activitat 5

LA PENA DE MORT: EL CAS DE PAULA COOPER.
Joc de rol.
Ja sabeu en què consisteix un joc de rol: cada un de vosaltres té un "paper”, un rol per a jugar
en aquest judici fictici a la Paula Cooper. Amb la informació que trobareu a continuació i amb
bona traça haureu d'escenificar el judici i deixar-lo "vist per a sentència".
EI cas de la Paula Cooper és real. Alguns dels noms dels testimonis són inventats, però les
dades principals que utilitzaran el fiscal, els testimonis i l'advocat de la defensa són reals.
Els participants poden ser els següents:
• Membres del tribunal: d'un mínim de 5 persones fins a 1 0/12 màxim.
• 1 fiscal
• 2 testimonis del fiscal
• 1 advocat defensor
• 2 testimonis advocat defensor

EL CAS
La Paula Cooper i tres amigues que estudiaven secundària a l'institut local de Gary, a Indiana,
van sortir de l'institut a l'hora de dinar. Es van presentar a casa la senyora Pelke, una velleta del
barri, de setanta-set anys que ensenyava catequesi. Quan la senyora Pelke va obrir la porta, les
noies van entrar. Quan ella es va girar, una de les noies va agafar un gerro i li va trencar pel
cap. La velleta va caure a terra. Llavors la Paula Cooper va treure un ganivet i va clavar-li
trenta-tres ganivetades; era un ganivet de trenta cm. Les altres noies van buscar diners per
tota la casa i només van trobar deu dòlars i les claus d'un cotxe vell. Van deixar
la velleta estesa a terra al menjador i es van emportar el cotxe. La senyora Pelke va morir.
Dos dies més tard van detenir les noies, totes quatre tenien de quinze a setze anys.

L’ENTORN
El Tribunal Suprem dels EUA va negar que la pena de mort fos un càstig cruel i inhabitual,
alegant que l'aprovació de lleis en favor de les execucions en molts Estats, era una prova que el
públic no ho considerava cruel ni inhabitual.
AJs Estats Units hi ha cada any més de 25.000 assassinats, però únicament unes 200 o 250
persones són condemnades a mort. Són els caps de turc que els polít ics necessiten per a
demostrar als electors que s'ocupen amb serietat i "fermesa" del problema de la criminalitat.
Als Estats Units el nombre d'execucions augmenta constantment (74 l'any 97). Els detinguts
actualment al corredor de la mort són uns 3.200 .
Fa dos anys, George Pataki, un bon catòlic i candidat al càrrec de governador a l'estat de Nova
York, no tenia problemes per a declarar que era catòlic i estava a favor de la pena de mort.

Documentació associada a cada participant:
Membres del tribunal: "El cas".
Fiscal: "El cas", "el fiscal" i els testimonis de "Carla Pelke" i de "Laura Morgan".
Carla Pelke: "El cas" i el testimoni de "Carla Pelke".
Laura Morgan: "El cas" i el testimoni de "Laura Morgan".
Advocat defensor: "El cas", "l’advocat defensor" i els testimonis de "Bill Pelke" i de "Helen
Prejean".
Bill Pelke: "El cas" i el testimoni de "Bill Pelke".
Helen Prejean: "El cas" i el testimoni de "Helen Prejean".

DOCUMENTACIÓ
TESTIMONI FISCAL
Nom: Carla Pelke
EL TEU PERFIL PERSONAL
Ets la neboda de la senyora Pelke. Estàs molt commoguda per l'horrible mort de la teva tia i
vols que es faci justícia.
EI fiscal t’ha comentat la importància de posar de manifest que la teva tia era una ciutadana
exemplar.
Hauràs d'explicar al tribunal que la teva tia era una anciana que es preocupava per la gent del
barri, especialment pels joves. Que tenia les portes sempre obertes per parlar amb la gent. Que
organitzava lliçons de Bíblia a casa seva.
Coneixent la teva tia, estaves segura que va obrir la porta confiadament a aquelles noies.
Recordes que tu mateixa, de petita, vas aprendre la Bíblia de la seva mà. I que després, de
gran, quan t’havies casat i tingut fills, ella explicava aquestes mateixes històries a la teva
quitxalla.
Tu saps que al teu país s'aplica la pena de mort per castigar alguns crims brutals. Penses que si
no s'aplica la pena de mort en aquest cas, l'Estat t’està dient que la teva tia no era una persona
prou important per a condemnar a mort la seva assassina. No tens cap problema perquè la
sentència exigeixi la pena capital.

