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Que no hi ha res on miren els teus ulls, 

que cap on tu vas, allà on vas, no t'hi espera ningú, 

que ets captiu de quimeres encara adolescents, 

que és inútil el gest del teu cor encara massa valent, 

 

que no hi haurà mans per a les teves 

si són buides per bondat... 

 

Jo t'estimo així, insubmís a les armes. 

Jo t'estimo així, si el coratge no et deixa sotmetre ningú. 

 

Perquè no saps ni vols aprendre el terror. 

Perquè ni sents ni creus en l'odi per als teus projectes d'amor. 

Perquè no ets la ferralla d'un robot assassí. 

Perquè imagines la pau més enllà d'un mercat entre botxins. 

 

Sempre hi ha una primavera 

que ens espera, somni enllà... 

Jo t'estimo així, insubmís a les armes. 

Jo t'estimo així, quan el coratge no et deixa sotmetre ningú. 

 

Insubmís de LLuís Llach 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Motivació  

La Història ha estat formalment el meu itinerari dins l’infinit univers de les Humanitats. 

Crec convençudament que l’anàlisi sincer i la reflexió profunda sobre el passat ens ajuden a 

comprendre el gènere humà i alhora ens aporten llum sobre com actuar en les situacions 

presents. És per això que d’entrada volia escollir un tema d’Història Contemporània pel 

meu treball. Contemporània per tal de que el tema pogués ser relacionat més directament 

amb el món en crisi que ens envolta i que tant em preocupa. Volia, per tant, que el meu 

treball tingués un cert grau de compromís social, que no fos un mer aprofundiment 

acadèmic reclòs en el món de les idees, sinó que pogués tenir alguna repercussió en la 

reflexió que s’està duent a terme respecte els vertiginosos canvis socials que estem vivint i 

les injustícies que existeixen en l’actual sistema.  

 Em semblava suggerent que el tema m’ajudés a ampliar els meus coneixements 

sobre la filosofia per la pau, els moviments pacifistes i les accions noviolentes que han 

modificat el món els últims segles. Considero que la noviolència és una eina revolucionària i 

potent per transformar la societat, i la única via per aconseguir realment un món més just i 

pacífic. Aquesta ferma convicció va ser determinant a l’hora d’escollir estudiar el tema de 

l’objecció de consciència al servei militar, si bé em va caldre l’ajuda i consell dels professors 

per concretar i acotar el tema. El professor Francisco Fernández Buey, el Paco, amb el qual 

vaig tenir la sort de poder començar aquest projecte, em va esperonar a tractar l’objecció de 

consciència, en tant que actualment s’estava tornant a utilitzar molt el concepte i , en canvi, 

l’experiència de desobediència civil noviolenta dels objectors de consciència al servei 

militar, tot i ser recent, era poc coneguda entre els de la meva generació.  

M’interessava poder aprendre coses de la nostra Història recent a partir de fonts 

secundàries, però també em captivava la idea de descobrir-les gràcies al “treball de camp”, 

emprant mètodes que durant el Grau no he posat en pràctica, com per exemple les 

entrevistes. Per a què això fos possible calia acotar la recerca, a part de temporalment, 

també a nivell geogràfic, a un espai proper. Catalunya, vaig pensar. No obstant, deixant-me 

aconsellar pel professor Jordi Mir, vaig decidir concretar encara més la recerca. No parlaria 

amb els objectors de Catalunya, sinó amb els de la meva ciutat, Reus. Passant d’un tema 

més global i força historiografiat a un de local i poc conegut tindria l’oportunitat de 

començar a explicar una història no estudiada fins ara.  
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Com ja he esbossat, penso que el progrés social ha de passar per una actitud 

noviolenta i pacifista, i precisament aquests joves objectors, juntament amb els de la resta 

de l’Estat Espanyol, es van plantejar si estaven disposats o no a col·laborar amb un sistema, 

el del tardofranquisme, que tenia com a base ideològica i estructural el sector militar. Amb 

la seva decisió valenta van començar a transformar amb les seves accions noviolentes, la 

mentalitat de tota una societat. Comprendre i relacionar amb l’actualitat els seus motius, els 

seus valors i les estratègies emprades, em permetria veure noves opcions sobre com 

transformar el present.    

Per aquests motius finalment vaig decidir que estudiar l’objecció de consciència al 

servei militar a Reus seria un molt bon tema com a colofó dels meus estudis universitaris, a 

la vegada que un primer pas cap a les meves possibles recerques futures. 

 

Objectius 

En aquest treball pretenem donar veu a uns quants objectors reusencs que van fer que el 

nombre d’objectors i d’insubmisos espanyols augmentés i el moviment d’objecció s’anés 

articulant. Ens preguntarem per quins motius van arribar a fer el pas cap a l’objecció i si 

amb els seus actes, la seva constància o simplement amb la seva objecció, van ajudar a que 

canviés la consciència col·lectiva, es reconegués el dret a objectar i finalment per pressió 

popular i de les circumstàncies, fos possible l’abolició del servei militar obligatori. Per 

resoldre aquesta problemàtica ens hem plantejat uns objectius generals i uns de més 

específics: 

 

Generals 

- Explicar què són l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió i la 

desobediència civil i com són dutes a terme en el cas concret de l’objecció de 

consciència al servei militar a l’Estat Espanyol. 

- Presentar el moviment d’objectors i insubmisos a Reus tot donant-los veu. 

- Valorar el moviment dels objectors i insubmisos a Reus en relació amb el de l’Estat 

Espanyol. 

 

Concrets 

- Definir les motivacions per l’objecció de consciència. 

- Concretar els referents ideològics del moviment d’objectors i insubmisos a Reus. 
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- Mostrar l’evolució de les inquietuds ideològiques dels objectors de consciència al servei 

militar reusencs des de llavors fins l’actualitat. 

- Definir l’articulació i l’organització del moviment d’objectors i insubmisos de Reus. 

- Descobrir les estratègies emprades i les accions realitzades pels objectors reusencs, així 

com concretar què les motivava. 

- Definir el paper de les dones en el moviment d’objecció de consciència. 

- Fer una lectura del moviment d’objecció de consciència més de trenta anys després. 

 

Metodologia 

El treball que presentem a continuació és un estudi qualitatiu del moviment d’objecció de 

consciència al servei militar a Reus. Per la seva elaboració partirem de fonts secundàries en 

els casos de les definicions d’objecció de consciència, insubmissió i desobediència civil, i en 

el de la contextualització històrica del moviment reusenc. La bibliografia que emprarem és 

bàsicament espanyola o catalana, publicada a partir dels anys vuitanta.  

Per estudiar el cas concret de Reus utilitzarem com a fonts primàries –ja que fins al 

moment no n’existeixen de secundàries– les entrevistes a diferents objectors i insubmisos 

de Reus. En l’elecció dels 10 entrevistats hem mirat d’aconseguir un ventall representatiu 

dels diferents corrents ideològics que conformaven el moviment, així com també de les 

diferents etapes històriques, al llarg del treball ho argumentarem i analitzarem amb detall. 

Precisament perquè són deu casos il·lustratius ens permetrem tractar les seves experiències 

i reflexions de manera personalitzada, citant les seves paraules i posant-les en relació amb 

les dels altres objectors, així com amb la bibliografia secundària.  

Entrevistarem a dos testimonis de Jehovà, en Juan Antonio González i el Marià 

Saborido, el primer en tant que objector reusenc, il·lustrarà la primera etapa de l’objecció, 

en la qual els testimonis de Jehovà omplien les presons militars de tot l’Estat Espanyol. El 

segon, malgrat esdevenir reusenc uns anys després d’objectar, ens permetrà conèixer la 

situació dels testimonis de Jehovà una dècada després i veure si hi havia hagut variacions 

ideològiques en les diferents generacions d’aquest col·lectiu religiós respecte a l’objecció, ja 

que també coneixia les circumstàncies anteriors dels testimonis reusencs. Parlarem també 

amb un dels primers objectors reusencs per motius pacifistes, l’Agustí Llaurador. A 

continuació amb Jordi Figuerola, Salvador Palomar, Albert Morelló, Àngel Cortadelles, 

Joan Maria Rosich i Xavier Correig, que il·lustraran l’evolució de l’objecció i els diferents 

canvis legals, i per últim amb l’Àngel Pérez que va realitzar la prestació social substitutòria, 

molt més proper a la fi del servei militar obligatori. 
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Aquestes entrevistes seran transcrites a la totalitat i presentades als annexos, així 

com també citades durant el treball per il·lustrar els nostres arguments. 

També analitzarem i tindrem en compte alguns dels documents relacionats amb 

l’objecció que es van publicar a Reus en aquella època o que hi circulaven. Aquesta 

documentació –fotografies, opuscles, butlletins, articles, retalls de premsa– ens servirà per 

evidenciar les afirmacions dels entrevistats i alhora per descobrir les seves influències i la 

ideologia amb la qual s’autoidentificaven a l’època. 

Aquestes entrevistes semiestructurades seran valorades críticament per extreure’n 

conclusions i poder delimitar i historiografiar el moviment d’objectors i insubmisos a Reus. 

El fet de tenir unes preguntes preparades ens permetrà abordar els temes que ens interessa 

que siguin plantejats en les converses, però també per donar peu a que els objectors facin 

memòria i expliquin i comentin lliurement el que les preguntes els suggereixin.  

Aquest guió de les entrevistes comença per definir a quin any i edat van esdevenir 

objectors, cosa que permetrà situar els objectors dins del moviment de Reus i alhora en el 

context de la història del moviment d’objecció de consciència al servei militar de l’Estat 

Espanyol. A continuació valorarem les motivacions que duen als joves a fer el pas cap a 

l’objecció i com defineixen la seva ideologia d’aquell moment, comentant també les 

influències i els referents –ja fossin personatges històrics, altres objectors, o autors i 

pensadors de ressò mundial. Alhora ens interessarem per les xarxes de suport que 

estableixen, bé l’entorn més proper o familiar, bé els contactes que fan amb altres 

col·lectius o persones ja iniciats en l’objecció de consciència al servei militar. També 

mirarem de definir la seva opinió respecte la prestació social substitutòria. Finalment també 

ens interessarà descobrir quin paper jugaven les dones en aquesta història.  

Després, amb la intenció de documentar el moviment de Reus del qual encara no 

disposem bibliografia secundària, preguntarem per dues dades: quants objectors van ser a 

Reus i quines accions van emprendre,  

Per acabar, demanem als objectors que facin una lectura trenta anys després de 

l’experiència viscuda en relació amb el present, mirant de posar èmfasis en la seva evolució 

ideològica i les seves trajectòries vitals i activistes, així com també que valorin què es pot 

aprendre del moviment d’objectors de consciència de Reus. Aquest apartat ens permetrà 

relacionar el moviment d’objectors de consciència amb l’actualitat. 
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2. DEFINICIONS 

 

Objecció de consciència, insubmissió i desobediència civil 

No és l’objectiu d’aquest treball fer un anàlisi exhaustiu del significat de l’objecció de 

consciència, la insubmissió i la desobediència civil ni teoritzar sobre els conceptes com ho 

han fet ja molts altres autors de forma més acurada1. No obstant, els intentarem definir per 

poder usar-los amb certa propietat i saber a què ens referim al llarg del treball. I, sobretot, 

per comprendre què era i què significava per les persones que van formar part del 

moviment d’objecció de consciència al servei militar a Reus i a l’Estat Espanyol, amb les 

quals hem parlat. 

Entenem per objecció de consciència i insubmissió la negativa d’una persona a 

obeir una llei o norma legalment establerta en tant que la considera contrària a la seva 

consciència. És a dir, la llei és considerada injusta o aberrant perquè xoca contra les seves 

creences ètiques, religioses, polítiques o filosòfiques. En aquest cas l’objector o objectora 

optaria per no obeir aquesta llei que atempta contra els drets humans, la llibertat i la justícia 

social, acceptant les conseqüències que això pugui comportar.  

S’accepten les conseqüències per més dures que siguin ja que es tracta d’un acte o 

procés públic de desobediència civil, amb el qual no s’està rebutjant la totalitat de les lleis, 

sinó que es pretén que la seva acció sigui un acte civil i d’exemple per millorar la societat, o 

com a mínim per fer-la reflexionar sobre determinats aspectes. Així doncs la desobediència 

civil que l’objecció de consciència i la insubmissió comporten no només es realitza per ser 

fidels a un mateix i a la pròpia consciència individual, sinó també, i sobretot, per respectar 

una consciència col·lectiva, altrament dita bé comú.  

Els motius que porten a les persones a fer el pas cap a l’objecció de consciència són 

molt diversos, com analitzarem posteriorment a l’apartat Motivacions, ideologia, influències i 

xarxes de suport. En aquest punt classificarem els diferents tipus d’objecció de consciència al 

servei militar. 

                                                
1 Les definicions més emprades en el món acadèmic són les dels autors John Rawls i Joseph Raz. Per aquests 
la desobediència civil consisteix en un acte públic, no violent, conscient i polític, contrari a la llei, dut a la 
pràctica amb la intenció de canviar una llei o un programa de govern. Afegeixen com a característica que el 
desobedient civil actua pacíficament i dins els límits de la fidelitat a la llei. És a dir, els desobedients accepten 
les penes i càstigs que els seus actes de desobediència puguin comportar, diferenciant-se de la rebel·lió o 
l’acció militant pel seu component no-violent. L’objecció de consciència l’entenen, no obstant, com un acte 
amb caràcter privat i apolític, ja que segons aquests autors “no se trata ni de un intento de obligar a la mayoría 
a modificar su decisión, ni de un intento de obtener publicidad o de pedir a la mayoría que reconsidere su 
decisión”. No obstant, autors com José Gordillo discrepen d’aquestes diferències. Vid. GORDILLO, José 
Luis; La objeción de conciencia. Ejército, individuo y responsabilidad moral. Paidós: Barcelona, 1995. Pg. 96-97. 
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En alguns casos les persones objectores es conformaran amb abstenir-se de 

realitzar allò que la seva consciència els impedeix, però en molts altres casos –i en el que 

ens centrem– pretendran transformar, mitjançant l’acció i la desobediència, les estructures 

injustes que sustenten les situacions que rebutja. Per aquest motiu els estats intenten regular 

les dissidències que adquireixen rellevància, per evitar que es qüestioni la continuïtat de la 

norma, perquè si bé la dissidència individual no té poder de transformació, la col·lectiva sí. 

