan el meu fill es va 

graduar, l’any passat. La cerimònia més important de la vida del meu fill, i jo no hi era. Aquest paio 

que està tres capses més enllà, en Jimmy Lee, la iaia va morir l’any passat. Sa mare era una puta i 

son pare un cabró, la iaia l’havia criat. Li va escriure fins i tot al governador, li demanava poder 

veure-la abans de que la palmés. Li va dir “m’encadeni, mi porti lligat, me'n fot, però deix-mela 

veure”. Doncs no. Pobre tio. Es va passar una setmana plorant. Jo li deia “collons, Jimmy Lee, que 

ja ha deixat de patir, colega!” però res”. 

 

“... m’hauries d’ajudar, Maria. Per la red podria trobar un sistema de fondos, i que la gent que està 

a la red hi posés diners. Així em podria pagar un advocat. Si són els de ofici, em fregiran com 

l’Allen, és qüestió de temps. No vull més gent per escriure’m, a més hi ha molts porcs que només 

m’escriuen pel morbo i això em fot. No sóc un animal al parc, jo. Creus que em pots ajudar amb 

això de la red?”. 

 

Bobby, 40 anys, blanc, M. Condemnat par assassinat a sang freda de dues dones. 20 anys al corredor. 

Diu que és innocent, però les transcripcions dels judicis als arxius de l’estat de Mississipí no deixen 

gaire lloc al dubte. El seu pare el va denunciar a la policia. Cap visita de la família al llarg d’aquest 

temps, alguna carta escadussera de la germana petita. En Bobby va matar la mare d’en MURF (víd. 

“Xat”) 

 

“... el fet de que algú estigui tancat, Maria, no vol dir que no pugui fer mal. Quan vaig a les dutxes 

haig de vigilar, perquè hi ha mariconassos que volen liarla amb mi, i com que vaig amb les 

polseretes, sovint caic. Segons com, el guàrdia aprofita per fotre’m una puntada de peu, i si no, 

algun mariconàs mira d’aprofitar-se'n. Això és merda, Maria. Vius dins la merda”. 

 

“... jo no vaig fer-ho. Vaig trigar deu anys a poder-li dir al meu pare. Dels meus germans, no en sé 

res, la meva germana petita m’ha escrit quatre o cinc cops des de que sóc aquí. Els amics m’han 

oblidat, però jo no vaig fer-ho. M’agradaria que em canviessin la condemna per una perpètua, em 

canviarien de presó i podria treballar i comprar-me tabac i un raspall de dents, i paper de wàter i 

pebre per la manduca.”. 

 

“... també vull que sàpigues que no tinc família que em recolzi, i la única manera que tinc de viure 

com un ésser humà aquí dins és per l’ajuda que rebo dels penpals. Molts d’ells només ho són per 
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una temporada, jo sóc molt honest amb ells., no m’agrada jugar, i sovint no poden suportar que 

algú com jo sigui més honest que ells mateixos.” 

 

“... el fet és que no em queda gaire vida per viure, així és que m’agradaria gaudir del que em queda, 

i enraonar obertament de tot amb la gent que m’escriu. No m’agrada ensucrar les coses, m’agrada 

dir-les pel seu nom (...) . M’agradaria trobar la manera de recaptar fons per pagar un advocat, vull 

honestedat perquè jo dono honestedat, vull dir que no jugo”. 

 

“... He estat al corredor des de que tenia 19 anys, i en tinc 39, vol dir que he estat aquí prop de més 

de 20 anys i, a menys que els advocats treguin el conill de la chistera, no em queda gaire temps. En 

tindria més si tingués pasta, les peles és el que mou el món, per això m’agradaria tenir un compte on 

recaptar pasta. Perquè? Collons, perquè els advocats no ho fan!”. 

 

James, F., 57 anys. Condemnat per l’assassinat de la filla de 8 anys de la seva ex amant. 31 anys al 

corredor. No família, no amics. Cap visita en el temps que porta al corredor. 

 

“... quan tenia sis anys el meu pare va morir, amb prou feines me'n recordo. La mare es va tornar a 

casar, el fill de puta del meu padrastre em pegava i jo vaig fotre el camp. Em va saber greu que la 

mare es quedés igual. No la vaig tornar a veure. Potser sí que he tingut oportunitats i les he perdut, 

però no ho sé. Sense estudis, sense saber res... vaig anar treballant en això i en allò, i al final he 

acabat aquí. Porto 31 anys, sé que no en sortiré. El meu advocat és un fill de puta inútil i borratxo, 

no m’ha dit res des de fa més de dos anys”. 

