
Dag Hammarskjöld 

FITES
Dietari espiritual d’un home d’acció

Aquest llibre és el dietari espiritual de Dag Hammarskjöld 
(secretari general de l’ONU entre 1953 i 1961 i Premi Nobel 
de la Pau a títol pòstum), que havia estat escrivint des de ben 
jove i que va ser trobat a casa seva després que morís en un 
inesperat accident d’avió. Ningú no en sabia res, del dietari: 
l’escrivia en la més estricta intimitat. 

En aquest dietari (Fites), Hammarskjöld hi anotava les seves 
experiències existencials i espirituals, les meditacions i les 
intuïcions místiques que destil·lava de la seva intensa vida 
política. A través d’aquest llibre, doncs, se’ns  transmet una 
mística de la quotidianitat, el testimoniatge d’una recerca de 
sentit d’un home d’acció. 

En efecte, rere l’activitat pública de Dag Hammarskjöld s’ama-
gava un dels grans místics del segle xx, un home inquiet que 
ens ha llegat el relat d’una de les experiències espirituals més 
riques i fondes del darrer segle.

Les experiències espirituals d’un dels grans 
místics del segle xx, i Nobel de la Pau
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Dag 
Hammarskjöld   
(Suècia, 1905 - Zàmbia, 1961)

Va ser un polític, economista i diplomàtic suec. Després d’ocu-
par diversos càrrecs polítics al seu país, l’any 1953 va ser 
nomenat secretari general de l’Organització de les Nacions 
Unides, càrrec que ocupava quan va morir en un accident 
d’aviació durant un viatge per intervenir en el conflicte de 
l’aleshores Congo Belga.

Va rebre a títol pòstum el Premi Nobel de la Pau l’any 1961 
«pels seus treballs de cooperació econòmica amb els països 
en vies de desenvolupament i pel seu ferm pacifisme com a 
secretari general de les Nacions Unides».