L’objecció de consciència s’ofereix, doncs, com una estratègia de la lluita per la pau. 

En el cas concret que estudiarem, per la major part dels objectors l’objecció de consciència 

al servei militar no es tractava només de no anar a l’exèrcit a aprendre a matar, sinó que el 

que perseguia era abolir-lo, fer desaparèixer les armes de destrucció massiva i el comerç 

d’armament i crear una societat més pacífica i democràtica, si bé es conformaven amb 

passos més petits com professionalitzar-lo o fer reflexionar a la gent. Per aquest motiu, els 

objectors entenen que cal ser un exemple de bon ciutadà rebutjant la passivitat de la 

societat davant dels preparatius militars dels estats per tal d’influir en la consciència social o 

col·lectiva. És per això que en el nostre treball considerem l’objecció de consciència al 

servei militar una expressió nítida i indiscutible de desobediència civil.  
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3. L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA AL SERVEI MILITAR A 

REUS 

3.1. L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA A REUS I A L’ESTAT ESPANYOL 

 

3.1.1. Incorporació dels objectors reusencs al moviment d’objecció de consciència 

Els nou objectors entrevistats van néixer entre el 1946 i el 1969, i tots ells van declarar-se 

objectors aproximadament als vint anys. Aquesta coincidència no ens ha de sorprendre ja 

que a partir dels divuit anys era l’edat en la qual es cridava als joves a files, si bé cal tenir en 

compte que alguns van poder demanar pròrrogues abans de declarar-se definitivament 

objectors gràcies a estar cursant estudis universitaris. Hem situat cronològicament els 

diferents entrevistats per tal de fer més visual la narració històrica. A continuació indiquem 

l’any de naixement i l’any d’objecció: 

 

Juan Antonio González: 1946 – 1968 

Agustí Llaurador: 1956 – 1975  

Jordi Figuerola: 1958 – 1976 

Salvador Palomar: 1956 – 1978 (o 1979) 

Albert Morelló: 1960 –  1982  

Àngel Cortadelles: 1960 – 1982 

Joan Maria Rosich: 1960 – 1982  

Xavier Correig: 1960 – 1982 (o 1983) 

Àngel Pérez: 1969 – 1986   

Marià Saborido: 1967 – 1987 

 

Ens aturem a explicar, en primer lloc, la relació ja esbossada entre l’objecció de consciència 

al servei militar i els estudis cursats. Dels nou entrevistats, dos van deixar els estudis al 

nivell de primària (llavors EGB), tres van acabar el COU i van començar carreres 

universitàries que no van acabar, quatre van realitzar estudis universitaris i un dels quals va 

cursar també un màster.  

Ens trobem que un dels objectors que va deixar els estudis als 13 anys, el Testimoni 

de Jehovà, va ser empresonat durant sis anys, motiu pel qual ja no va poder reprendre els 

estudis. L’altre que va deixar els estudis de banda en acabar l’EGB, ens comenta que les 

lluites vàries d’aquella època van influir en el fet de no seguir estudiant. 
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Els que van començar carreres universitàries van poder demanar pròrrogues al 

servei militar, amb la qual cosa l’edat de ser cridats a files, i per tant d’objecció, és una mica 

més avançada. També comenten que el fet d’objectar i estar actius dins del moviment 

d’objecció va propiciar que deixessin les carreres universitàries inacabades.  

“Volia fer sociologia, però depenia d’econòmiques i només hi vaig aguantar un 

temps. Al 75 amb la mort de Franco vaig estar fent totes les revolucions que 

passaven pel carrer, i després de perdre un any així a Barcelona, vaig tornar a 

Reus”2. 

Si bé és cert que les circumstàncies personals de cadascú tenen molt a veure en el fet, 

també hem de tenir en compte el context. Així doncs, i perquè els mateixos objectors ho 

posen en relació, podríem connectar el fet d’estar fortament implicats en el moviment 

d’objecció i en altres moviments socials (ja que els qui van deixar les carreres ens han 

comentat que formaven part d’una lluita més àmplia: per la pau, la democràcia, l’ecologia...), 

amb el fet d’abandonar els estudis.  

“Vaig estar a la universitat però no vaig acabar res. Precisament per l’objecció vaig 

deixar la novia, la família, la feina...”3 

Pel que fa als que van acabar carreres universitàries, també van demanar pròrrogues per 

poder estudiar. Si bé no ha de ser en si una conseqüència directa, podem remarcar que tots 

ells van néixer a partir de 1960 i van declarar-se objectors a partir de 1980. En aquesta 

època les conseqüències de l’objecció de consciència al servei militar, com veurem, no eren 

tant dures com en un primer moment, era un moment d’impàs legal. Molts dels objectors 

d’aquell moment van quedar durant més de deu anys en una situació d’incertesa, fins que 

els van anunciar que estaven en reserva i posteriorment, vora el 1994, van obtenir la 

“licencia definitiva” –l’amnistia a la pràctica. En Joan Maria Rosich, tot i declarar-se 

objector el 1982, va començar la universitat sense acabar-la. Ens comenta que va estar molt 

implicat en el sector llibertari de Reus, participant a l’Ateneu Llibertari, molt actiu al MOC 

reusenc, i col·laborant a la lluita dels insubmisos posteriorment, fet que va contribuir a 

deixar els estudis. 

Els que es van declarar objectors a partir de 1984, any en que es comença a regular 

l’objecció i s’estableix la prestació social, els objectors que no la desitjaven fer esdevenien 

insubmisos. No és el cas, però, de l’objector entrevistat, que sí que va realitzar parcialment 

–ja que no va arribar a fer les hores que establia la llei– una prestació social a Barcelona, 

lloc on també va realitzar el màster.  
                                                
2 Salvador Palomar. Annexos pg. 20. 
3 Agustí Llaurador. Annexos pg. 7. 
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A continuació contextualitzarem els objectors entrevistats en la història de 

l’objecció de consciència al servei militar a l’Estat Espanyol. 

 

3.1.2. Història de l’objecció de consciència al servei militar a l’Estat Espanyol  

En primer lloc cal destacar que, històricament, el moviment d’objecció al servei militar a 

Reus va seguir un esquema similar que a nivell de tot l’Estat Espanyol. És per això que a 

continuació farem un breu resum de la història general de l’objecció de consciència al servei 

militar a l’Estat, per tal de poder contextualitzar el moviment reusenc i les respostes dels 

entrevistats. Per simplificar diferenciarem tres etapes de l’objecció de consciència, a saber: 

una primera etapa (durant el tardofranquisme) d’objecció religiosa a càrrec dels Testimonis 

de Jehovà. Una segona (a partir de la mort de Franco i durant la transició cap a la 

democràcia amb UCD al govern) que s’inicia amb l’objecció per motius ètics i pacifistes de 

Pepe Beúnza. Finalment una última etapa (amb la democràcia més consolidada i els 

governs de PSOE i  PP) una vegada s’ha regulat l’objecció amb la llei de 1984, i s’inicia la 

prestació social, la insubmissió i el número d’objectors i insubmisos creix com mai abans 

fins la fi de la conscripció el 2002. 

Tal com podem veure, els reusencs entrevistats van declarar-se objectors entre el 

1968 i el 1986. Aquestes dades i les informacions aportades pels entrevistats ens serviran de 

referència per delimitar la història del moviment a Reus. Així doncs, podem fixar l’inici de 

l’objecció de consciència al servei militar a Reus vora el 1968, quan els testimonis de Jehovà 

en edat militar, com Juan Antonio González Vizcaíno van negar-se a anar a la mili. Les 

objeccions ja no s’aturaren fins que s’abolí el servei militar obligatori el 2002, fent-se cada 

cop més visibles i nombroses. 

Sovint es parla de Pepe Beúnza com el primer objector d’Espanya, però si bé va ser 

el primer objector per motius no estrictament religiosos ja des d’anys enrere els Testimonis 

de Jehovà havien rebutjat a vestir l’uniforme i a fer el servei militar obligatori. Un dels 

primers casos que es destaquen en tots els estudis historiogràfics sobre el tema és el del 

testimoni Albert Contijoch el 1959. Va ser el primer cas que va tenir un cert ressò als 

mitjans de comunicació4. No obstant, ja abans d’aquest, altres testimonis de Jehovà 

s’havien negat a vestir l’uniforme. Així doncs, podríem fixar l’inici de l’objecció de 

                                                
4 Albert Contijoch va ser jutjat per primer cop el 1959 i novament el 1965, any en el qual ja hi havia centenars 
de testimonis de Jehovà a la presó. Uns anys més tard, un periodista del The Guardian va entrar en una 
cerimònia que es celebrava a la presó simulant ser un familiar i va realitzar un informe amb fotografies per 
donar a llum a la premsa mundial la problemàtica espanyola dels testimonis de Jehovà objectors. El 1973 es 
trobaven a la presó 264 Testimonis de Jehovà, dels quals 135 estaven empadronats a Catalunya. Vid. RIUS, 
Xavier; La objeción de conciencia. Motivaciones, historia y legislación actual. Contiene la guia práctica del objetor. Integral: 
Barcelona, 1988. 
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consciència al servei militar a Espanya l’any 1937, quan durant la Guerra Civil, els 

Testimonis de Jehovà Ramón Serrano i Nemesio Orús (de Barcelona i Huesca) van 

declarar-se objectors. Des de 1950 els testimonis de Jehovà en edat de realitzar el servei 

militar es negaven tots a prendre les armes, encara que sovint acceptaven fer altres serveis 

auxiliars deslligats de la instrucció.  

En aquesta època també trobem alguns objectors membres de l’Església Cristiana 

Adventista del Setè Dia. Així doncs, fins el 1971 la major part dels objectors de consciència 

al servei militar a Espanya van ser testimonis de Jehovà.  

Els membres d’aquest col·lectiu, com veurem, no objectaven per motius pacifistes 

sinó que la seva objecció obeïa únicament a motius religiosos, no reivindicaven canvis 

socials o polítics en relació al servei militar o l’exèrcit, ni qüestionaven l’autoritat d’aquest, 

així com tampoc la de l’estat per jutjar-los o castigar-los. Rebutjaven fer ús de les armes, 

però no fer qualsevol altre servei dins l’exèrcit.  

Encara que fos una objecció silenciosa i desconeguda per la majoria d’espanyols, 

van ser els primers a plantejar la possibilitat de l’objecció a Espanya durant el franquisme, i 

per això van ser el col·lectiu que més va rebre’n les conseqüències. Com que l’objecció de 

consciència no estava contemplada ni regulada pel Código de Justicia Militar, els objectors van 

patir les anomenades “condemnes en cadena”, consistents en condemnar a l’objector 

aplicant l’article 328 a una pena per desobediència que podia durar de sis mesos a sis anys. 

Un cop complerta la pena, se’l tornava a cridar a files, i amb la següent negació, es tornava 

a condemnar, i així ininterrompudament fins un indult o fins arribar a la fi de l’edat militar, 

fixada llavors als 38 anys. En el cas del reusenc Juan Antonio González Vizcaíno, 

Testimoni de Jehovà, van ser varies condemnes que li van comportar sis anys de presó: 

“Estaría seis años en prisión. En el primer juicio, me hicieron dos tribunales, me 

pidieron si tenía algo que alegar, las dos veces alegué esta misma información [que 

no només objectava a vestir l’uniforme, sinó també a tot el servei militar, per 

qüestions religioses.].”5 

L’estiu del 1967 i el de 1968, el filòsof i pacifista Lanza del Vasto, fundador de la 

Comunitat de l’Arca, va organitzar uns campaments a Castellterçol, en els quals exposava la 

seva visió de la noviolència. Pepe Beúnza va assistir als campaments i es va plantejar 

objectar. També d’aquests campaments sorgirà el grup de suport a Pepe Beúnza i als 

primers objectors, l’Equip O.C.  

                                                
5 Juan Antonio González. Annexos pg. 3. 
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El 1970 el Govern envia a Corts dos projectes de llei (197, 71) per tal de regular la 

prestació del servei militar als objectors de consciència que al·legaven motius religiosos. Es 

contemplava que, en temps de pau, no agafessin les armes, però estarien sota la jurisdicció 

castrense, realitzant el servei militar en unitats especials en un període superior al fixat pel 

servei a files. Es mirava de solucionar el problema dels Testimonis de Jehovà, que no 

deixaven d’objectar tot i les condemnes en cadena i cada cop omplien més les presons. Cap 

dels dos projectes es va dur a la pràctica6. No obstant, no va ser fins l’aparició del primer 

objector per motius ètics –i també polítics– que la problemàtica va prendre una veritable 

transcendència pública i va causar una major controvèrsia pel règim franquista7. El valencià 

Pepe Beúnza Vázquez declarant-se catòlic, noviolent i pacifista va ser també el primer que 

comptava amb un grup de suport, s’havia preparat amb anterioritat per les conseqüències a 

les quals s’avenia i s’oferia a realitzar un servei civil en substitució al militar8. 