 

“... lo més dur és quan fregeixen un company. Això és molt dur, massa. L’Oliver portava trenta cinc 

anys aquí. Es va carregar un paio que no li volia pagar el sou, saps?. Fins i tot els dos fills del paio 

ja l’han palmat. Un guàrdia em va dir que no va anar ningú a l’execució, ningú. Ni el seu advocat. 

Va dir que tenia un altre judici, bord d’ell, bastard. L’Oliver, aquest sí que de estudis... amb prou 

feines sabia escriure el seu nom. Saps?. La primera vegada que et vaig escriure li vaig donar el meu 

pollastre i ell em va donar segells. No els necessitava per a res, a ell els hi havia donat en Thomas, a 

canvi de que l’Oliver li arreglés el tap del lavabo... en Thomas se l’havia carregat i li podia caure 

un puro dels guapos, i l’Oliver era molt bo en això”. 

 

“... et queixes de la meva lletra. Doncs no puc escriure millor. Tinc fotut el braç per una merda de 

baralla, no tinc taula, t’escric sobre el matalàs i els bolis que ens donen són tous, així no pots fer-te 

mal ni fer-ne. Vaig anar al cole onze anys... no cal estranyar-se que no en sàpiga, d’escriure.”.  

 

Martín, 39 anys, C. mexicà. Cinc anys al corredor, condemnat per assassinat de la ex-dona i dues 

nebodes, en un atac de gelosia. Antecedents per violència domèstica. 
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“... déjeme decirle que si estoy aquí es porque no todo lo hice bien, okei?. Sabe, mis papás se 

divorciaron cuando yo era un niño. Lo único que recuerdo es que mi mamá nunca estaba en casa, 

trabajaba catorce horas seguidas para darnos de comer. Mis hermanos y yo crecimos en la calle y 

yo bebí desde los 12 años hasta que llegué aquí. Eso ha tenido de bueno por lo menos mi condena: 

me quitó del alcohol para siempre”. 

 

“... llegué a Estados Unidos cuando tenía diecisiete años. Mi hermano César y yo cruzamos el Río 

Bravo, lo cruzamos, sí señor, antes no era como ahora que te disparan como a un perro, antes se 

podía cruzar. Y ahí no más nos plantamos en este país. Me avergüenza, sabe?. Si no fuera bebido 

siempre, si no fuera cambiado tantas veces de trabajo, si me fuera comportado de otra manera, 

ahora hablaría inglés y tendría otra vida (...) cuando César y yo tuvimos nuestros papeles, 

mandamos por mi mamá. Ahora ella vive en Nevada, con mi hermana Rosita. No la veo casi nunca, 

porque las distancias en este país son grandes más que todo y no les compensa el viaje para poder 

estar sólo dos horas conmigo. Sabe? Lo que más me duele en el corazón es cuando mi mamasita 

dice que se siente mal que yo esté aquí, porque no me cuidó de pequeño. Yo le dije “ya, mami, ya no 

vuelva a repetirme eso no más, porque no puedo soportarlo, ya olvídese”. 

 

“... mi hija vino a verme el otro día, con la mamá. Es la primera vez que viene a verme, eran cinco 

años que no la veía. Yo le escribo dos veces en semana, a los hijos nos permiten escribirles más a 

menudo, y le digo que le haga caso a la mamá y que se comporte bien... me gustaría que tuviera un 

buen recuerdo de su papá, que sepa que siempre estaré ahí para ella. Yo no tengo buen recuerdo de 

mi papá, pero me agradaría que ella lo tuviera”.  

 

“... el otro día se quitó de en medio un compañero. Nadie se dió cuenta, lo hizo de noche y cuando 

pasaron lista por la mañana ya estaba frío, parece. No es fácil aguantar esto, yo debo reconocerlo, 

pero... sólo es que tienes que tener fe en Dios y pensar que nunca te abandona, ni aquí dentro. Ya, 

aquí dentro... muchos dicen  “ya no más deje fuera la esperanza, compadre”, pero... yo creo en Dios 

y sólo le digo “ya, Señor, aquí llegué, pues ayúdame no más, ya sé que llegué por mi culpa, pero 

ayúdame”. Bueno, le platicaba de ese compañero. Eso pasa a menudo aquí, hay compañeros que lo 

hacen directamente, y hay otros que le ordenan a su abogado que deje de pleitear por ellos. No es 

que pleiteen  mucho, sabe,  pero si no se pleitea, la ejecución es mucho más rápida. Es otra manera 

de acabar”.  

