


Josep Vidal i Llecha va néixer a Reus el 2 de desembre de 1907.
Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelona l'any 1929 i es
doctorà en Dret Internacional a Madrid el 1931. Del 1934 a
1939 treballà a la Comissaria General d'Ordre Públic de la
Generalitat, on el nomenaren Magistrat d'Audiència i Jutge.

Fou dels darrers magistrats que, a finals de gener del 1939,
abandonaren el Palau de Justícia camí de França. Indocumentat,
l'exili dels primers anys esdevingué un pelegrinatge constant per
diverses ciutats, on no podia treballar per manca de certificat
de residència, document que, per altra banda, no podia adquirir
per manca de treball. Amb tot, aprofità aquests anys per
estudiar, llegir, reflexionar i escriure.

Amb l'ocupació nazi de Françamarxà cap aMèxic, on hagué de
treballar en diversos oficis per guanyar-se la vida. Durant
l'agost del 1946 viatjà a Pennsilvània i connectà amb la Quaker
Pendle Hill, institució dedicada a l'experimentació i estudi
socioreligiós. El 1947 es casà amb Liesel Berlin tot quedant-se
a viure als EUA. Després de treballar com a peó en una fàbrica
de porcellana a New Jersey, va integrar-se l'any 1948 a una
universitat estatal de Michigan com a professor de llengua i
literatura espanyola i francesa. Més tard aprofità un any
d'excedència per a diplomar-se a la Sorbona.

Des de 1960 ensenyà durant tres anys a la Universitat Estatal
d'Indiana i a la de Pennsilvània. El 1963 va iniciar la seva tasca
docent a la Universitat de Towson (Maryland), activitat que
mantingué fins a la jubilació, el 1977. L'ensenyament li agradava
molt; com ell deia, a través de la docència "podia ajudar els
joves a veure el món d'una altra manera". Tractà de cercar la
veritat dels fets històrics, fossin aquests positius o negatius i fos
quin fos el governant. Constantment va transmetre als alumnes
la seva fe en la pau universal i en la justícia.

Els seus llibres: Blanquerna Novel·la, editat l'any 1967 (Blanquerna
novela, en edició castellana, 1968), i E.U.R.E.K.A., coloquio sobre el
futuro imperfecto, publicat l'any 1975, són una crida a la pau i a un
ordre universal de reconciliació.

El matrimoni Vidal ajudà nombroses institucions i organitzacions,
dels Estats Units i internacionals, dedicades a la causa de la pau.
També donà suport als objectors de consciència del nostre país
quan eren perseguits.

Malgrat que estava molt orgullós de ser fill de Reus, en essència se
sentia i es declarava ciutadà del món. Per aquest motiu sempre va
rebutjar fer comparacions entre nacionalitats, països, llengües,
cultures i persones.

Continuà actiu espiritualment i intel·lectualment fins al 9 d'abril del
1983, data de la seva mort sobtada a Nova York.

El 1985, gràcies a la generosa implicació de Liesel, s’inicià la
concessió del Memorial per la pau Josep Vidal i Llecha. Ara, en
homenatge també a ella, passa a anomenar-se Memorial per la
Pau Josep i Liesel Vidal.

Liesel Vidal va traspassar el 20 de desembre de 2018 a Nova York.

1985 Arcadi Oliveres

1986 Àngel Colom

1987 Francesc Xammar

1988 Vicenç Fisas

1989 Brigadas internacio-
nales de Paz

1990 Teresa Perpiñà i Carles
Jodra

1991 VicençFerrer

1992 Ex aequo

"Coordinadora de
Vídues deGuatemala”
Rosalina Tuyuc

Coral "Primavera per
la Pau"

1993 Women’s Lobby
"Center for Women
War Victims"- Zagreb

1994 Casal Intercultural
"Samba Kubally"

1995 Col·lectiu d'insubmisos
presos

1996 Marie Laffranque
1997 Jaume Valls i Piulats
1998 Seminari d'Educació per

la Pau del Tarragonès
1999 JoanCarrero Saralegui

2000 Associación Pro
Búsqueda de Niños y
Niñas Desaparecidos
El Salvador

2001 Elkarri

2002 Ex aequo
Isabel Correig i Blanchar
Joan Llort i Badies

2003 Forces de Pau
Noviolentes

2004 Fundació FICAT

2005 Ex aequo
Moviment de
Solidaritat
Internacional
Coalició deDones per
la Pau

2006 Maria Monteagudo
Robledo

2007 Al-Mesalla Center

2008 Ruta Pacífica de las
Mujeres - Colòmbia

2009 Ex aequo
Associació Social
Andròmines
Xarxa pel
Decreixement

2010 Setmanari Directa

2011 Ramon Bosch i Puig

2012 Ex aequo
Centre Pastoral
d'Acollida al Pres i
al Necessitat
Poble de Lakabe

2013 Itziar González Virós

2014 Aminatou Haidar

2015 Observatoris
Ciutandans
Municipals

Memorials concedits

2016 Ex aequo
Sabino Ormazabal Elola,
pel valor i el coratge
de defensar la
noviolència durant
tants anys pagant un
preu molt alt.

Open Arms,
per continuar amb
la tasca de salvar
vides al mar
Mediterrani.

2017 Ex aequo
Arxivers sense Fronteres,
que coopera
amb les
institucions i
entitats que tenen el seu
patrimoni documental en perill i
per la recuperació de la memòria
històrica.

Campanya
Banca Armada,
que denuncia les
inversions de les
entitats financeres
en la indústria
militar.

2019 Ex aequo
Sindicato
Andaluz de
Trabajadores,
és un referent
des de fa 40 anys, per les seves
lluites no violentes que l’han
convertit en el sindicat més
represaliat d’Europa.

Nasrin Sotoudeh,
és una advocada
iraniana defensora
dels drets humans,
especialment de
dones i d’infants.

2018
Josep Lluís Trapero Álvarez
Major dels Mossos d’Esquadra,

per la seva actuació exemplar,
intel·ligent i pacificadora el 20 de
setembre de 2017 i dies
successius.