Aquest primer objector per motius pacifistes va ser l’exemple a seguir per altres 

joves9, que verbalitzaven la seva desobediència molt diferentment dels testimonis de 

Jehovà. En el cas de Reus trobem dos casos d’objecció “primerenca”: Víctor Boj10, que va 

objectar el 1971, fent-ho de forma aïllada i actuant pràcticament en solitari –per la qual cosa 

el seu cas no va ser conegut fins varis mesos després. Els seus motius eren més religiosos 

que pacifistes, i l’objecció obeïa a la seva particular manera d’entendre l’Evangeli. En canvi, 

Agustí Llaurador11, amb un discurs més ideològic, sense conèixer el precedent reusenc, 

però en contacte amb altres objectors espanyols, va declarar-se objector el 1975. Per les 

raons exposades, i per la importància de Llaurador en la història del moviment a Reus, el 

considerarem el primer objector per motius pacifistes a Reus i el qui inicia l’espurna del 

moviment a la nostra ciutat. 
                                                
6 No va prosperar cap dels dos projectes. El primer va ser rebutjat per la comissió de defensa nacional de les 
corts i tornat al govern, i el segon retirat pel propi govern després d’haver sofert modificacions substancials 
en el dictamen de la comissió de defensa. Els objectors de consciència no haurien acceptat tampoc aquestes 
lleis, ja que en aquells moments no només es negaven a agafar les armes sinó també a la realització de 
qualsevol servei militar. Vid. Op. Cit. RIUS. 
7 Pedro Oliver Olmo explica aquesta nova situació d’incomoditat pel regim dient que: “Ya no tenían que 
responder al objetor religioso que “no puede” hacer la mili porque se lo impiden sus creencias. Ahora debían 
enfrentarse al objetor que “no quiere” cumplir el servicio militarpor razones políticas”. Vid. OLIVER 
OLMO, Pedro; “Los iniciadores del movimiento de objetores de conciencia (1971-1977)” a ORTIZ HERAS, 
M. (coord.): Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición. La Catarata: Madrid, 2009. 
8 Pepe Beúnza va escriure una carta al Capità General de la III Regió Militar exposant els seus motius. Creia 
necessari el desarmament (començant per desarmar-se a un mateix), i que per aconseguir la proscripció de la 
guerra calia rebutjar tota col·laboració en ella. Les seves xarxes de suport eren espanyoles però també 
europees. Vid. ORTEGA, Pere; La societat noviolenta. Converses amb Pepe Beunza. Icaria: Barcelona, 2012. 
9 Els casos posteriors al de Pepe Beúnza són Jordi Agulló, Juan Guzmán Salvador i Víctor Boj. 
10 No hem entrevistat a aquest objector però el seu cas està explicat a Op. Cit. OLIVER, OLMO. 
11 L’Agustí Llaurador va conèixer els objectors de Can Serra –barri de l’Hospitalet de Llobregat–, i seguint els 
seus passos va crear el grup de la Floresta –barri marginal entre Tarragona i Reus en el qual cinc objectors de 
les dues capitals van desenvolupar pel seu propi compte una prestació social voluntària. També va participar a 
la creació del MOC a nivell estatal. 
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Quan Pepe Beúnza va ser empresonat van començar accions de protesta tant a 

l’interior del país com a l’estranger. És a partir de llavors que el moviment d’objectors de 

consciència fa un salt qualitatiu. A diferència dels testimonis de Jehovà que passaven 

desapercebuts, els objectors per motius pacifistes tenien una actitud molt diferent, la seva 

acció era volgudament pública i subversiva. La primera acció de suport destacada va ser la 

marxa des de Ginebra fins a València, que va reunir unes set-centes persones. Van 

empresonar els cinc espanyols que hi participaven12 i van aturar la marxa a la frontera.  

Altres casos es van succeint i la Junta de Facultat de Dret de València i el Col·legi 

d’Advocats demanen al Govern una llei d’objecció. La Conferència Episcopal emet una 

nota pública recordant les resolucions del Vaticà II favorables al dret a l’objecció. Es 

realitzen noves protestes a diverses ciutats europees, fins que finalment, el 1973, el Govern 

aprova una llei de “Negativa al Servei Militar”. Amb la qual els objectors serien condemnats 

a una única pena de presó de tres a vuit anys, quedant exclosos de la mili i incapacitats per 

la docència i els càrrecs públics. Amb aquest article al Código de Justícia Militar s’acabava amb 

les condemnes en cadena però no es donava opció legal al reconeixement de l’objecció com 

un dret. 

El 1974 Pepe Beúnza i Gonzalo Arias decideixen una nova estratègia per donar més 

veu a la problemàtica dels objectors: el voluntariat pel desenvolupament. Consistia en la 

realització d’un servei civil voluntari que estaria controlat pel Ministeri de Treball, en el qual 

podrien participar persones d’ambdós sexes. Van recollir 1250 firmes de joves disposats a 

fer aquest servei, presentades al Govern a través de Justicia i Pau, però no van obtenir cap 

resposta. Encara amb Franco en vida, l’estiu de 1975, uns quants joves es reuneixen a 

Montserrat per planificar un servei civil al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat. 

Es tracta de cinc joves, Ovidio Bustillo, Vicente Amurgos, Jesús Viñas, Guillermo Luis 

Cereceda i José Díez Faixat i un grup de suport conformat per entitats veïnals, culturals, 

religioses i polítiques. Es planteja a nivell públic i s’ofereix com a alternativa al servei 

militar. Anaven apareixent nous casos d’objectors a Figueres i altres llocs d’Espanya. Eren 

empresonats en males condicions, sumant-se als testimonis de Jehovà. A Reus, no obstant, 

cap dels joves va ser condemnat a presó13 a part dels testimonis de Jehovà. Els grups de 

suport creixien i la difusió s’anava ampliant i arribant a major part de la població. El 1976 

els serveis civils autoorganitzats funcionaven ja a Bilbao, Madrid, La Floresta (aplegant 

                                                
12 Entre els quals s’hi trobaven Lluís Fenollosa i Gonzalo Arias. Vid. Op. Cit. RIUS. 
13 Cap dels entrevistats té constància de que ningú de Reus, excloent els testimonis de Jehovà, hagués estat 
empresonat. 
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objectors de Reus i Tarragona), Vic i Màlaga. Al mateix any es va decretar un indult pels 

presos polítics i tots els objectors de consciència, i van ser posats en llibertat14.  

 
[Activitat organitzada pel grup de la prestació civil autogestionada de La Floresta, Agustí Llaurador, qui ens 

cedeix la foto, al centre.] 

El desembre de 1976 el Consell de Ministres d’Adolfo Suárez aprova el Real Decret 

3.011/76 amb el qual es regula l’objecció de consciència de caràcter religiós. Els objectors 

per motius religiosos haurien de fer un servei civil de tres anys. Cada any calia renovar el 

permís, ja que es tractava d’una mena de pròrroga. La Caixa de Reclutes podia decidir no 

renovar el permís i l’objector s’havia d’incorporar a files sense que se li convalidés el temps 

dedicat al servei civil. Era doncs un servei civil més llarg i que no reconeixia les motivacions 

polítiques, filosòfiques o personals de l’objecció. És davant d’aquest decret que setanta-cinc 

objectors decideixen crear el Moviment d’Objectors de Consciència de l’Estat Espanyol, el 

MOC. Un d’aquests objectors, que a més estava realitzant la prestació social substitutòria 

voluntària de La Floresta, és l’Agustí Llaurador, de Reus.  

Els objectors del MOC intenten dialogar amb el govern, mentre els militars 

persegueixen els objectors que feien la prestació civil autogestionada i la gent feia accions 

de suport cada cop més nombroses. Durant el maig de 1977 els objectors que es trobaven 

en situació de pròfugs decideixen entregar-se per forçar la situació; a Barcelona nou dels 

deu que es lliuren són detinguts. Les manifestacions de suport són constants i cada cop 

més elaborades quant a ideals i estratègies noviolentes, sent Figueres el principal lloc de 

                                                
14 Van ser alliberats 220 objectors, amb l’excepció d’algun cas com el d’Escáriz Magariños. Vid. Op. Cit. RIUS. 
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protesta, ja que al seu castell hi ha empresonats molts objectors. Abans de l’amnistia 

general es posen en llibertat els presos de Figueres degut a les nombroses mobilitzacions i 

el soroll que provocaven als mitjans de comunicació.  

 
[Objectors encartellats a Madrid. Una de les primeres accions organitzades pel MOC espanyol. Podem veure 

Agustí Llaurador, qui ens cedeix la foto, el quart contant des de l’esquerra, participant en l’acció.] 

A la mateixa època es van creant col·lectius de noviolència com el CANVI 

(Col·lectiu d’Acció No Violenta) a Barcelona, que agrupava els seguidors de Xirinacs i 

Àngel Colom, els Amics de l’Arca, Pax Christi i grups antinuclears, o el GANV (Grupos de 

Accion No-Violenta) a Madrid. A Reus uns quants objectors del Baix Camp decideixen fer 

de representats del CANVI a Reus, reunint-se al carrer del Roser. Seria aquest col·lectiu, 

que desapareixeria a principis de la dècada dels 80, qui aconsellaria als objectors més joves 

en la creació del MOC reusenc.  

L’octubre de 1977, juntament amb la Llei d’Amnistia –amb la que s’alliberen els 

presos polítics i es dóna impunitat als crims de la dictadura- s’alliberen 220 objectors de 

consciència (entre ells el grup de Can Serra). El ministre de defensa Gutiérrez Mellado 

planteja una ordre interna on es diu que els reclutes que facin objecció de consciència 

quedaran en situació d’incorporació aplaçada. Aquesta “ordre interna” –tal com la 

coneixien els objectors-, amb actitud dilatòria i elusiva, no va ser mai publicada al BOE, ni 

al del Ministeri de Defensa, i per tant no tenia validesa jurídico-legal. No obstant provoca 

que durant els anys vuitanta molts objectors del MOC i Testimonis de Jehovà quedin en 

indefinida situació d’incorporació a files aplaçada. Serà la situació de varis dels objectors 
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entrevistats. Per tant l’ordre interna s’estarà aplicant del 1977 fins el 1985, quan es farà la 

llei de l’Objecció. 

El març de 1978 Europa Press filtra l’esborrany de la llei d’objecció de consciència 

que el Govern pensava remetre a les Corts i el MOC rebutja el text per ser molt restrictiu: 

hi ha un tribunal que valora les objeccions, el servei civil dura el doble que la mili i no es 

contemplen les llibertats d’expressió ni difusió de l’objecció. El MOC elabora dotze punts 

bàsics que considera que ha de tenir una llei d’objecció de consciència. El Govern no 

aprova la llei, i es continuen fent empresonaments tot i que no acostumen a durar més d’un 

mes. 

L’estiu de 1978 és decisiu pel moviment, ja que alguns dels membres més destacats 

del MOC abandonen l’organització, en tant que s’havien declarat objectors anys enrere i ja 

no en rebien les conseqüències. Aquest fet propicia un període de confusió, joves sense 

experiència han de dur endavant el moviment15. L’any 1979 es convoca el primer congrés 

del MOC a Landa. Allà es defineix com a “moviment antimilitarista i d’estratègia 

noviolenta” i davant la polèmica entre la prestació civil substitutòria o la insubmissió total 

s’arriba a l’acord de definir-se en contra de tota conscripció o reclutament obligatori. 

També en aquest congrés es va parlar sobre l’escàs paper de les dones en el MOC, sense 

arribar a definir les causes concretes del poc interès d’aquestes pel moviment. Més 

endavant analitzarem el paper de les dones en el moviment d’objectors. 

El 1980 el Govern aprova el nou projecte de llei de l’objecció tot i que no el remet a 

les Corts fins un any més tard. El projecte enviat a Corts el desembre regula l’objecció de 

consciència i la prestació social substitutòria. El dret d’objecció només es podia exercir 

abans de la mili i presentant una sol·licitud acompanyada de documents i testimonis a la 

Comissió Nacional d’Objecció de Consciència. El projecte de llei era ambigu, però quedava 

fixada la durada del servei substitutori, un any més que la mili, i també la prohibició de tots 

els drets polítics i sindicals de l’objector (tret del dret de vot). Era una llei que castigava 

clarament l’objector i no reconeixia l’objecció com un dret fonamental. Nombrosos 

polítics, grups pacifistes, grups nacionalistes bascos i catalans van fer esmenes al text a la 

totalitat o parcialment. Els principals redactors de les esmenes fetes pel PSOE van ser 

Gregorio Peces Barba –pare de la Constitució- i el diputat Juan Antonio Barragán. 

Defensaven que l’objecció era un dret fonamental i perfectament garantit amb l’article 53.2 

                                                
15 Per exemple Agustí Llaurador, deixarà el moviment a finals de la dècada dels setanta, i passa el relleu als 
objectors reusencs més joves, com Jordi Figuerola o Salvador Palomar, tot i restar a la seva disposició 
intentant aconsellar-los amb qualsevol dels seus dubtes. 



 20 

de la Constitució, però tres anys més tard, amb el govern dels socialistes, no es va 

materialitzar cap canvi en aquest sentit. 

Amb la dimissió d’Adolfo Suárez i el posterior intent de cop d’Estat del 23-F de 

1981 el projecte de la llei ser guardat en un calaix durant més d’un any. Mentrestant el 

MOC es va cohesionant i ampliant i es realitzen estudis i múltiples jornades sobre la 

noviolència que omplen de contingut ideològic el moviment. També es fan accions 

significatives com la campanya contra les joguines bèl·liques o la devolució de cartilles 

militars. Tot i que el MOC fos el col·lectiu majoritari, apareixen grups dissidents com el 

GOB (Grup d’Objectors de Barcelona), o el COP (Col·lectiu d’Objecció Política) 

considerant que el MOC, amb la seva nova postura, s’allunyava de la reivindicació d’una llei 

d’objecció i d’un servei civil alternatiu. 

El 1982 s’eleva el Projecte de Llei d’objecció de consciència a Projecte de Llei 

Orgànica, en tant que la Comissió havia interpretat que es tractava d’un dret fonamental 

segons la Constitució. Amb l’arribada al poder de Felipe González i el PSOE l’octubre de 

1982 s’obre un període d’expectació pels objectors i pel moviment per la pau. És en aquest 

període que els grups com l’Asamblea Andaluza de Noviolencia, Justícia i Pau i alguns 

grups del MOC impulsen l’objecció fiscal. Per altra banda, els grups defensors de la 

insubmissió total començaven a superar els defensors d’una bona llei d’objecció o els de la 

prestació social.  

Per tant, durant la dècada dels vuitanta els objectors es van anar acumulant, la 

majoria no van ser condemnats a presó, però no sabien si els podien condemnar, o si bé els 

tocaria fer la prestació social. Diu Salvador Palomar: 

“En aquell moment estava estudiant i per tant vaig demanar alguna pròrroga fins 

que no vaig tenir excuses i llavors vaig haver de presentar-me i realment vaig 

enganxar bastant pels pèls un bon moment. Perquè en aquell moment no sabien 

massa què fer i ens van tenir aparcats durant uns quants anys, teòricament amb 

menys drets i una sèrie de limitacions... Però a efectes de la meva vida pràctica 

tampoc va representar cap gran sotrac”16. 