TESTIMONI FISCAL
Nom: Laura Morgan
El TEU PERFIL PERSONAL
Ets companya de classe de la Paula Cooper i les altres noies. Tens setze anys.
El fiscal t'ha comentat la importància de posar de manifest que aquestes noies portaven una
vida irregular; que sempre estaven cometent petits delictes, que tothom de la classe els tenia
por.
Hauràs d'explicar al tribunal que la tarda de l'assassinat havies sentit que la Paula i les seves
amigues pensaven fer campana. Les havies vist emborratxant-se i fumant marihuana. Pensaven

anar a jugar a màquines de videojocs però no tenien diners. Vas sentir que una d'elles deia: “Jo
conec una anciana que viu davant de casa meva i que ensenya Bíblia al veïnat. Viu sola i crec
que té diners; o sigui, que els hi podrem robar. Jo em quedaré a la porta vigilant, perquè em
podria reconèixer.
També explicaràs que més tard les vas veure en un cotxe que no havies vist mai, passejant
amb uns nois i rient tota la tarda, tan tranquil·les.

TESTIMONI 1 de l’advocat DEFENSOR
Nom: Bill Pelke
EL TEU PERFIL PERSONAL
Ets el nét de l'anciana assassinada. Has estat educat en la fe baptista.
L’advocat defensor t'ha recomanat que posis de manifest el canvi personal que tu has
experimentat en relació amb la Paula Cooper, i que exposis clarament que tu ja has perdonat
les assassines. Hauràs d'explicar al tribunal que al principi tu estaves d'acord que apliquessin
una condemna molt rigorosa a la Paula Cooper, si podia ser la màxima. Volies que les
assassines paguessin per la mort de la teva àvia, una bellíssima persona. I una persona molt
important per a tu. Volies venjança.
Més tard, quan els diaris van publicar la foto de la teva àvia havies començat a reflexionar:
Saps que la teva àvia no hauria volgut que a casa d'aquella noia haguessin de passar pel
patiment que experimenta una família quan algú dels seus és condemnat a mort. I saps que la
teva àvia hauria perdonat la Paula, perquè la va invitar a casa seva per compartir l'amor de
Jesús.
Has recordat la fe de la teva àvia en Jesús. I vols compartir amb el tribunal tres coses que
Jesús va dir sobre el perdó. Jesús va dir: “Si vols que el Pare del cel et perdoni, has de
perdonar els altres". I quan Pere li va preguntar: “Quantes vegades hem de perdonar?", Jesús li
respon: “Setanta vegades set”. I vas entendre que el que estava dient no és que hem de
perdonar quatre-centes noranta vegades i deixar de perdonar, sinó que el perdó ha d'esdevenir
una manera de viure.
I també t'has recordat de Jesús a la creu, quan va mirar al cel i va dir: “Pare, perdona'ls perquè
no saben el que estan fent”. I t'has dit que la Paula Cooper no sabia el que estava fent quan va
matar la teva àvia, perquè cap persona que estigui bé del cap no agafa un ganivet de trenta
centímetres i apunyala una persona trenta-tres vegades. Tu creus que perdonar és el millor.

