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Editorial

Homenatge  a  Joaquín  José 
Martínez,  i  a  Miquel  Àngel 
Femenies.
Els dia 15 de març de 2012, s'ha realitzat a la Biblioteca 
de Caldes , impulsat per Ràdio Caldes, un acte celebrant 
la victòria contra la pena de mort, que va tenir com a 
protagonista a Joaquín José Martínez, una persona que 
va estar tres anys al corredor de la mort a Estats Units, 
sent considerat posteriorment innocent.

Alhora,  l'acte  va  ser  un  emotiu  homenatge  a  Miquel 
Àngel  Femenies,  la  persona  que  va  engegar  i 
protagonitzar  juntament amb els pares del condemnat a 
mort,  el  moviment pro Joaquín  José  Martínez,  que va 
impulsar  la lluita per aconseguir demostrar la innocència 
d'aquest, i el posterior alliberament.

Aleshores en Miquel Àngel treballava com a professor a l' 
IES Lliçà, i amb la seva enorme capacitat d'entusiasme i 
convicció  ,  i  els  seus  principis  de  lluita  contra  les 
injustícies, va aconseguir mobilitzar i interessar a moltes 
persones  en  aquesta  lluita,  que  en  definitiva  també 
implicava la lluita contra la pena de mort.

Joaquín José Martínez amb companys/-es de l'IES Lliçà

A l' IES Lliçà es va organitzar una partida d'escacs, amb 
Joaquín José Martínez que en aquell moment hi era en el 
corredor  de  la  mort.  Aquesta  partida  va  ser  quelcom 
d'original,  motivadora  i  alhora  surrealista,  que  va 
culminar amb la realització d'un bellíssim joc d'escacs fet 
en  ceràmica  pel  professor  de  l'IES  i  també  ceramista 
Ramón Martín i un grup d'alumnes de Projecte. 

Després d'aconseguir un segon judici (una tasca titànica, 
tenint en compte el sistema judicial d'Estats Units), , al 
2001 Joaquin José Martínez va ser declarat innocent dels 
dos crims que se li havien atribuït, després d'un segon 
judici, que va costar un milió de dòlars.

Aquest dia 15, en Joaquín José Martínez va recordar tot 

aquest procés. 

Amb una gran emotivitat va rememorar els anys abans i 
durant el corredor de la mort, com es va sentir, com va 
viure la lluita que feien els seus pares i el moviment pro 
Joaquín José Martínez, i, com actualment es dedica a la 
lluita contra la pena de mort.

Joaquín José Martínez Es va emocionar molt recordant 
tot aquest procés, les persones que el van ajudar i van 
confiar sempre en la seva innocència, com els seus pares 
i en Miquel Àngel Femenies, entre d'altres persones.

Va explicar entre d'altres experiències colpidores, que va 
conèixer  a un altre presoner del  corredor  de la mort, 
anomenat  Frank,  acusat  de  la  violació  i  mort  d'una 
menor, que va ser abandonat per tothom, fins i tot per la 
família i amics. Va estar 19 anys al corredor de la mort, 
proclamant la seva innocència, morint embogit i malalt. 
Poc després de la seva mort es va revisar el cas , amb 
anàlisi  d'ADN,   i  va  ser  considerat  innocent.  Terrible 
història,  que  en  Joaquín  va  recordar  amb  gran 
emotivitat.

La  sala  de  la  Biblioteca  de  Caldes  es  va  omplir  de 
persones  que  van  viure  de  prop  aquesta  lluita,  entre 
d'altres cal destacar la presència de la Rosa, la dona d'en 
Miquel  Àngel,  molt  emocionada,  evocant  com  es  va 
iniciar aquesta lluita.

També hi van assistir companys d'aquells anys d'en Miquel 
Àngel Femenies,  i  un d'ells,  l'Ignasi  Carreras, va fer el 
lliurament a Joaquín José Martínez , d'un dossier amb la 
còpia de tots els documents al voltant del tema, entre 
d'altres  els  documents  de  la  famosa  jugada  d'escacs, 
recollits i guardats des de llavors per un altre company 
de l'IES, l'August Molons.     

Joaquín José Martínez, l'Ignasi Carreras, i la Rosa, la 
dona d'en Miquel Àngel Femenies

Vam recordar a Miquel Àngel Femenies, ple de projectes, 
d'imaginació, de la seva implicació en la lluita contra les 
injustícies. També de la seva capacitat per motivar a les 
persones de l'entorn en els seus projectes.