És en aquest moment que, també a Reus, el nombre d’objectors creix exponencialment. Els 

objectors reusencs provinents dels sectors més àcrates17 van impulsar la creació del MOC 

des de principis dels anys 80, creant-lo definitivament el 1984. Des del MOC es fan accions 

col·lectives mirant d’aplegar el màxim nombre d’objectors possibles deixant de banda les 

                                                
16 Salvador Palomar. Annexos pg. 19. 
17 L’Ateneu Llibertari de Reus aplega un bon nombre d’objectors i cedeix un espai al seu local per tal de crear 
el MOC i acollir-hi les seves reunions. 
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diferències ideològiques per tal d’influir amb més força en l’opinió pública reusenca. Alhora 

també es reuneixen periòdicament per tal de posar en comú les notícies relacionades amb 

l’objecció que rebien des del MOC estatal o des de grups com Justícia i Pau. Hem 

entrevistat a objectors que van vehicular al MOC reusenc i a d’altres que no s’hi van 

vincular però que van participar en alguna de les reunions.  

Finalment el 1983 el govern aprova la Llei Orgànica reguladora de l’objecció de 

consciència i la prestació social substitutòria. S’entenia l’objecció com una exempció de la 

mili i no es concebia com un dret fonamental. Seria el Consejo Nacional de Objeción de 

Conciencia (CNOC) qui reconeixeria o no l’objector, avaluant els motius i els documents 

exposats i investigant la vida pública i privada del presumpte objector. Els acceptats farien 

una prestació civil de 22 a 30 mesos, tot i que després de les esmenes es va fixar una durada 

de 18 a 24 mesos. Els Testimonis de Jehovà van oposar-se a realitzar qualsevol tipus de 

prestació civil, pel qual el govern va començar a dialogar amb el col·lectiu.  

Al 1984 el MOC estatal vivia un dels seus moments de més efervescència. A 

Catalunya, tot i que el moviment s’havia debilitat molt18, aquest any, en ser debatuda i 

aprovada la Llei d’objecció, els objectors fan moltes i imaginatives protestes i accions, en 

alguns casos amb detencions de curta durada. 

Un cop publicada la llei al BOE el Defensor del Poble, Ruiz-Guiménez, va 

interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei. Segons ell, en tant que l’objecció 

era un dret fonamental havia de ser regulat per una sola llei i de caràcter orgànic. A més, la 

investigació en la vida privada que podia fer el Consejo Nacional de Objeción de 

Conciencia violava el dret d’intimitat i considerava que tot el procés d’objecció quedava 

devaluat a una mera exempció de la mili, ja que la prestació social substitutòria era més 

llarga i no complia el requisit d’igualtat. Tampoc es podia objectar un cop començat el 

servei militar, cosa que va comportar alguns problemes administratius a l’hora de fer els 

tràmits.  

El 1985, ja creat el CNOC, alguns objectors li adrecen cartes –calia fer-ho enviant-

les al Ministerio de Presidencia– al·legant que durant els anys vuitanta s’havien declarat 

objectors, però que ni aquest tribunal ni ningú podia jutjar si eren o no objectors. A partir 

del 1988 es comunicarà a aquests objectors que se’ls reconeix l’objecció, que esperin que 

se’ls adjudiqui una prestació social substitutòria, i a partir de llavors passen a esdevenir 

“reservistes” que podrien ser cridats en cas de guerra. En aquest sentit ens voldríem fer 

ressò de la reflexió d’Albert Morelló en preguntar-li a quin any va declarar-se objector: 
                                                
18 Cal tenir en compte que el moviment per la pau tenia altres fronts oberts com el de la lluita anti-OTAN en 
l’escenari mundial de la Guerra Freda. 
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“Aquí ja comença l’ambigüitat. Quan et declares objector? Quan ells t’ho 

reconeixen o t’ho declares quan tu et decideixes? Oficialment no ho ets fins que no 

et criden a files, i tu dius que ets objector i t’envien cap a casa. (...) Comences a fer 

reflexions i contactes abans, perquè per l’acte en si d’anar allà al quarter i declarar-te 

objector ho havies de tenir molt clar. (...) Hi havia un procés que feia tothom qui 

s’ho volia declarar.”19. 

Serà a partir de la regulació de l’objecció que es diferencien dues postures: els qui accepten 

fer la prestació tal com regula la llei i els qui no l’accepten i esdevenen, per tant, insubmisos. 

És en aquest punt de la història que considerem que s’obre una nova etapa, en entrar en joc 

els insubmisos. Aquests reactiven les protestes col·lectives i els actes simbòlics per tal de 

reforçar el moviment davant de la creixent repressió en contra d’aquesta opció en contra de 

la llei d’objecció. No hem entrevistat a cap insubmís reusenc, però en Joan Maria Rosich, 

que va ser dels principals promotors del MOC a Reus, va estar molt vinculat al moviment 

dels insubmisos, ja que també col·laborava a l’Ateneu Llibertari, espai en el qual molts dels 

seus joves activistes van ser insubmisos. També des de l’Ateneu va participar en la 

publicació –a partir de 1991 i fins l’any 1996– d’uns butlletins en els quals es reportava 

periòdicament com estava el tema de la insubmissió al Camp de Tarragona. 

Per tal de coordinar la insubmissió el MOC va aprovar l’estratègia de la 

desobediència a la llei d’objecció consistent en objectar col·lectivament enviant una 

instància exposant que es negaven a exposar els motius de l’objecció, que rebutjava la llei i 

anunciaven la intenció de no realitzar la prestació. Els objectors exposaven en aquest text 

que simplement no farien la prestació perquè obeïa als mateixos esquemes que el servei 

militar. Però no tothom va acceptar la insubmissió col·lectiva, alguns objectors andalusos i 

un centenar dels objectors del MOC de Catalunya van rebutjar la llei malgrat acceptar fer la 

prestació civil. Uns quants dels objectors que havien estat empresonats a Figueres i alguns 

membres de Justícia i Pau van crear l’Associació d’Objectors per un Servei Civil per la Pau i 

la Cultura (AOSPIC), que posteriorment s’anomenaria AOC (Associació d’Objectors de 

Consciència). 

L’any 1984 va ser un any de nombroses i multitudinàries protestes, reprimides amb 

més o menys duresa. Diferents col·lectius organitzaven i coordinaven les protestes del 

                                                
19 Albert Morelló. Annexos pg. 24. 
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novembre, coincidint amb el sorteig de les quintes20. És durant l’any següent que el MOC 

comença a implicar-se, també, en la campanya anti-OTAN.  

A finals de 1985 havien presentat una instància al CNOC 12170 objectors (dels 

quals no tots van ser reconeguts com a objectors), d’aquests un 62% eren testimonis de 

Jehovà, un 33% havien fet una declaració col·lectiva i un 5% havia fet un altre model de 

sol·licitud. Uns 6700 objectors eren anteriors a la llei, uns 600 reservistes i cinc eren 

objeccions “sobrevingudes”21. El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia les va 

acceptar totes menys les 5 últimes.  

El 25 d’abril del 1985 es produeixen uns fets que marquen un abans i un després 

per la història de la objecció a Catalunya. Els Mili-KK (tal com s’anomenaven genèricament 

els col·lectius antimilitaristes vinculats a l’esquerra extraparlamentària) havien convocat una 

segona manifestació anti-mili, però per un descuit dels encarregats no es va comunicar al 

Govern Civil. Al punt de concentració esperant als manifestants s’hi trobaven varies 

dotacions de policia impedint la manifestació i detenint a la gent de forma indiscriminada. 

Comença una batalla campal que dura unes tres hores, amb pedrades a la policia i 

barricades incendiades. Arran d’aquest fet, el mes següent té lloc el II Congrés Estatal del 

MOC. Es redefineix la seva postura ideològica, arribant a la mateixa conclusió que al 

Congrés de Landa, en el qual el MOC es defineix per la seva acció noviolenta, tot i que no 

sigui necessari que tots els objectors siguin noviolents. D’aquesta manera es podia 

reconèixer la violència emprada pels nicaragüencs o el poble del Salvador per la seva 

alliberació, però s’establia que a Espanya la lluita calia que fos noviolenta. El canvi més 

important d’aquest Congrés consisteix en votar a favor per quasi unanimitat que el MOC 

estaria en contra de qualsevol servei civil, esdevenint així un moviment per la insubmissió 

total22.  

El 1986 es fan actes de desobediència civil i d’acció directa noviolenta com per 

exemple per demanar que deixessin en llibertat els objectors “sobrevinguts” durant el servei 

militar, Francesc Alexandri, Miquel Rodríguez i Enrique Jiménez Martínez. Com que la llei 

impedia objectar durant la mili, aquests tres objectors van ser empresonats durant mesos, 
                                                
20 El MOC, les joventuts socialistes, la JARRAI (grup juvenil d’Herri Batasuna), la Mili-KK, són els qui 
convoquen les manifestacions més destacades d’aquesta època, a Oviedo, Bilbao, Madrid o Zaragoza. Vid. 
Op. Cit. RIUS. 
21 Vid. Op. Cit. RIUS. 
22 El mateix any 1985 Fernando Rodrigo, professor de sociologia de la Universidad Complutense de Madrid 
fa un informe pel Centro Nacional de Información y Docmentación de la Juventud titulat La objeción de 
conciencia en España. En el qual s’analitzen més de mig miler de sol·licituds tramitades aquell any: un 47,3% 
eren de Testimonis de Jehovà, un 32,8% eren còpies de la declaració col·lectiva del MOC. Amb aquestes 
dades criticava que el Ministeri de Presidència no hagués desenvolupat la prestació social substitutòria, ja que 
tant els Testimonis de Jehovà com els membres del MOC, que representaven un 81,6% de les sol·licituds, 
estaven en contra de prestar cap servei social substitutori. Vid. Op. Cit. RIUS. 
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esperant que els jutges militars –els qui els havien de jutjar ja que encara no estava vigent la 

llei de Tribunals Militars i per tant eren els Capitans Generals els qui havien de decidir per 

sobre dels jutges civils- prenguessin una determinació. Es van fer vagues de fam, actes de 

boicot als mítings electorals del ministeri de Defensa, també de Felipe González durant la 

campanya del 1986 i es va contactar amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. Es 

posen en llibertat Rodríguez i Jiménez, i Alexandri comença una vaga de fam. El MOC 

contacta amb Amnistia Internacional, Minoría Catalana i el PSUC, per tal que pressionin el 

Congrés dels Diputats. Es fan múltiples actes coordinats a tot l’Estat. Algunes de les 

accions són polèmiques –com quan un grup de suport que reclamava la llibertat 

d’Alexandri apedrega el Govern Militar–, ja que fan plantejar l’estratègia dels objectors i la 

seva posició respecte la violència. Es negocia que si Alexandri abandona la vaga de fam serà 

alliberat, així que després de vint-i-vuit dies de vaga de fam queda en situació de presó 

domiciliària, però amb permís per treballar i realitzar altres activitats. 

El 1996 el nombre d’objectors i insubmisos superava el de persones reclutades. El 

model de reclutament estava clarament en evidència, no només per la pressió del grup 

d’objectors sobre l’opinió pública, sinó també per la situació dels exèrcits a la resta 

d’Europa, molt més professionalitzats Així doncs, va ser una qüestió d’obligada reforma pel 

primer govern de José María Aznar, que es va veure forçat a  anunciar la fi del servei militar 

obligatori i de la prestació social substitutòria pel 2003. La fi de la mili s’esdevindria l’any 

2001, amb l’acumulació d’uns 50000 insubmisos i vora un milió d’objectors23. 

 

 

                                                
23 “Reglamento de la prestación social” a AAVV; En legítima desobediencia. Tres décadas de objeción, insumisión y 
antimilitarismo. Madrid: Traficantes de Sueños, 2002. Pgs. 167-170. 
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3.2. MOTIVACIONS, IDEOLOGIA, INFLUÈNCIES, XARXES DE SUPORT 

I QÜESTIÓ DE GÈNERE 

 

3.2.1. Motius per decidir esdevenir objector, classificació de l’objecció, ideologia i 

referents 

Abans de es regulés el 1984, la declaració de l’objecció de consciència i la verbalització dels 

seus motius es feien el dia en que el jove s’havia d’incorporar a files, és a dir, directament a 

la caserna. Els objectors estaven informats de les possibles conseqüències –

empresonaments i possibles maltractaments físics o psicològics en el cas dels primers 

objectors (pels testimonis de Jehovà i pels primers objectors pacifistes); unes conseqüències 

que, a mesura que passaria el temps, s’anirien relaxant– però els seus motius eren més forts 

i els objectors pacifistes els exposaven públicament, precisament per la seva voluntat 

subversiva i de denúncia. A partir d’aquest any, i amb l’ajuda del MOC i d’altres entitats 

capdavanteres en el moviment, es va formular una declaració prototípica que els objectors 

omplien amb les seves dades personals24. Aquestes s’enviaven al Ministerio de Presidencia, 

on el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia valorava les declaracions i les acceptava 

o declinava. Tal com hem vist, calia fer-ho abans d’incorporar-se a files, perquè l’objecció 

“sobrevinguda” no era contemplada per la llei. Així doncs, a partir de la regulació de la llei, 

en esdevenir tot més burocràtic, la percepció que els joves tindran del risc que l’objecció 

podia comportar minva. En conseqüència, també minvaran les conviccions fermes, el 

compromís ferm i la necessitat dels grups de suport, i augmentarà l’utilitarisme de 

l’objecció, com analitzarem a continuació. Si a aquest fet, li sumem que molts objectors que 

havien fet la declaració abans de 1984 vivien en la incertesa però no havien sofert cap mena 

de conseqüències, podem entendre el comentari que fa Àngel Pérez:  

“A la meva època [quan va objectar, el 1986] ja no hi havia ningú que tingués por a 

cap tipus de conseqüències, era una cosa [l’abolició del servei militar obligatori] que 

es veia a venir”25.  