TESTIMONI 2 de l’advocat DEFENSOR
Nom: Helen Prejean
ELTEU PERFIL PERSONAL
Ets religiosa catòlica. Un dia del gener de 1982, un membre de la Confederació de presons et va
demanar si volies mantenir correspondència amb un condemnat al corredor de la mort. La
correspondència, primer, i el guiatge espiritual fins a la mort, de Patrich Sonnier a la presó de
Louisiana van transformar la teva vida, que va saltar al públic amb la publicació de la novel·la
Pena de mort, la qual va ser portada al cinema dos anys després. Des d’aleshores et dediques a
acompanyar els presos del corredor de la mort. Quant t'ho demanen, assisteixes a les execucions.
L’advocat defensor t'ha recomanat que posis de manifest la conversió sincera que molts d'aquests presos
experimenten, partint de l'experiència que tu tens acompanyant-los.
Avui ets una conferenciant incansable a favor de l'abolició de la pena de mort, que t’has
aproximat als familiars de les víctimes i has tractat d'entendre els teus conciutadans que encara
estan a favor del manteniment d'aquest càstig cruel i injust.

Paraules de Sister Hellen Prejean
“Vivia en un barri on no hi havia pobres, pregava per ells, perquè deixessin de ser pobres,
però n’estava separada. La meva primera trobada amb el corredor de la mort va néixer quan
em van demanar que m’escrivís amb Patrick Sonnier, un condemnat a mort. Vaig pensar:
“Estic aquí per a servir els pobres. Si aquesta persona és al corredor de la mort, és pobra."
Vas començar a escriure. Que n'era de dur aquell lloc! Que soles estaven aquelles persones.
Quants senyals rebien cada dia que els deien que només eren escòria humana!
Quan un es troba amb una persona a punt d'ésser assassinada es pregunta: Qui sóc jo? Estic
a favor de la vida o de la mort? Estic a favor de la misericòrdia o de la violència?
Vaig acompanyar el Patrick Sonnier a la mort i li vas dir: “Quan faran això, Patrick, tu mira'm,
mira la meva cara. Jo seré el rostre de Crist per a tu". Abans d'endur-se’l li havien afaitat el
cap i les celles i li havien tallat els pèls de les cames ja que li havien de connectar els
elèctrodes. Tot just abans de començar li havien posat uns bolquers. Però la seva
deshumanització havia començat molt abans en aquella cel·la. Vaig pensar: “Si la gent sabés
el que ha passat avui, refusaria la pena de mort. He d'explicar aquesta història".

TEXT DEL BISBE CATÒLIC EDMOND CARMODY,DE TYLER (TEXAS), en relació a
Jonathan Nobles, condemnat a mort als 37 anys per l'assassinat de dues dones sota els
efectes de la droga. Executat el 7 d'octubre de 1998.
"Fa dos anys em va demanar de ser un dels testimonis de la seva execució per injecció letal.
Li vaig prometre d'estar al seu costat. Era una persona que havia experimentat una autèntica
conversió, una persona de pregària que avançava en el camí de la santedat. Nobles havia
dejunat el dia de la seva execució. Com a últim àpat va demanar de rebre la comunió, no va
voler res més. Vam pregar junts i Nobles va implorar el perdó de les víctimes i de llurs
familiars. Va recitar versets del capítol 13 de la carta de Sant Pau als corintis. La presència
dels seus acompanyants darrere el vidre va portar una expressió de joia a la seva cara.
Amb les execucions violem el primer manament: "Sóc el Senyor, el teu Déu: no tinguis cap
altre déu fora de mi". Els éssers humans ens hem convertit en aquests déus estranys,
eliminant vides que Déu ha creat i que només Déu té el dret de reprendre. Estem ocupant el
lloc del Senyor".
La pena de mort ens fa mal i ens empetiteix. Ens tornem cada vegada més insensibles. Com
podem decidir matar algú si la mateixa Bíblia afirma: "No vull la mort del pecador, sinó la
conversió de tothom".

FISCAL
EL TEU OBJECTIU
Obtenir la condemna a pena de mort de la Paula Cooper. No es tracta de dirigir l'acusació,
perquè la noia s'ha declarat culpable.
El TEU PERFIL PERSONAL
Hauràs de treure el màxim profit de les intervencions dels teus testimonis per tal de posar en
relleu la brutalitat del crim i la necessitat d'extreure'n una sentència rigorosa i exemplar.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LA SOL·LICITUD DE LA PENA CAPITAL
La pena de mort és un potent instrument polític, que molts candidats al càrrec de governador
i també a altres càrrecs polítics, creuen indispensable per a aconseguir la seva elecció, per a
convèncer l’opinió pública del seu rigor moral en la lluita contra la delinqüència.
Alguns Estats dels EE.UU. que havien deixat d’aplicar la pena de mort, la van tornar a
introduir l’any 94.