 

"Puc demanar-te que m'expliquis com és un dia de la teva vida?. Mai he tingut una vida 

normal i m'intriga saber què és, com viuen les persones, quin és aquest món tant a prop del 

meu i que mai no he tingut. (...)Sé que moriré aquí, sé que mai sortiré d'aquí i l'única cosa 

que em fa por és que hauré passat per aquest món i quan jo no hi sigui, ningú  no es 

recordarà de mi. Serà com si mai no hagués existit. Em fa por l'oblit. (...) Em preguntes si 

sóc de Nova York. Oi tant que en sóc. Vaig aparèixer a un dels seus orfenats i als dotze anys 

en vaig fugir, per viure als carrers del Bronx. No he tingut mai família ni sé què és arribar a 
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casa al vespre, per això m'intriga tant saber què fas tu en un dia normal. (...) Saps, Maria, jo 

no he comès el crim del que m'acusen, el crim pel qual em podriré aquí dins o pel qual un dia 

m'estiraran a la camilla i em posaran una injecció. Però n'he comès d'altres pels quals mai 

no m'han jutjat perquè mai no m'han enxampat, així és que una cosa va per l'altra, 

m'imagino. (…) Oh, no. No et pensis que ets "rara" per no veure mai la tele o perquè 

t'estimes més llegir, creu-me, jo n'he conegut, de gent rara. De fet, el que mai he conegut és 

gent normal, als carrers del Bronx no n'hi ha, potser no n'hi ha hagut mai, potser ja no en 

queden. (...) Puc demanar-te un favor, Maria?. Parla de mi als teus amics, digues-los que es 

recordin de mi, no voldria ser oblidat, pols en la pols, merda en la merda. No ho voldria, 

això".  – Laurent, 38 anys, raça blanca, NY. 

 

"Hi ha una dita als estats del sud, "si ets negre i pobre mantingue't allunyat del sheriff. Si ets 

negre i pobre i al damunt ets innocent, mantingue-te'n tant lluny com puguis", doncs és això. 

Negre, foraster i sense un remaleït dòlar a la butxaca, no els vaig anar poc bé .(...) Jo tinc 

l'esperança de sortir-ne, d'aquí, i penso que aconseguiré un nou judici i podré tornar a 

començar al nord, a Chicago, d'on no havia d'haver marxat mai, a la merda anar a visitar la 

família a Alabama, mira tot el que m'he trobat. Bé, el que et deia: crec que podré oblidar tot 

el que he viscut aquí dins, excepte una cosa: quan criden per recollir el correu. Saps, quan 

criden per recollir el correu, tothom fa cua i espera sentir el seu nom. Quan no et criden... 

tothom se'n torna a la seva cel·la amb el cap cot. Maria, no saps què és el silenci fins a que 

no has vist una cua de paios girant cua perquè no han rebut correu. I quan arribes a la cel·la 

i seus sobre el matalàs, mirant el sostre perquè no vols plorar, et preguntes si algú es 

recorda de tu allà fora, si la vida tornarà a ser allò que va ser, què ha passat per a que hi 

hagi hagut aquest tomb tant bèstia, qui es recorda de tu, què pensa la teva família. I et 

preguntes si existeixes o si ja t'has mort". -  Eddie, 30 anys, raça negra, A. 

 

"Tothom es queixa de la justícia dels Estats Units, saps?. Doncs jo la trobo collonuda. 

Mira'm a mi, si no hagués fregit aquell paio no hi seria pas, aquí. (...) El meu pare és militar, 

està al cos diplomàtic, i jo vaig anar als millors col·legis de tots els països on el van 

destinar: Irlanda, Índia, Austràlia, Veneçuela. No m'ha mancat educació, en absolut, i ara 

tinc diners. La meva família en té i me'n envia. I amb tot això, què? Com recuperaré els anys 

de la vida que he perdut perquè vaig fer una animalada quan anava torrat?. (...) El fet 

d'estar aquí només és culpa meva, de ningú més que meva. La meva família no és 

desestructurada, els meus germans m'estimen, els pares també. Sóc jo que els he fallat, no 

ells ni el sistema. De fet, el sistema funciona puta mare, perquè el culpable és castigat, 

mira'm a mi si no. (...) Penso tant en aquell pobre tio... què deu pensar la seva família? Tenia 

fills? El troben a faltar?. Apart de fotre la meva vida enlaire, n'he fotut enlaire alguna més?. 