A tots els reusencs entrevistats el que els esperona a fer el pas és l’intent de ser coherents 

amb la manera de pensar o la pròpia ideologia. En general tots els objectors entrevistats 

atribueixen a més d’un motiu la decisió de declarar-se objectors. Agustí Llaurador destaca 

que inclús el fet de no trobar motius per anar a la mili, l’absència de motius, ja era suficient 

motiu per decidir-se a no anar-hi. No obstant, evidentment, indicarà altres raons 

                                                
24 Podem veure diferents tipus de documents relacionats amb la declaració de l’objecció de consciència als 
annexos pgs. 53-60. 
25 Àngel Pérez. Annexos pg. 48. 
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ideològiques: l’antimilitarisme, la noviolència, l’anarquisme, el pacifisme, tota una amalgama 

de motius. 

Xavier Rius classifica sis tipus d’oposició a la mili sabent que classificar sovint és 

simplificar i que només un col·lectiu, els Testimonis de Jehovà, s’identificaria en un sol dels 

apartats, “lo habitual es la mezcla de varios”26. Això mateix trobarem a Reus, on la majoria 

d’objectors, com vèiem, han descrit un cúmul de motius, amb ideologies i influències sovint 

eclèctiques. Exposem a continuació les sis classes d’objecció intentant discernir els motius 

dels objectors entrevistats. 

 

L’objecció religiosa, com hem vist, va ser la predominant a Espanya fins el 1971, a càrrec 

dels Testimonis de Jehovà. S’inspiraven en el “no mataràs” o en els Evangelis. Juan 

Antonio González citava Isaías “convertirán las espadas en arados y las lanczas en hoces. 

Ninguna nación levantará la espada contra otra y no se ejercitarán ya más en la guerra”27, 

així com també el missatge cristià d’amor al pròxim.  

El Concili Vaticà II celebrat el 1965 donava un impuls renovador al catolicisme i 

plantejava favorablement l’objecció de consciència. El text inclòs al Gaudium et Spes serà un 

punt de referència pels objectors catòlics a partir de 1971. Dels objectors de Reus citats en 

aquest treball, inclourem en aquest tipus d’objecció religiosa a Víctor Boj, que en objectar 

no va esgrimir altres motius més que la seva manera d’entendre la fe28. 

Dels entrevistats, tres objectors més, ens indiquen la religió cristiana entre els seus 

motius, són Albert Morelló, Àngel Cortadelles i Xavier Correig. En paraules d’aquest últim: 

“Va ser una decisió bàsicament motivada per les creences religioses en aquell moment. Ara 

potser serien unes altres”29. No obstant, no els inclourem en aquest tipus d’objecció 

estrictament religiosa, perquè tenen una visió molt més radical del cristianisme, portant 

encara més enllà i a la pràctica l’esperit renovador del Concili Vaticà II,  mesclada amb 

pacifisme, compromís polític i social i clarament inscrits dins la línia del pensament 

noviolent, inclús amb influència de lectures llibertàries. Els primers objectors pacifistes 

buscaven apel·lar uns motius realment compartits i les creences religioses ajudaven a crear 

un marc cultural d’un pacifisme socialment assumible i comprensible –tot i que no per això 

menys radical. Apel·lar al catolicisme es convertia en una comunicació directa amb les 

autoritats dictatorials i alhora interpel·lava la societat espanyola del moment. Es posava en 

qüestió el paper que havia de tenir l’Església per aconseguir un món més just socialment, 
                                                
26 Víd. Op. Cit. RIUS. Pg 31. 
27 Marià Saborido. Annexos pg. 6. 
28 Vid. Op. Cit. OLIVER, OLMO. 
29 Xavier Correig. Annexos pg. 43. 
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amb pau i llibertats. Per tant aquests tres objectors de Reus, i molts d’altres, seguirien el 

tipus d’objecció iniciada per Pepe Beúnza (a qui anomenaran com a referent) les seves 

creences i manera d’entendre el missatge de Jesús els esperonaven a fer el pas, però 

entenien que no només podien basar-se en el catolicisme i no podien tampoc ser passius 

com els Testimonis de Jehovà. Per això, tot i que la religió tingui un gran pes en la seva 

decisió, els inclourem més endavant en l’objecció noviolenta. 

 

L’objecció selectiva o també anomenada objecció parcial o política conjuntural, 

comportaria la negativa a participar a l’exèrcit degut a un conflicte concret, sense que això 

impliqui necessàriament que l’objector rebutgi l’existència de l’exèrcit. El que incitaria a 

objectar seria, per exemple, la dissidència política de l’estat al qual serveix o bé la 

discrepància amb els usos o mètodes de l’exèrcit. A Reus no hem entrevistat a ningú que 

puguem incloure estrictament dins d’aquest grup, tot i que alguns han destacat entre els 

seus motius el nacionalisme català, que si fos l’únic motiu sí que entraria dins l’objecció 

selectiva o parcial: “a mi l’exèrcit espanyol em quedava molt però molt lluny”30 o 

“Antimilitarisme, noviolència, pacifisme, país i situació personal” 31. L’Àngel Pérez també 

comenta que la situació de Guerra Freda i el no voler col·laborar-hi, influïen en la seva 

decisió, aquest seria també un motiu d’objecció política conjuntural. 

 

L’objecció per motius ètics, morals o filosòfics seria la que portaria a actuar en 

coherència i conseqüència amb els valors o principis morals de cadascú. Per això l’objector 

es negaria a realitzar, complir o obeir una ordre o mandat de l’exèrcit, ja que si l’acceptés 

entraria en contradicció amb el seu propi codi moral individual. Per tant, trobem en tots els 

tipus d’objecció, i així ho veiem en les respostes de la majoria d’objectors entrevistats, un 

component étic-moral, inclús en els Testimonis de Jehovà. Tal com afirma Albert Morelló: 

“Volia ser coherent amb el que pensava, amb les meves idees”32 o Salvador Palomar: “Per 

mi ser objector de consciència no era una finalitat ni era cosa destacada. Formava part 

d’una manera de pensar” 33. L’objecció filosòfica seria semblant, la trobem tant en 

l’objecció del Testimoni de Jehovà com en la de l’anarquista, ja que en tots els casos hi 

intervé la seva concepció filosòfica. No obstant, l’objector selectiu, aquell que es nega per 

exemple a participar a la guerra d’Israel o la de l’independentista català o basc que no volen 

servir la bandera, no entrarien en aquest tipus d’objecció. Històricament s’han classificat 
                                                
30 Àngel Pérez. Annexos pg. 48. 
31 Jordi Figuerola. Annexos pg. 13. 
32 Albert Morelló. Annexos pg. 24. 
33 Salvador Palomar. Annexos pg. 19. 
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com objectors per motius ètics els qui negaven la moralitat de la guerra i l’ús que els estats 

fan de la violència per imposar-se a altres pobles més dèbils. Bertrand Russell i Albert 

Einstein serien les principals influències ideològiques per aquest tipus d’objecció, que van 

començar a ser difosos a Espanya durant el tradofranquisme, així com també van arribar les 

idees de la Internacional de Resistents a la Guerra, i de la noviolència de Tolstoi o Gandhi, i 

fins i tot la lluita noviolenta pels drets civils de M. L. King.   

 

L’objecció per motius pràctics o personals rebutjaria la mili en considerar-la una pèrdua 

de temps, un lloc en el qual no s’hi aprèn res positiu. L’objector consideraria que realitzar la 

mili li portaria més inconvenients que avantatges: l’allunyaria de la família, seria un obstacle 

per acabar els estudis i entrar al món laboral, suposaria certes càrregues econòmiques, etc. 

Podríem incloure en aquest tipus d’objecció a gran part d’objectors que, veient pròxima la 

fi del servei militar obligatori, no es centraven tant en motius ideològics sinó en els pràctics 

o personals, ja que les conseqüències de la seva objecció, com hem vist, eren menors o 

quasi nul·les. Podríem incloure en aquest tipus d’objecció a Àngel Pérez, que si bé dóna 

altres motius ètics, sembla que el principal sigui acabar amb la mili d’una vegada pel que 

implica a nivell pràctic. Ho veiem per exemple, quan afirma “Sí, s’havia de fer [esdevenir 

objector], i la convicció de que com més gent ho fes més aviat s’acabaria, tot i que després 

va durar deu anys més”34.  

 

L’objecció política no violenta, es basa en quatre aspectes: el rebuig a l’exèrcit com a braç 

defensor dels interessos de la classe dominant, la no acceptació de la noviolència, la 

negativa a acceptar qualsevol llei d’objecció ni la prestació social substitutòria, i finalment la 

voluntat d’impulsar i coordinar-se amb altres lluites antimili com les dels desertors o 

sindicats de soldats. Aquest tipus d’objecció parteix de l’anàlisi de la funció de l’exèrcit dins 

la societat capitalista i la negativa de col·laborar amb aquest, pels valors que encarna: 

masclisme, autoritarisme, patriotisme, etc. Serien els ideals dels objectors impulsors de la 

Mili-KK, que es negaven a participar en guerres imperialistes o proburgeses, però en canvi 

acceptarien situar-se al costat dels pobles oprimits, com el català. Si convenia utilitzar la 

violència per aconseguir-ho hi estarien disposats, ja que no entendrien la noviolència com a 

eina suficient per arribar a la transformació social. En aquest sentit trobaríem objectors 

reusencs que podríem englobar sota aquest tipus d’objecció, sobretot dels sectors més 

llibertaris. No hem entrevistat a ningú que defensés l’ús de la violència si convenia, o que 

                                                
34 Àngel Pérez. Annexos pg. 48. 
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menystingués el poder de la noviolència, però sí a objectors influïts per l’anarquisme que 

veien l’exèrcit com un braç armat del capitalisme i promotor d’una obediència cega que no 

estaven disposats a acceptar. Ho podem veure en frases com “Jo tenia molt clar un absolut 

rebuig a l’exèrcit com a institució, el que representa, els valors que comporta d’obediència a 

l’odre, de renúncia a la capacitat crítica, etc., era incompatible amb la manera que penso”35,  

“Jo em considero antiautoritari, i en política tot el que representen les accions de dalt a baix 

per molt que el poder de dalt pugui haver estat triat amb una democràcia formal, penso que 

té els seus límits” 36, o fins i tot “la cosa militar mai m’ha agradat, l’obediència cega sense 

opinió ni debat em sembla fora de lloc” 37. 

 

L’objecció noviolenta seria la de la persona que rebutja tant la violència armada com 

l’estructural, planteja la seva acció com un acte de transformació social i analitza el paper 

real del servei militar i dels exèrcits.  

“Entres en una visió molt crítica del paper que té l’exèrcit, ja com a pròpia 

estructura, de funcionament, però a més per què serveix. (...) Dius això no és en el 

que jo vull col·laborar i penso que el que he de fer és una opció d’un treball més per 

la pau i la resolució noviolenta dels conflictes.”38 

Alguns l’han considerat l’objecció més radical, ja que nega la validesa dels sistemes de 

defensa armada i de la conscripció i creu en altres alternatives a la defensa militar. En 

aquest punt discreparien amb molts objectors llibertaris, que defensarien la lluita popular 

armada com una eina a considerar. Aquest va ser un dels elements de controvèrsia ja des 

dels inicis del MOC estatal, i també del distanciament entre diferents grups d’objectors a 

Reus, fent que algun sector no entrés a formar part del MOC, i simplement hi col·laborés o 

s’hi coordinés de tant en tant. Tal com explica Joan Maria Rosich: “a Reus funcionava 

bàsicament el MOC que en principi aglutinava a tothom, però van anar sortint divergències 

entre el sector que precisament hi estaven l’Albert Morelló i l’Àngel Cortadelles, que venien 

dels sectors més cristians i que es van apartar una mica perquè entenien que la nostra línia 

era una mica massa política i radicalitzada” 39. L’Àngel Cortadelles també insinua la mateixa 

idea referint-se al grup més llibertari: “és cert que a vegades tenies diferències grans amb la 

gent que havies conegut d’abans, i no comparties les mateixes maneres de fer i feia 

                                                
35 Salvador Palomar. Annexos pg. 19. 
36 Salvador Palomar. Annexos pg. 19. 
37 Jordi Figuerola. Annexos pg. 13. 
38 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 30. 
39 Joan Maria Rosich. Annexos pg. 37.  
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complicat poder fer coses conjuntes.”40 L’objecció noviolenta va més enllà de l’objecció 

moral o filosòfica, perquè no només es tracta d’esquivar o no col·laborar amb allò que 

contradiu el codi moral de cadascú, sinó transformar-ho. I per tal d’aconseguir-ho, la lluita 

no ha de reproduir els mateixos esquemes que es critiquen, per tant la noviolència activa 

serà un mètode revolucionari de transformació social rebutjant la violència explícita, 

econòmica o estructural. Qüestionaran la utilitat i eficàcia real de l’exèrcit, tal com veiem en 

les paraules d’Àngel Cortadelles:  

“El millor sistema de defensa és haver fet un procés educatiu, i això no es fa encara 

i aquí és on jo veig el dèficit. Si es fes, a més a més, arribaries a la conclusió de que 

es podria abolir l’exèrcit. La part educativa és molt important. Si tens estratègies 

molt clares però no tens una organització social no funciona.”41 

També és d’aquest grup que sorgirà l’objecció fiscal a l’exèrcit, en negar-se a sostenir-lo 

econòmicament.  