ADVOCAT DEFENSOR
OBJECTIU
Evitar la condemna a pena de mort de Paula Cooper. No es tracta de defensar-la perquè
la noia s'ha declarat culpable.
EL TEU PERFIL PERSONAL
Aprofitar els testimonis de la defensa per posar en relleu que la brutalitat no es contrarestar
amb més brutalitat (venjança), sinó amb perdó.

Informacions d’interès per a evitar que el tribunal s’inclini per la pena capital.
La pena de mort és un potent instrument polític que molts candidats al càrrec de governador i
també a altres càrrecs polítics creuen indispensable per a assolir la seva elecció, per a
convèncer l'opinió pública de la seva intransigència política i del seu rigor moral en la lluita
contra la delinqüència.
Alguns Estats d'Estats Units que havien deixat d'aplicar la pena de mort van reintroduir-la
l'any 94: Idaho, Maryland, Nebraska i Nova York.
La pena de mort
Deshumanitza el nostre món donant primacia a la represàlia i a la venjança, i alhora elimina
els elements de clemència, perdó i rehabilitació del sistema judicial.
Les Nacions Unides reconeixen no tenir dades capaces de demostrar que en els països on
s'aplica la pena de mort disminueix l'índex de criminalitat.
En els països democràtics el cost de la pena de mort és més alt que el de la cadena perpètua.
És una negació del dret a la vida, reconegut universalment.
És una pena final, cruel, inhumana, degradant.
Cap Estat no pot combatre la difusió dels homicidis utilitzant la justícia per a matar qui ha
matat abans. A més, la pena de mort no torna la vida a qui li ha estat treta, sinó que afegeix
un delicte a un altre homicidi.
La pena de mort als Estats Units
Els detinguts actualment al passadís de la mort són uns 3.200.
La majoria són persones pobres (quasi la meitat són de color o pertanyen a altres minories,
com els indis, els hispans, etc.) que en el moment del procés no tenien recursos suficients per
a mantenir els elevats costos de la defensa. En la base de tot persisteix encara un problema
racial.
Si una persona que forma part d'una aquestes minories és declarada culpable d'un delicte
penalitzable amb la pena capital, té moltes més probabilitats d'ésser condemnada a mort que
una persona de raça blanca declarada culpable pel mateix delicte.

El corredor de la mort
A Oklahoma la cel·la és un petit espai d' 1.50 metres per 2.70 metres, amb una llitera, un
lavabo, un vàter i res més, excepte reixes o un porta blindada Res d'aire natural, res de llum
del dia ni de vistes a l'exterior. Una hora diària de pati, cinc cops per setmana, en una fossa
profunda, coberta d'un enreixat que deixa veure un petit tros de cel.
A Texas els presos es poden comunicar a través dels barrots però les cel·les estan a 40 graus
a l'estiu. A l'hora del pati el pres ha de mantenir-se alerta perquè en qualsevol moment un
altre pres es pot enfonsar i atacar-lo. Els intents de suïcidis, homicidis i violacions són
freqüents. Sovint t'anuncien una data d'execució que més tard s'anul·la i es canvia per una
altra, i així fins a 6 o 7 vegades. Per a sobreviure s'ha de tenir una moral de ferro. Només les
cartes i les visites són com una bombolla d'oxigen.
Tot això sense tenir en compte que un percentatge dels executats són innocents.

MEMBRE DEL TRIBUNAL
EL TEU PERFIL PERSONAL
Tu ets membre del tribunal que jutjarà la Paula Cooper per assassinat.
Tu saps que al teu país (Estats Units), i concretament en el teu estat, Indiana, es pot aplicar la
pena de mort. Saps que cada any hi ha persones que són condemnades a mort per alguns
crims, i que algunes d'aquestes persones són executades.
Has d'escoltar tots els arguments i al final hauràs de decidir quina pena mereix l'assassina.