I si hi ha un nen a qui jo he privat del seu pare?. Vull sortir, Maria. Vull sortir per mirar 
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d'arreglar d'alguna manera l'animalada que vaig fer una nit de divendres perquè vaig ser 

massa estúpid. Ja ho sé, aquell pobre no ressuscitarà, no fotem, i és clar que ho sé. Però puc 

ajudar criatures en ambients difícils, no?. Puc mirar de fer quelcom pels fills d'algú a qui un 

altre idiota com jo s'hagi carregat". - Sammy, 38 anys, raça blanca, F. 

 

" Jo vivia amb la meva àvia, que m'ha fet de mare perquè la meva mare tenia un munt de 

merders amb els seus companys i sempre en sortia malparat jo. Als disset anys vaig 

començar a viure als carrers de San Antonio, robava cotxes i revenia el que trobava dins. 

Em treia bones peles amb això. Però d'una cosa passes a l'altra, viure als carrers és fotut. 

Quan em vaig carregar aquell paio em van enganxar i aquí em tens. (…) Saps què em sap 

més greu de tot, Maria?. Saps què no em perdonaré mai?. El disgust de l'àvia. Ella es llevava 

cada matinada quan em sentia arribar i em preparava el sopar. No em deia res. Només em 

mirava. Tinc aquella mirada ficada al cap, no veig res més quan tanco els ulls. I ella es 

morirà mentre jo seré aquí dins i llavors llavors t'ho juro, Maria, llavors jo també em trauré 

del davant. No vull viure en un món on l'avia ja no hi sigui. Me'n fot que ho consideris de 

criatures, ella és el meu únic lligam i si ella no hi és, no hi haurà res que em lligui a aquest 

món" - Brandon, 28 anys, raça blanca, T.  

 

7.7 ENTREVISTES i XAT AMB LES FAMÍLIES DE LES VÍCTIMES 

A través de l’associació “Justice for all” he contactat amb diferents famílies de víctimes que van 

perdre la vida a mans de presoners al corredor de la mort. No he volgut delimitar o acotar la conversa 

sinó que desprès d’explicar-los el que desitjava de l’entrevista, els he deixar parlar, recentrant el 

tema només quan era necessari. He deixat a la seva elecció si volien o no comentar l’assassinat de les 

víctimes. 

 

Entrevista amb William G. H, pare d’en Danny, assassinat per un presoner actualment al corredor de 

la mort a T. En Danny tenia 16 anys i el motiu de l’assassinat va ser un intent de robatori al que en 

Danny es va resistir. 

 

"En Danny tornava del partit quan aquest fill de puta el va abordar i va intentar atracar-lo. En 

Danny jugava a futbol americà, era alt i cepat, així és que es va resistir, però aquell fill de puta duia 

ganivet i un puny metàl·lic... va aconseguir doblegar-lo, llavors  li va donar un cop al cap, el va 

estabornir i va continuar fins a que va ser mort. Llavors li va prendre la motxilla amb l’uniforme de 

l’equip, el diskman i trenta dòlars. Així es va acabar la vida del meu fill gran, un vespre de 

començaments d’estiu. Així de senzill... tenia setze anys. 

(...) Sí que vam demanar la pena de mort per a ell, i tant que sí, i hem demanat assistir a l’execució, 

quan sigui que es faci. Jo no era gaire partidari de la pena de mort, saps, sempre pensava “qui sap, 
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potser es passen, potser és cert que no hi tenim cap dret”. Però noia, quan li va tocar el rebre a en 

Danny... tot va canviar. No és només el dolor, que és insuportable, hem estat un any i mig de 

psiquiatres i encara ara hi anem segons i com, és que et canvia la vida, Maria. Un fill de puta et 

canvia la vida per sempre més, i tu no pots fer-hi res. La meva dona està destrossada, les meves 

filles han canviat el caràcter, jo tampoc sóc el mateix, és com si ara tot se me'n fotés... ens van 

canviar la vida, ens van causar un dolor que mai més s’esborrarà, així, gratuïtament. Només em sap 

greu que ell tindrà un final molt dolç, perquè al grandíssim fill de puta li fotran una injecció i 

llestos, i en Danny no va tenir-ho tant senzill. 