Sovint l’objecció noviolenta s’ha titllat d’ètica o filosòfica per no al·ludir la crítica 

que el dissident fa a l’Estat. Alguns d’aquests objectors, sobretot els primers, acceptaran 

realitzar una prestació social substitutòria per tal de ser exemples de bons i compromesos 

ciutadans42, però posteriorment, a mesura que l’objecció serà regulada, es negaran a fer-la 

en tant que significa una obligació de l’estat, la llei té un clar to de càstig pels objectors i 

amb les prestacions es trauran llocs de feina remunerats. Potser seria l’objecció més 

coherent amb el pacifisme i antimilitarisme, ja que analitza les circumstàncies 

sociopolíticament, rebutja els mètodes i valors de la defensa militar (tot i que és comprensiu 

amb els pobles que recorren a la violència davant de situacions d’opressió, però considera 

que hi ha altres vies d’acció: mobilització i no-cooperació) i alhora ofereix una alternativa a 

aquesta: la defensa popular noviolenta. Els objectors volien aconseguir un món més just, 

amb pau i igualtat, i era perseguint aquesta utopia que començaven per no agafar les armes i 

no col·laborar amb l’exèrcit i les injustícies. Per acabar amb les guerres creien que havien 

d’esdevenir un exemple de pau i per això començaven amb el desarmament d’un mateix, tal 

com apuntava Pepe Beúnza.  

Inclourem la major part d’objectors de Reus en aquest tipus d’objecció pels motius 

que han exposat o suggerit en les entrevistes, així com també hi podríem incloure la majoria 

d’objectors espanyols que integraven el MOC.  

                                                
40 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 36. 
41 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 34. 
42 Pel fet de voler esdevenir ciutadans exemplars i no ser titllats de no voler fer res per l’Estat, els primers 
objectors per motius ètics van voler impulsar el servei substitutori autogestionat, per contribuir amb el seu 
exemple a fer una societat millor. 
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Pel que fa als referents ideològics citats explícitament a les entrevistes, podem 

diferenciar dos grans grups d’influències: el món de la noviolència i del pacifisme, i per altra 

part el llibertari i anarquista. 

Cinc43 dels nou entrevistats diuen haver fet lectures anarquistes o haver estat 

influenciats pels ideals llibertaris. Agustí Llaurador comenta que escoltaven Léo Ferré, 

llegien Proudhon i triomfaven consignes llibertàries com “ni exèrcit, ni Déu, ni pàtria”. 

Salvador Palomar diu haver estat influenciat pel leninisme-socialista. Àngel Cortadelles 

destaca haver-se interessat més en la relació entre el món llibertari i l’educació lliure. 

Gandhi és citat explícitament per quatre dels entrevistats44, així com també són 

influents per aquests el deixeble de Gandhi, Lanza del Vasto, o el pensador en la mateixa 

línia, Xirinacs. La Comunitat de l’Arca creada per Lanza del Vasto també serà destacada per 

dos d’aquests objectors45. 

Els primers objectors com Pepe Beúnza o el grup de Can Serra van ser un referent 

en general per tots els objectors entrevistats46. Agustí Llaurador va estar en contacte amb 

els objectors de Can Serra, i gràcies a ells va decidir, amb objectors de Tarragona, crear una 

prestació social autogestionada a La Floresta. Aquest grup de cinc objectors va ser un 

referent de base pel moviment reusenc. Finalment, Xavier Correig i Àngel Pérez destaquen 

com a influència el grup de monitors (molts d’ells objectors) de l’Esplai l’Albada (en el qual 

participaven Àngel Cortadelles i Albert Morelló). 

 
[Foto cedida per Agustí Llaurador en la qual apareix amb altres objectors de Figueres i del grup de Can Serra.] 

                                                
43 Aquests són Agustí Llaurador, Salvador Palomar, Albert Morelló, Àngel Cortadelles i Joan Maria Rosich. 
44 Per Agustí Llaurador, Jordi Figuerola, Albert Morelló i Àngel Cortadelles. 
45 Per Albert Morelló i Àngel Cortadelles. 
46 Citats explícitament per Agustí Llaurador, Jordi Figuerola, Albert Morelló i Àngel Cortadelles. 
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3.2.2. Context social, xarxes de suport  

En aquest apartat ens proposem analitzar els cercles socials en els quals es movien els 

objectors entrevistats, i les xarxes de suport que van establir un cop van esdevenir 

objectors. 

En general tots els objectors entrevistats coincideixen en afirmar que abans de 

declarar-se objectors o de prendre la decisió, no estaven vinculats a cap grup relacionat 

directament amb l’objecció. És un cop presa la decisió que busquen contactes, i es 

relacionen amb nous grups pacifistes, anarquistes, de prestació autogestionada, etc. que sí 

que tenen entre els seus eixos centrals el tema de l’objecció. No obstant, la major part 

d’objectors destaquen que els grups en els quals pertanyien abans de l’objecció –i en els 

quals sovint van continuar després d’aquesta- els van influir a prendre la decisió o eren 

grups en els quals s’hi gestaven aquest tipus d’inquietuds. 

Abans d’analitzar-ho, però, hem de tenir en compte que a la dècada del 1950, a 

Espanya, en el context de repressió i falta de llibertat d’expressió del règim franquista, van 

començar a sorgir les primeres organitzacions pacifistes i antimilitaristes. El primer grup 

pacifista que va néixer a Catalunya durant aquesta època va ser Pax Christi el 1953. Poc 

després, el 1959, es va constituir una comunitat dels Amics de l’Arca, seguint els principis 

del grup francès, encoratjats per Lanza del Vasto. La primera entitat que va començar a fer 

una tasca d’investigació per la pau va ser l’Institut Víctor Seix de Polemologia el 1968. 

Aquests diferents moviments d’esquerres i per la pau estaven molt relacionats entre si, 

algunes persones feien de connectors estant en més d’un moviment, o simplement per les 

idees que compartien els diferents grups: la noviolència i l’objecció de consciència. 47  

També cal recordar que durant la dictadura les organitzacions d’esquerres 

majoritàries eren contràries al pacifisme, a la no-violència i a l’objecció de consciència al 

servei militar. Entre aquests grups d’oposició antifranquista la temàtica de la pau no 

                                                
47 Varis motius van fer que molts d’aquests moviments i organitzacions pacifistes fossin cristians –sobretot 
catòlics– i noviolents. El Concili Vaticà II va ajudar a conformar un ambient favorable als corrents pacifistes 
dins el catolicisme. El Vaticà i alguns bisbes van condemnar els armaments nuclears i les despeses militars, 
creant consciència del perill de la guerra i la pobresa del món. El papa Joan XXXIII va proclamar la necessitat 
d’acabar amb la carrera armamentística i va fer una crida a favor de la pau. Dins l’església catòlica es podia 
actuar amb certa llibertat tot i el context de repressió del règim. Aquesta autonomia es va confirmar amb el 
concordat de 1953, en el qual l’església reconeixia el franquisme, i alhora es garantia certa llibertat dins 
l’església. Molts grups antifranquistes i crítics van néixer dins l’església, defensant la pau, el desarmament, el 
dret a l’objecció i aportant recursos humans i organitzatius pel pacifisme. Organitzacions com Pax Christi o 
Justícia i Pau integrades per joves amb inquietuds sociopolítiques estaven reconegudes internacionalment i 
oficialment per l’església catòlica. En els grups pacifistes predominaven els noviolents, gent amb fortes 
conviccions i compromís amb una ètica, ideals i uns valors alternatius. Estaven convençuts en actuar i viure 
segons aquests ideals, i ajudats per una espiritualitat que els permetia suportar i acceptar forts costos 
individuals i personals que els ocasionava la seva actitud (presó, repressió..). Vid. PRAT, Enric: Moviéndose por 
la paz. De Pax Christi a las movilizaciones contra la guerra. Hacer: Barcelona, 2006. 
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despertava gaire atracció, l’actitud noviolenta era més aviat desmobilitzadora. Alguns 

sindicats com la UGT consideraven que calia fer la mili i organitzar des del seu interior 

cèl·lules antifranquistes. 

Cinc objectors ens han parlat de la influència dels cercles religiosos als quals es 

movien. En primer lloc, i com ja hem comentat, el Testimoni de Jehovà va moure’s sempre 

en un entorn on la religió era fonamental i el va esperonar a fer el pas. L’Albert Morelló i el 

Xavier Correig van estar vinculats al MOEC (Moviment d’Universitaris Cristians) i 

posteriorment a declarar-se objectors a l’Associació d’Objectors Cristians. Però a nivell 

local comenten la importància del grup de joves de la Parròquia de la Sang de Reus. Tots 

dos coincideixen, com hem vist amb anterioritat, en que era un ambient progressista, de 

joves compromesos i amb inquietuds socials. Aquests dos objectors, junt a Àngel 

Cortadelles i Jordi Figuerola, van contactar amb els grups pacifistes Pax Christi i Justícia i 

Pau. 

“Pax Christi es reunia a la Parròquia de la Sang a Reus, i per tant hi havia un 

component de la parròquia, tot i que no era el meu cas. Però s’ha de reconèixer que 

la parròquia ens va acollir molt, els capellans i la gent sempre ens feien costat, 

sempre”.48 

A través d’aquests dos grups, els primers objectors pacifistes de Reus van coordinar 

accions, xerrades, i els facilitaven material que s’estava usant per difondre el moviment 

d’objectors a nivell estatal o de Catalunya. També Agustí Llaurador hi va contactar, i 

destaca que Justícia i Pau de Barcelona els va ajudar a fer un estudi sobre les necessitats del 

barri de La Floresta per tal de poder realitzar una millor tasca amb la prestació civil 

autogestionada.  

L’Albert Morelló explica que va canviar de parròquia i va exportar l’ambient 

progressista de la Sang a Crist Rei:  

 “Quan vaig canviar-me de parròquia, diguem, i vaig passar a Crist Rei, vaig 

exportar una mica la ideologia aquesta. Tampoc m’ho puc atribuir, això, però si que 

amb el grup de joves que hi havia allà, tenien també més o menys unes inquietuds, 

doncs jo venia d’un grup molt més radical en aquest sentit. I llavors, modestament, 

penso que sí que vaig influir en aquest grup”.  

Aquest grup de joves de la parròquia de Crist Rei, en el qual també va participar Àngel 

Cortadelles, que havia deixat l’Esplai del Centre Catòlic de Reus, van crear l’Esplai l’Albada 

per fer educació en el lleure i treballar els valors cristians compromesos socialment. Molts 

                                                
48 Jordi Figuerola. Annexos pg. 13. 
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dels monitors d’aquest esplai van ser objectors, i fins i tot algun dels nens, que després 

també esdevindria monitor, com l’Àngel Pérez. Posteriorment, l’Angel Cortadelles i l’Albert 

Morelló van crear49, Biaix, una ONG “que pretenia ser un centre de documentació i 

informació de la filosofia pacifista”50. Veiem doncs la voluntat d’aquests dos objectors 

d’aportar reflexió a la societat i de transmetre uns valors relacionats amb els seus motius 

d’objecció amb l’educació. Albert Morelló va estar després fent de professor i director de 

l’Escola de l’Esplai de Tarragona, lloc en el qual portarien gent relacionada amb el món de 

l’objecció a fer cursos i xerrades. 

El Salvador Palomar i el Joan Maria Rosich van estar vinculats a la CNT, o a grups 

llibertaris durant l’època d’institut. Després van ser integrants de l’Ateneu Llibertari de 

Reus:  

“L’Ateneu Llibertari en era l’únic local alternatiu que hi havia a la ciutat en aquells 

moments. Es movia al marge de sindicats, de partits, tot i que alguns poguessin 

donar suport.”51 

El Joan Maria Rosich i altra gent de l’Ateneu van contactar amb els “objectors històrics”52 

com Agustí Llaurador i van crear el MOC de Reus. El MOC, com hem vist, intentaria 

aplegar totes les sensibilitats dels objectors de Reus, sense aconseguir-ho al cent per cent. 

No obstant van ser els qui van coordinar la major part d’accions col·lectives que es van fer 

a Reus. Albert Morelló destaca que els objectors provinents del cristianisme i la noviolència 

van col·laborar amb el MOC, participant a les reunions periòdiques i estant-hi en contacte 

per estar informats, però sense arribar a formar-ne part activa:  

“Perquè com a cristià eres molt anarquista, en aquest sentit, però tenien un tarannà 

diferent, a vegades no comparties les accions, més radicals a vegades. Nosaltres 

anàvem més amb l’actitud d’anar a convèncer, donar elements de reflexió...”53. 

Així doncs, tal com hem vist, i com il·lustren les paraules d’Agustí Llaurador, la major part 

d’objectors van entrar en els cercles més compromesos socialment a partir de declarar-se 

objectors: 

“Jo quan em vaig posar a l’objecció no formava part de cap grup. A partir d’aquell 

moment sí, llavors ja vaig estar a tot arreu. Jo crec que l’objecció va ser una mica el 

detonant.” 54 

                                                
49 Tal com demostra la notícia del Diari de Tarragona que trobareu als annexos pg. 65. 
50 Albert Morelló. Annexos pg. 25. 
51 Joan Maria Rosich. Annexos pg. 38. 
52 Joan Maria Rosich. Annexos pg. 38. 
53 Albert Morelló. Annexos pg. 25. 
54 Agustí Llaurador. Annexos pg. 8. 
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Podem afirmar, doncs, que el moviment d’objectors sempre va procurar no aïllar-se i 

buscar aliances amb altres col·lectius o moviments socials, malgrat no ser sempre del 

mateix tarannà ideològic. Aquestes xarxes de suport van ser més necessàries al principi que 

quan es va generalitzar l’objecció. No obstant, hem d’afegir que no hi va haver cap contacte 

entre els primers objectors testimonis de Jehovà i els objectors per motius pacifistes.  

També hem de destacar, per acabar, que sovint la gent que estava més compromesa 

coincidia en diferents col·lectius (per la pau, l’ecologisme, el feminisme, etc.): 

“Vulguis o no ja hi havia gent que teníem relació ja d’abans (...) això era un bullider, 

ens anàvem trobant tots”. 55 

 

3.2.3. Suport de l’entorn proper 

Pel que fa a les famílies dels objectors, el seu entorn més proper, no sempre van veure amb 

bons ulls la decisió dels seus fills. Malgrat això, la majoria de famílies ho van acabar 

entenent i acceptant. La major part d’objectors senyalen que els seus familiars comprenien 

els motius però temien les conseqüències que els podia comportar la seva decisió: 

“Els meus pares eren gent d’ordre, ells entenien la idea, sobretot ma mare, per 

arrels cristianes, entenien l’objecció, el que passa és que el fet social d’haver d’anar a 

la presó i plantar cara d’aquesta manera... per gent d’ordre com ells no era 

acceptable” 56. 

En canvi, les amistats d’aquests joves, no només entenien la decisió, sinó que molts d’ells 

els encoratjaven i la compartien. Com hem vist abans, la major part d’entrevistats es 

movien en cercles ideològics propers a aquestes idees: 

“Els amics sí. La família diguem que la compartien [la decisió] perquè entenien les 

raons, de que això de la mili no era bo, l’antimilitarisme l’entenien perfectament... 

Però hi havia reserva de dir “vols dir? I ja saps què et pot passar? I aniràs a la presó? 

I quines conseqüències? I recordo que una de les coses que em deien era “i a nivell 

de feines igual potser llavors a un lloc oficial no podràs fer oposicions, potser no 

podràs marxar a l’estranger...””.57  

 

3.2.4. Opinió respecte la Prestació Social Substitutòria 

Tal com hem esbossat anteriorment, el sentit i la valoració de l’anomenada Prestació Social 

(o Civil) Substitutòria va anar evolucionant a mesura que ho feien el moviment d’objectors 

                                                
55 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 31. 
56 Agustí Llaurador. Annexos pg. 8. 
57 Albert Morelló. Annexos pg. 24. 
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i el reconeixement legal i polític que aquesta obtenia. Molts dels entrevistats van fer un 

procés ideològic respecte la prestació social al llarg dels anys, tal com comenta Jordi 

Figuerola: 

“Jo he evolucionat molt en aquest tema. Nosaltres ho reivindicàvem això, un servei 

civil substitutori del servei militar. Però després la meva evolució i la de tots els 

companys va ser de pensar que no teníem per què fer obligatòriament un servei a 

l’Estat. a les persones sí.” 58 

Per la majoria d’objectors que seguien la línia de Pepe Beúnza, durant els inicis del 

moviment d’objecció, la idea de poder realitzar una prestació civil que substituís la mili era 

valorada positivament. Significava poder donar exemple de compromís social, i 

l’oportunitat de poder posar a la pràctica els seus valors. És per aquest motiu que molts 

d’aquests objectors es van organitzar i coordinar per, abans de que l’Estat ho regulés o ho 

acceptés, realitzar accions en barris desafavorits. Els primers que van dur-ho a la pràctica 

van ser els objectors de Can Serra, a un barri desafavorit de l’Hospitalet de Llobregat.  

Aquests joves van ser, com hem vist, un exemple a seguir per molts d’altres, també 

a Reus. Agustí Llaurador explica que durant el tardofranquisme era l’única alternativa que 

es podia arribar a plantejar: 

“Per fer un símil [abolir l’exèrcit] era com plantejar la independència en temps de 

Franco, ningú no l’hagués entès. (...) Per guanyar la batalla pedagògica, i fer-ho 

entendre a una societat molt mediatitzada pel franquisme calia explicar a la gent que 

nosaltres no volíem anar a l’exèrcit, no perquè érem uns dropos i uns paràsits 

socials sinó perquè hi havia tasques molt més importants a fer que no pas anar a 

l’exèrcit”. 59 

És per aquest motiu, que l’Agustí Llaurador juntament amb un objector de Bonavista i un 

de Tarragona van decidir començar una prestació social autogestionada al Barri de La 

Floresta de Tarragona. Aquest era un dels barris més estigmatitzats socialment de la zona i 

tenia la particularitat d’estar a mig camí de Tarragona i Reus. Justícia i Pau i Pax Christi de 

Catalunya els van ajudar a realitzar un estudi60 per concretar les necessitats del barri: 

“Les deficiències que presenta el barri són notables. N’anomenem unes quantes: 

manca de zones verdes, de guardaries, analfabetisme, manca de centre mèdic, rates, 

il·luminació deficient, clavegueres insuficients, manca assistència social, manca de 

                                                
58Jordi Figuerola. Annexos pg. 14. 
59Agustí Llaurador. Annexos pg. 9. 
60 Estudi del Barri de La Floresta. Proposta de Servei Civil del GOLF (Grup d’Objectors de La Floresta). No s’indica 
la data de publicació, però es deu tractar de 1977. Podeu consultar el seu índex als annexos pg. 66. 
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centres d’esplai per nens, joves i adults (només hi ha un camp de futbol aconseguit 

pràcticament per ocupació), males comunicacions, etc.”61 

A partir d’aquest estudi van iniciar activitats vàries: 

“Fèiem associacions de veïns, guarderies, zones verdes, cuidar boscos, coses 

d’aquestes.” 62 

Van ser una mitjana de cinc objectors, amb un grup de suport d’unes vint persones que 

també col·laboraven i participaven en les activitats organitzades.  

En aquell moment les prestacions socials autogestionades no eren reconegudes 

legalment, i per tant, eren il·legals, tal com es destaca en la publicació d’un opuscle 63 de 

1976 publicat per Pax Christi:  

“Mientras tanto en Madrid, Málaga, Bilbao, Vic, Tarragona y L’Hospitalet 

continuan creciendo servicios civiles paralelos, “ilegales”, autogestionados y 

asistenciales”.  

Quan diuen “Tarragona” es refereix al de La Floresta, el qual és anomenat posteriorment 

en el mateix document “Servei civil de Tarragona i Reus” 64. Per tant, és a partir d’aquest 

grup d’objectors del Camp de Tarragona, que podem dir que comença pròpiament el 

moviment d’objecció a Reus. 

Posteriorment, però, l’opinió dels objectors respecte a una possible prestació 

regulada per l’estat, i vistes les intencions de les lleis que es volien decretar, va començar a 

esdevenir negativa. Entenien que l’estat no els havia d’obligar a fer un voluntariat, i que en 

les seves vides ja realitzaven les accions socials que ells consideraven oportunes: 

“El que buscàvem era la no conscripció obligatòria. Per tant, a mi per què m’han 

d’obligar a fer una cosa a la qual jo sé que no estic treballant a favor de la societat 

que jo vull? Per tant demostro que el que jo vull és ser una persona responsable 

amb la societat i faig un servei però que no tenen perquè obligar-me. Jo diria que 

majoritàriament plantejàvem que allò que estàvem vivint i estàvem fent ja era aquest 

servei. (...) Per què carai he de fer més voluntariat si la meva vida en aquell moment 

es basava al voltant de l’eix del voluntariat?”65 

“Si contra l’exèrcit hi estava i hi estic en contra pel que representa com a institució, 

la idea de servir a l’Estat perquè sí, doncs tampoc em feia gràcia. Diguem que la 

                                                
61 Servicio Civil: Alternativa al servicio militar. PAX (Pax Christi): Barcelona, 1976. Podeu consultar-lo als annexos 
pgs. 70-71. 
62Agustí Llaurador. Annexos pg. 9. 
63 Op. Cit. Servicio Civil: Alternativa al servicio militar.  
64 Íbid. 
65 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 31. 
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gent fa una feina, i les feines han de ser remunerades. Si es vol fer un servei altruista 

o voluntari doncs collonut, i jo porto molts anys fent-ne, però els trio jo!”66 

Tampoc van acceptar la prestació social els testimonis de Jehovà. No ho feien perquè era 

en substitució del servei militar:  

“No se aceptaba. Porque era en substitución al servicio militar. Yo siempre decía 

que si uno no debe algo, ¿por qué tiene que pagar menos?” 67 

No obstant, quan el govern va intentar negociar amb els testimonis de Jehovà per 

comprendre perquè no acceptaven la prestació, aquests van argumentar que només 

l’acceptarien si era en forma de condemna:  

“La idea que surgió después, basada en un principio bíblico en el Evangelio de 

Mateo que dice que si tu gobernador te pide que andes con él una milla, dice Jesús, 

anda dos. Entonces dando el derecho a la autoridad establecida a un país de 

ordenarte un servicio civil, que fue lo que se estableció, fue aceptándose.” 68  

La resta d’objectors no van estar d’acord amb aquesta idea, ans el contrari. Quan es va 

regular la prestació social el 1984, com hem vist, el MOC i molts altres objectors van 

esdevenir insubmisos: 

“Perquè a més veies que la cosa [la llei de la prestació social] no podia funcionar, 

d’on sortirien tantes prestacions? Però al començament respectava el jove que 

decidia no fer-se insubmís sinó fer la prestació, pensaves “ja està bé, millor això que 

res”. Però si jo m’hi hagués trobat hauria estat un dilema. Potser m’hagués fet 

insubmís, però no em va caler, perquè vaig ser dels amnistiats”69.   

Els entrevistats critiquen que l’Estat feia fer feines absurdes als objectors, i que a més, 

treien llocs de feina que haurien de ser remunerats. Alguns, però, potser haguessin acceptat 

fer-la tot i que amb certes reserves: 

“Jo l’hagués fet. Sí. Em plantejava anar a fer cooperació al Tercer Món. Com que de 

fet hi tinc una germana al Congo i als 18 anys la vaig anar a veure, no m’hagués fet 

res anar-hi. Però bueno, també era una decisió complicada, per la feina i també per la 

situació personal. Estar tres anys a fora... Jo crec que si la feies aquí era un any i mig 

i si la feies fora eren tres anys crec. Efectivament era per castigar els objectors”. 70 

                                                
66 Salvador Palomar. Annexos pg. 20. 
67 Juan Antonio González. Annexos pg. 4. 
68 Juan Antonio González. Annexos pg. 4. 
69 Albert Morelló. Annexos pg. 25. 
70 Xavier Correig. Annexos pg. 44. 
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L’objector entrevistat que la va realitzar –a l’Hospital del Mar introduint informacions a 

una base de dades–, no ho va viure traumàticament, no obstant, no va realitzar totes les 

hores que regulava la llei i va demanar el permís per lliurar-se’n abans degut al matrimoni: 

“Jo ho vaig viure molt bé. (...) Els qui fèiem la prestació social teníem l’obligació 

d’escaquejar-nos. (...) Teòricament em van fixar un horari de 20 hores (...) jo diria que 

vaig fer una mitjana de 10 hores a la setmana”. 71 

 

3.2.5. Les dones i l’objecció  

En parlar de l’objecció de consciència al servei militar, i per tant, dels militars, sovint 

tendim només a parlar d’homes. No obstant, les dones també hi eren en aquesta història, 

sent actives en la noviolència i els moviments socials. És per això que vam preguntar als 

objectors quin paper tenien les dones en aquesta història.   

 Un element que han comentat varis dels entrevistats en preguntar-los per la qüestió 

del gènere, és, en primer lloc, que l’exèrcit era una estructura molt masclista, en la qual el 

paper de la dona era pràcticament nul. I que, en conseqüència, en no ser cridades a l’exèrcit, 

no era un tema que els afectés tant de prop. És a aquest fet al qual atribueixen que en el 

moviment d’objecció hi participessin més homes que dones. No obstant, la majoria 

coincideixen en afirmar que també hi havia dones que en formaven part activa. Ho podem 

comprovar amb les paraules de Jordi Figuerola: 

“Recordo moltes dones al moviment de l’objecció. I també hi havia feminisme dins 

del moviment i a les reunions. El moviment no era un bolet aïllat, eren ganes de fer 

les coses d’una altra manera. Les dones hi van tenir un paper important.”72 

És a dir, el moviment d’objecció, per molts objectors, era entès dins d’un moviment més 

ampli de lluita per la transformació social. A més, com hem vist anteriorment, la major part 

d’objectors estaven implicats en grups d’acció per la pau, d’ecologia, nacionalistes, 

moviments per reclamar més democràcia, etc. Era un moviment més ampli que apostava 

per replantejar moltes de les estructures establertes en aquell moment.  

Així doncs, algunes dones van participar activament en el moviment, ajudant 

sobretot en el treball de difusió i sensibilització, donant suport a les accions, assistint a les 

reunions i assemblees, etc. L’Àngel Cortadelles recorda que a nivell local: 

“La feina de difusió i sensibilització la feia tothom. Nois i noies. No hi havia cap 

diferència.”73 

                                                
71 Àngel Pérez. Annexos pg. 45. 
72 Jordi Figuerola. Annexos pg. 15. 
73 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 33. 
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La idea principal d’aquestes xerrades de difusió, en molts casos, era transmetre una 

ideologia de la noviolència i la resolució noviolenta dels conflictes, i per tant s’estava 

demanant també un canvi en les relacions socials i personals, i del paper que homes i dones 

tenien en la societat.  

 Algunes d’aquestes dones es consideraven a elles mateixes objectores o insubmises. 

Quan parlàvem amb l’Albert Morelló sobre el tema, la Maria Adzerias, la seva dona va 

afegir:  

“Jo recordo que jo deia que era objectora. Perquè objectaves contra una societat 

que no t’agradava com era. Donava la casualitat que els homes havien d’anar a fer el 

servei militar i nosaltres no... Però això no impedia donar suport i col·laborar”.74 

Algunes publicacions fetes per col·lectius feministes postulaven unes idees similars, tal com 

podem analitzar en l’opuscle Feminismo y no-violencia. Aquest document circulava a l’època de 

l’objecció, els escrits daten de 1975 i 1976, amb articles com “Feminismo y no-violencia” o 

“El “macho” un obstaculo para la paz” d’Ann Morrissett Davidon, o “Casi todo sobre el 

sexismo” text firmat per CHE (Campaing for Homosexual Equality). En aquests textos es 

qüestiona i analitza el paper de l’home en la societat des d’un punt de vista feminista, i es 

reflexiona sobre l’exèrcit com a institució que propicia i perpetua la figura de l’home 

“macho”, una figura associada al patriarcat i a l’imperialisme. En podem veure un exemple 

en aquest paràgraf: 

“Los hombres estarán fuertemente opuestos a un sistema social que permita la 

explotación del hombre por el hombre por motivos económicos, mientras ellos 

mismos explotal felizmente a la mujer por motivos sexuales. Es la suya “la visión 

del sexo como una casta, estructura ratificada por la naturaleza”, como decía Kate 

Millet, mientras consideran cualquier otro sistema de castas, como el hombre, 

hecho y maduro para la destrucción. A veces una se pregunta: ¿Empieza el 

imperialismo en casa?”75 

Agustí Llaurador destaca que les dones tenien un paper de suport molt gran i important. 