(...) Mira, no crec que es mereixi morir tant tranquil, en una camilla, sense patir gens, desprès d'un 

esplèndid sopar que li deixen triar... en Danny, el meu fill, no va morir així, saps?. I va ser ell qui el 

va matar. En Danny va patir, i molt. Què menys que demanar que ell també passi la por, el dolor i el 

pànic que en Danny devia passar".  

 

Entrevista amb Michelle D., mare de la Jenny, violada i assassinada per un ex company d’institut, 

actualment al corredor de la mort a T. 

 

"Em perdonaràs si no t’explico res d’aquella tarda, de com vam saber que la Jenny era morta... no 

m’agrada parlar-ne. Saps, els primers moments si que volíem demanar la pena de mort, ara ja no. 

No arreglarem res amb que ell no sigui al món. I això que ens han dit que sí, que  l'assassí de la 

meva filla serà executat i en breu, ens ho han dit els advocats, perquè es veu que a T. hi ha massa 

reclusos al corredor i volen treure-se'n uns quants del damunt. I què?. No és ja que la seva mort no 

em tornarà la Jenny, és que no s'arreglarà res, no canviarà res i no estarem impedint que aquest 

vespre o demà al matí, una altra mare torni a perdre la seva filla. No és amb la pena de mort que es 

canvia una societat... és amb el que s'ensenya a les escoles i a casa, és amb el que diuen la tele i els 

diaris, és amb tot el que "mama" un crio quan és petit i amb tot i amb això, vés a saber si n'hi ha, de 

solució. 

(...) No és que doni la culpa a la infantesa d’aquest desgraciat que em va trencar la vida per sempre 

més, però no va conèixer mai el seu pare, sa mare va tenir deu o quinze companys, que jo recordi, 

cadascun pitjor que l’anterior, un d’ells l’obligava a veure pel·lícules de terror i de violència per 

endurir-lo i que es fes un home. A sa mare se li enfotia si anava a escola o no, encara no sé com va 

arribar a l’institut, tant de bo no hi hagués arribat mai, és ben cert. Una merda de família, una 

merda d’ambient, violència per tot arreu... i volem que d’això en surtin éssers normals?. Va, és 

impossible.". 

 

Entrevista amb Matthew F. La dona d’en Matthew va ser violada i assassinada per un veí que la va 

segrestar, a ella i a les seves dues filles (3 i 5 anys) a un centre comercial d’Oklahoma. Desprès de 

fer baixar les nenes del cotxe al veïnat on vivia la cangur, es va emportar la dona d’en Matthew a un 

descampat, la va violar i la va assassinar. Aquest presoner ha estat recentment executat. 
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"És senzill... ell va matar i ara serà mort. Punt. No hi ha res mes a dir... si no vols que et mati 

l'Estat, no matis tu primer. Si mates, et maten. I cal que sigui així, altrament això seria una selva. 

"Ull per ull, dent per dent". No pot haver-hi impunitat pels assassins, cal que siguin castigats, i no 

m'ho invento jo, això, de fet està escrit a la Bíblia34, fa mes de dos mil anys. Escolta, ell ha viscut 

catorze anys, la Linda no els va pas viure. La Beth té disset anys ara, amb prou feines es recorda de 

sa mare, la Helen en té dinou i mai més, des de que en tenia cinc, ha perdut la tristor de la mirada. 

Què vam fer nosaltres per merèixer aquesta desgràcia?. Res. Ell va fer-ho, molt bé, ara paga. (...) 

no, les meves filles no aniran a l’execució, jo sí. I tancaré el cercle que va quedar obert aquella 

tarda de dissabte  de fa catorze anys, i que està ple de aniversaris sense ella, de records que vols 

amagar perquè fan massa mal, de dir als seus pares "estem bé, no patiu”, quan és mentida, quan sé 

perfectament que de bé no ho estaré mai més. (...) jo he fet el cor fort per les nenes, però és dur quan 

arriben d’escola i pregunten perquè no tenen mare, com les altres nenes, i és dur sentir que la gran 

li diu a la petita “la mare és al cel... la va matar un senyor que ara és a la presó”. (...)Et deia que 

tancaré un cercle, però darrerament començo a pensar que potser el cercle no es tancarà mai. Això 

sí, vull veure’l mort i vull sentir el metge de la presó quan el declararà oficialment mort.” 

 

 

Entrevista amb “MURF”, la seva mare va ser assassinada per en Bobby W, actualment al corredor de la 

mort a M. En MURF és un dels participants al xat que es transcriu a més endavant.  

 

"Aquest fill de puta en tenia prou no carregant-se la meva mare, ningú no li ho feia fer. Va fer-ho, 

molt bé, això és el que es troba ara, vés per on. I em sembla fantàstic, perquè cal que la gent sàpiga 

el que li pot passar si mata algú, així, perquè li sembla bé. És per això que la pena de mort ha 

d'existir. I ell ha viscut dinou anys gratuïtament, la meva mare fa dinou anys que ens manca per 

culpa seva. Ja t’ho he dit, aniré a l’execució i t’ho juro que duré una ampolla de xampany francès 

amb gots de plàstic,  per brindar quan el metge el declari mort. No crec que li quedi gaire temps, ja 

fa molt que és a la gàbia i fins i tot a un estat sureny i lent tot arriba que s’acaba. Jo calculo sis 

anys, tirant molt llarg.(...) no crec que em puguis entendre, Maria, sempre t’ho dic. Vius a Europa, 

que us considereu els pares dels drets humans, veieu la pena de mort com una barbàrie... i oblideu 

sistemàticament les víctimes. Tribunals de Drets Humans, judicis públics, tribunals internacionals... 

i les víctimes, Maria, les víctimes què?. No saps què és sentir plorar la teva germana petita perquè 

vol la mare i no pot entendre perquè fa un mes hi era i ara no hi és...nosaltres no vam demanar 

viure aquesta merda, no fotem!. (...) La meva germana i jo van haver de fer de pares de la meva 

germana  petita i teníem setze anys, per Déu!!. La meva mare era tot el que teníem, el meu pare va 

morir quan la Terry tenia sis o set anys... i encara, encara dono gràcies a Déu perquè van ser 

previsors i tots dos tenien molt bones assegurances.. això ens va permetre tirar endavant, mantenir 

la casa, estudiar, etc... però a setze anys no estàs preparat per tirar endavant una família, no fotem. 

(...)Sí, ja torno a la pena de mort, jo penso que cal que existeixi, és necessària, cal ensenyar què 

                                                 
34 Levític, 24, 17-22. 



UNA MIRADA CAP A L'INFERN: VISIONS DEL CORREDOR DE LA MORT 

  
 76/ 81 
  

passa quan mates gratuïtament, cal que hi hagi un exemple, cal que hom sàpiga que si mata, serà 

mort.  No pot haver-hi impunitat per a qui destrueix vides així per la cara, perquè li sembla bé... no, 

no hi ha excuses ni atenuants, Maria, en W. no estava begut ni era drogaaddicte, en W. va fer el que 

va fer perquè va voler, perquè li va donar la gana, sabia perfectament el que es feia... doncs mira, 

ara l’estat, que en aquest cas vetlla per culpables i víctimes, el matarà a ell. Qui la fa, que la 

pagui.” 
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Entrevista amb Rosie H. El fill i la néta de la Rosie van ser assassinats pel nou company de la ex 

dona en un atac de gelosia. 

 

 “Jo no crec que amb la mort d’en Toby s’arregli res... res no canviarà. Però el que no pot ser és 

que en Toby vagi lliure pel món, com si res no hagués passat, és antinatural!. Ha de ser castigat, no 

només pel que ha fet, sinó també per les conseqüències secundàries del que ha fet: vides 

destrossades, malalties mentals sorgides arran d’això,  un munt de conseqüències que les viu i les 

pateix un munt de gent! (...) Ningú, ningú, cap poder d'aquest món, ens tornarà el meu fill i la meva 

néta. Els tornarem a veure el dia de la resurrecció dels morts. Però si hi ha alguna manera d'evitar 

que altres famílies passin el calvari i l'infern que nosaltres passem, doncs endavant. Eliminem els 

culpables. Ja ho sé que n'hi hauran d'altres, però aquest al menys, no podrà fer-ho mai més. Ja és 

quelcom. I ara em diràs perquè no podem mantenir-lo en cadena perpètua. Mira, el món dóna 

moltes voltes. Pot ser que les lleis canviïn. Pot ser que un governador, així perquè li sembla bé, 

aprovi un indult, una amnistia Hi ha estats on no es contempla la cadena perpètua sense opció 

d'apel·lar al tribunal de la llibertat condicional. I llavors, què?. Al carrer altre cop, a tenir mes 

possibilitats de matar altre cop. Ah, no. Per això cal eliminar-los.(...) i hi ha una altra cosa, més 

difícil de decidir i d’esbrinar... és legal, és just que en Toby visqui quan en Mike i la Shirley són 

morts?. El meu fill només anava a tornar la nena a sa mare, no volia res més... en Toby es va tornar 

boig, diuen, i els va disparar allà mateix. És just, jo et pregunto, que ell visqui desprès d’haver 

mort?. Saps, jo penso que no. (...) no, no aniré a l’execució, de cap manera, probablement trucaré 

unes quantes amigues, o gent de l’associació, i anirem a resar a l’església. Si per una cosa 

m’agradaria que en Toby ja fos mort, és perquè necessito que tot s’acabi d’una vegada. De debò, ho 

necessito. Necessito que s’acabin les trucades dels advocats quan menys les esperes, les 

comunicacions del jutjat quan obres la bústia, necessito poder posar punt i final a això. I tot i així, 

no crec que se li pugui posar mai un punt i final a aquest malson. I gràcies a Déu, gràcies a Déu mil 

vegades, ni en Mike ni la Shirley van patir. Dos trets al cap i prou, encara gràcies. I encara gràcies 

que la Shirley, àngel de Déu, era amb son pare quan va morir... quan els va trobar la policia la nena 

encara tenia agafada la ma del seu pare. Gràcies a Déu per això”. 
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El que segueix ara és la transcripció d'una llarga conversa via xat que vaig mantenir amb familiars de 

víctimes. Havia d'haver-hi un quart participant, la Jennifer, mare de dues nenes (14 i 8 anys) 

assassinades per un presoner que ha estat recentment executat. Quan vaig demanar-li que participés en el 

xat s'hi va negar perquè tot just acabava d'assistir a l'execució de l'assassí de les nenes i se li feia molt 

dur recordar altre cop tots els fets.  

Els participants són: 

Lynne: el fill i la néta de la Lynne, en Jimmy i l'Evie, van ser assassinats pel nou company de la ex-dona 

d'en Jimmy.  

Sharon: el seu fill Thomas fou assassinat pel xicot d'una ex-nòvia a la que ell havia deixat. Cal remarcar 

que la posició de la Sharon és una mica contradictòria: es manifesta contrària a la pena de mort però 

només perquè li sembla un càstig massa suau, no hi ha cap altra raó.  

Murf: la seva mare fou assassinada per en Bobby G.W. quan ell i la seva germana bessona tenien setze 

anys i la germana petita en tenia deu. Al capítol 4.2  ha un fragment de la carta de la germana petita d’en 

Bobby. 

Conversa entre la Lynne, en MURF, la Sharon i jo mateixa (Maria):  

Maria  Hi everybody. Let me say thank you for being here. May I ask some questions to you, 

in spite they could be painful or sad?  

Lynne  Hi, Maria. I'm glad to be able to help you in your degree, in spite I think European 

folks don't understand the USA position in DP.  

MURF  Why are you interested in Bobby GW, Maria? He deserves all he's having.  

Sharon  MURF, this is the mistake. He doesn't deserve dying, he deserves to be alive, living in 

confinment, without touching a human being for the rest of his life.  

Maria So, Sharon, I understand you are against?  

Sharon Yes, I'm anti, but only because DP is a little punishment, a too much easy way. LWOP 

is not true, so we need another punishment. Effective punishment, I mean.  

MURF As for me, the sooner W dies the better I will be.  

Maria MURF, will you apply for seeing Bobby's execution, if it finally takes place?  

MURF  I have applied for it twice and I will go on 'til I get it. I hope the third one will also be 

the last one.  

Lynne You're wrong, MURF, in my opinion. DP isn't the solution.  
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MURF Of course it is! Without W on Earth, there will be one murderer less on our planet.  

Lynne The only solution is forgiving and accepting.  

Sharon I agree, Lynne, but it's too much hard.  

MURF Lynne, you know I respect you inmensely, but let me say that YOU are wrong. Beasts 

like W, like Jimmy's or Thomas' murderers don't deserve to be alive.  

Maria MURF, what is the benefit of having them away?  

MURF Maria, there will be less killers on Earth  

Maria Other killers will arrive to replace the dead.  

MURF So, you agree with me, the solution is..more DP! (lol)  

Sharon MURF, your mother will never come back.  

MURF Sharon, go to tell that to my little sister...she lost her when she was 10. She is the one 

who knows better than anyone that mom will never come back. I have heard her 

thousand times at night, crying for her mother. And this is W’s fault, so he must pay. 

Who breaks pays, Sharon, have you forgotten it?  

Lynne The first time I saw my grandaughter Evie, she was in her cascket. The last time I saw 

Jimmy, he was going to play tennis. Both of them have dissappeared of my life, I 

couldn't say them goodbye or "see you later"... They simply disappeared...  

Lynne It seems to me that one whole life has passed by until I have been able to forgive and 

to accept this situation. I still have nightmares, I go to church and to the psycho.  

Sharon I cannot accept the pain and fear which Thomas felt before dying. I couldn't never 

accept it.  

MURF That's why I'm pro, Sharon. My mother, Thomas, Jimmy, Evie, all of them were 

innocent. Why should guilties live when innocents have died?  

Maria The point is, MURF, that any human being shouldn't be able to take away any other's 

life.  

MURF Tell this to W, maybe he hasn't still learned it. Maria, let me say you're European. This 

makes a difference between you and us. Old Europe is always pro human rights and 

they forget the victim's rights.  
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Lynne I consider myself as a victim and no help is possible. You go through the situation 

alone. Priest and psycho can help you in some little way, that's all. I have to go now. 

Bye everybody. Good luck with your Degree, Maria.  

Maria Thank you for your collaboration, Lynne. We'll keep in touch.  

Sharon In a certain way, Lynne is right.Forgiving must be the only way to get peace, but it's 

too much hard and, for me, this is not yet possible.  

MURF Lynne is wrong in my opinion. The only way to be free of beasts is to kill them, there 

isn't other way.  

Maria But MURF, what will you get with Bobby's death?  

MURF I have said it thousand times, Maria: just one killer less. And justice will be done, 

justice for me and for my sisters because the one who killed my mother is now killed 

by the State. Don't forget that, Maria: the State will not kill an innocent, but a guilty 

one. Innocent is what my mother was, not W. I'm afraid you cannot understand my 

point, Maria, for several reasons: you're clearly anti, you're European and you're not a 

victim.  

Sharon You're right in a certain way, MURF. I have to go now. See you again.  

Maria Bye, Sharon, and thank you for sharing your feelings with us.  

MURF I leave also. See you, Maria.  

Maria See you, MURF, and thank you, too.  
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8 Agraïments 

Aquest treball no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes persones a les que vull 

manifestar el meu agraïment més sincer i profund. 

Al Francesc Núñez, que amb visió clara i poques paraules va ser capaç de centrar un tema ingent i que 

va ser el primer que va considerar que aquest treball era factible. 

Al Ramon Alcoberro, que va acceptar dirigir aquest treball, per haver estat present quan el necessitava, 

per la visió objectiva i per veure més enllà. 

A la meva tutora, Glòria Munilla, pel recolzament, la paciència i una serenor que ha calmat totes les 

tempestes al llarg d’aquests anys. 

A la Laura Solanilla, per la paciència inesgotable, l’exigència inconmovible i la certesa encomanadissa 

de que tot aniria bé. 

A la Mª Dolors Castan, per haver-me ensenyat que no hi ha dificultat que resisteixi una bona rialla i per 

haver fet vida de la seva vida, i de la meva, aquelles paraules d’en Martí i Pol “sempre tot és possible”. 

Mª Dolors, ets de les persones que fan d’aquest món un lloc on val la pena estar.  

I finalment, a la meva família, per haver-me recolzat i encoratjat des del primer dia en què em vaig 

matricular a la UOC , per la seva seguretat, ferma com una roca, en que me’n sortiria, per haver saltat 

pel damunt dels fracassos i per haver celebrat amb mi tots els èxits. Sabeu, aquesta carrera també és la 

vostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finis coronat opus 