Però a més considera que el fet de veure que les dones i la gent gran s’implicaven en el 

moviment, volia dir que tota la societat hi començava a estar implicada i ho demostraven 

activament. El missatge estava mobilitzant a la societat i no només es movien els 

directament afectats:  

“Altra gent també veia la necessitat de que això canviés, no era només la gent que 

volia alliberar-se d’aquesta llosa del servei militar, era la societat en general que veia 
                                                
74 Albert Morelló. Annexos pg. 27. 
75 Opuscle Feminismo y no-violencia. 1975-76. Podeu consultar-ne un extracte als annexos pgs. 68-69.  
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que era una cosa innecessària i una fuga de diners, com ho és ara també. Es veia 

que l’exèrcit no era una cosa positiva per la societat en general. I que hi haguessin 

noies treballant amb nosaltres ens feia veure que hi havia un suport popular i que 

no era una cosa sectària.”76 

La dona del Xavier Correig va comentar-nos que ella va participar en alguna de les trobades 

que es feien a l’Ateneu Llibertari, i que malgrat ser la única dona en alguns casos, no per 

això deixava de donar la seva opinió i considera que també formava part del moviment. 

 Algun dels objectors com l’Àngel Pérez han comentat que no van tenir la percepció 

de que les dones tinguessin un paper important en aquest moviment o no el recorden, i que 

en tot cas les mares van ser qui van estar més a prop del tema en tant que podien tancar el 

seu fill a la presó o privar-lo de certs drets.  

  Pel que fa als testimonis de Jehovà, destaquen el complicat paper de les 

dones, ja que sovint els testimonis empresonats estaven casats i aquestes s’havien de 

desplaçar per veure els seus marits o estar-se temps sense veure’s.  

Així doncs podem concloure que si bé podem considerar que les dones van ser 

presents en el moviment d’objecció reusenc, segurament no van ser gaire nombroses les 

que ho van fer participant-hi activament77.  

                                                
76 Agustí Llaurador. Annexos pg. 10. 
77 Si bé les dones implicades en el moviment d’objecció eren poques, cal tenir en compte la seva presència 
significativa dins dels moviments per la pau, tal com destaca Enric Prat, les dones eren un 30% de les 
persones activistes en aquest terreny. Vid. PRAT, Enric; Activistes de la pau. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat: Barcelona, 2008. Pg. 165. 
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3.3. NOMBRE D’OBJECTORS I ACCIONS DEL MOVIMENT 

REUSENC  

 

3.3.1. Nombre d’objectors a Reus 

No hem pogut arribar a estimar una xifra d’objectors i insubmisos a Reus. Cap dels 

objectors entrevistats va saber-nos respondre la pregunta referent al número d’objectors. 

En tractar-se d’un treball més qualitatiu que quantitatiu no hem realitzat un estudi d’arxiu, i 

per tant les dades que hem obtingut a través de les entrevistes són orientatives. No obstant, 

el que ens interessa és conèixer la percepció dels objectors respecte al número de gent 

mobilitzada, així com també esbrinar noms d’altres objectors i els vincles entre aquests.  

Esbossarem les dades que els entrevistats han comentat. Pel que fa al nombre de 

Testimonis de Jehovà de Reus que van anar a la presó, el Juan Antonio González Vizcaíno 

estima:  

“Ocho o diez, todos fuimos en prisión. Hubieron otros [testimonis de Jehovà 

objectors] pero ya cuando cambió la ley no era necesario ir a la prisión”78. 

Altres objectors, com Jordi Figuerola, han comentat que quan ell s’ho va declarar (1976) a 

Reus devien ser uns vuit o deu. També ha afirmat que el MOC de Reus va arribar a aplegar 

a les seves reunions periòdiques una trentena de persones: 

“No ho sé. A les reunions d’objecció, com que no eren estrictament objectors, 

podíem ser unes 20 o 30 persones a les reunions. Ens trobàvem cada setmana. Però 

érem bastant anàrquics en el sentit de desorganitzats i a vegades faltava molta 

gent”79 

Aquesta dada és força compartida per tots els objectors entrevistats que van participar en 

alguna trobada del MOC, però cal tenir en compte que entre aquestes també hi havia dones 

i homes que no eren objectors.  

L’Àngel Cortadelles comenta que de la seva generació, nascuts el 1960, potser eren 

una cinquantena els objectors amb els quals tenien certs vincles:  

“Jo et diria que més o menys de la meva edat de principis dels 60, podíem tenir 

contacte amb, no sé, 50 persones o així” 80 

Una xifra semblant la dóna Joan Maria Rosich: 

“Jo estic segur que més de cinquanta i seixanta segur.”81 

                                                
78 Juan Antonio González. Annexos pg. 5.  
79 Jordi Figuerola. Annexos pg. 14. 
80 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 32. 
81 Joan Maria Rosich. Annexos pg. 39. 
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El que podem interpretar d’aquestes dades és que els objectors que realment estaven 

implicats en el moviment i participaven amb certa regularitat de les accions i les trobades 

devien ser aproximadament uns cinquanta. No obstant, durant les tres dècades que va 

durar el moviment de l’objecció de consciència al servei militar la xifra d’objectors i 

insubmisos augmentaria molt. En aquest sentit, Àngel Pérez, que dels entrevistats és el qui 

s’ho va declarar més tard, té una visió més àmplia, ja que en el seu moment l’objecció 

s’havia estès molt, i en fer-li la pregunta reflexiona: 

“Doncs no en tinc ni idea... Jo diria que, a veure, de la meva edat, dels que vam anar 

a la universitat, més de la meitat es van fer objectors. I els que vam anar a la 

universitat potser érem el 20%... (...) Si el 87 ja era una cosa molt massiva, quan jo 

vaig acabar la prestació, (...) i un cop s’havia plantejat [regular l’objecció] ja va ser 

una descampada absoluta. Però és que ja els últims anys, el 83, 94, era massiu. Més de 

la meitat [dels joves reusencs ho devien ser]”.82 

I en preguntar-li per xifres més concretes, diu que parlaríem de milers d’objectors: 

“A Reus hi devia haver 1000 persones de cada generació, si objectors només s’ho 

podien fer la meitat (les dones no), doncs uns 500 per any, i va durar molts anys.” 83 

Amb aquestes estimacions subjectives, si bé no podem donar xifres concretes, podem 

arribar a la conclusió de que a Reus, durant tot el període estudiat, l’objecció va anar 

esdevenint una opció cada cop més seguida pels joves en edat militar, fins que, com igual 

que a la resta de l’estat espanyol, va ser majoritària. També podem concloure que a Reus el 

grau d’implicació dels objectors va variar al llarg dels anys. 

 

3.3.2. Accions a Reus 

A partir de les accions descrites pels objectors podem afirmar que en un principi el 

moviment d’objectors de Reus tenia ben poc de moviment en si, era més individual, en tant 

que la poca gent que hi havia mobilitzada feia accions de difusió pel seu propi compte, poc 

estructurades i no vinculades entre elles. I sovint, amb la intenció d’aplegar esforços entre 

tota la gent mobilitzada del Camp de Tarragona, les accions es duien a terme a la capital de 

província, Tarragona. Així doncs, ja des dels inicis es busquen suports fora de Reus. Com 

hem vist, aquests suports es van crear a partir dels vincles que els primers objectors 

reusencs van establir amb la gent de Justícia i Pau, Pax Christi o del MOC estatal o català. 

A mesura que els anys passaven i el nombre d’objectors augmentava, el moviment 

pròpiament reusenc prenia forma. Els objectors reusencs es van anar coordinant entre ells, 
                                                
82 Àngel Pérez. Annexos pg. 49. 
83 Àngel Pérez. Annexos pg. 50. 
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alhora que els vincles amb els grups estatals eren més forts. Van crear el MOC per poder 

seguir fent accions de caire local, però sempre connectades al moviment d’objectors en 

general, seguint les línies i metodologies de mobilització que s’empraven globalment.  

Els primers objectors, els Testimonis de Jehovà, no van participar estrictament del 

moviment d’objecció, en tant que les seves motivacions i intencions a l’hora de declarar-se 

objectors eren molt diferents i no tenien voluntat de transformar la societat, tal com hem 

vist. És per això, que en preguntar-los si van realitzar algun tipus d’acció com a objectors 

han respost que no: 

“No. Porque como te he mencionado antes, la objeción de conciencia era 

individual.”84 

Tanmateix, a partir del comentari del Juan Antonio González, podem considerar que en 

certa mesura es van mobilitzar, encara que fos entre la gent del seu col·lectiu: 

“Se daba información a los otros testigos, pero de forma general, con revistas que 

circulaban por todo el mundo... Basado siempre en principios bíblicos.” 85 

Agustí Llaurador, el primer objector després dels testimonis de Jehovà a Reus, explica que 

en un primer moment, les accions que volien 

realitzar les duien a terme a Tarragona, per tal 

que tinguessin una major repercussió i difusió, o 

a la capital Espanyola on el MOC estatal s’anava 

gestant: 

“De Reus, saps què passa? Que com que 

no tenim capitalitat de res, tot ho 

anàvem a fer a Tarragona, Barcelona o 

Madrid” 86.  

Aquestes accions consistien majoritàriament en: 

“Vagues de fam, encartellaments87, 

bustiades o campanyes contra les 

joguines bèl·liques durant el Nadal. 

Eren accions coordinades i conjuntes, 

generals” 88.   

                                                
84 Juan Antonio González. Annexos pg. 5.  
85 Juan Antonio González. Annexos pg. 5. 
86 Agustí Llaurador. Annexos pg. 9. 
87 Consistien en penjar-se cartells amb lemes provocatius o informatius, i anar repartint octavetes per donar a 
conèixer el moviment. 
88 Agustí Llaurador. Annexos pg. 9. 
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[Foto cedida per Agustí Llaurador en la qual el grup d’objectors de La Floresta estaven encadenats davant del 

govern militar de Tarragona] 

També s’han destacat els encadenaments davant del Govern Militar de Tarragona, 

accions que esdevenien molt cridaneres a nivell periodístic tot i estar realitzades per molt 

poca gent. Els objectors s’encadenaven i quan en detenien un, un altre prenia el relleu, pel 

qual la policia havia d’estar anant i venint durant hores89.  

Aquests primers objectors del camp de Tarragona que havien participat a les 

primeres mobilitzacions a nivell estatal, com per exemple les manifestacions a Madrid o la 

prestació civil autogestionada a La Floresta van desenvolupar també una gran tasca de 

difusió i informació. Ja fos amb materials elaborats per ells mateixos o ajudant a la 

impressió i distribució de documents que circulaven per tot l’Estat, així com també fent 

nombroses xerrades de sensibilització. Tal com ho il·lustren aquestes dues explicacions de 

Jordi Figuerola, un dels primers objectors reusencs que va coordinar aquest tipus d’accions, 

fins i tot abans de declarar-se objector: 

“Ens vam dedicar jo i uns quants a passar pels pobles un audiovisual (que en aquell 

moment era amb filmines encara) d’uns objectors que hi havia a Hospitalet, a Can 

Serra.” 90 

“Xerrades explicatives als pobles sobretot. Vam imprimir moltes coses. Vam fer 

molts viatges a Barcelona amb el 600 anant a Pax Christi i Justícia i Pau a buscar 

material. Perdíem molts diners perquè moltes coses les fèiem i no les veníem, les 

acabàvem regalant... Era una cosa molt feta amb el cor, eh? Molt.” 91 

Pel que sembla, Reus no va destacar per un gran nombre de mobilitzacions a l’estil de 

manifestacions o accions mediàtiques. Sinó que més aviat la tasca dels objectors de Reus va 

ser la d’informar, donar a conèixer el moviment a través de publicacions, o participant en 

campanyes com la que es realitzava cada any pels volts de Nadal en contra de les joguines 

bèl·liques.  

Aquesta tasca de difusió també la van fer els objectors del sector més cristià, que, 

coherents amb les seves motivacions pacifistes, van intentar optar per una estratègia activa 

noviolenta, per un “anar a convèncer”, tal com deia l’Albert Morelló, citat anteriorment. 

Així doncs, l’Albert Morelló i l’Àngel Cortadelles, els primers que van remoure el tema de 

l’objecció a les parròquies reusenques, van publicar articles a revistes locals del Baix 

                                                
89 Informació obtinguda a través de les explicacions d’Agustí Llaurador i Lluís Pastrana (objector de 
Tarragona i del grup de La Floresta). 
90 Jordi Figuerola. Annexos pg 13. 
91 Jordi Figuerola. Anexos pg 14. 
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Camp92, van fer xerrades a vàries parròquies i també a diferents instituts. Explicaven els 

seus motius personals, informaven de com estava la situació a l’Estat Espanyol i 

encoratjaven als més joves a decidir-se. Preguntant sobre qui decidia realitzar aquests actes, 

l’Àngel Cortadelles respon: 

“Érem nosaltres els que anàvem perseguint a la gent per fer-les. Als instituts ho 

anàvem a oferir i sempre hi havia professors que t’ho facilitaven... I a la parròquia 

va ser perquè dient que venies de part de Justícia i Pau donava facilitats, no era lleig 

i podies fer-ho, perquè segons quin capellà et deia que no”93. 

És a dir que eren accions d’iniciativa pròpia, però emparades per institucions com Justícia i 

Pau, per tal d’obrir-se portes. En una d’aquestes xerrades hi va participar l’Àngel Pérez, és 

interessant comentar-ho, ja que en aquell moment era un objector més jove que l’Albert 

Morelló o l’Àngel Cortadelles, cosa que permetia fer més proper el missatge que es volia fer 

arribar així com també: 

“Podies explicar el tràmit real que hi havia en aquell moment.”94 

És també en aquesta línia de la noviolència i esperonats per l’objecció, que aquests dos 

objectors decideixen crear, tal com hem explicat amb anterioritat, l’ONG Biaix: 

“Com un espai, un indret, un lloc que pogués servir de referent per tot això.”95 

Així doncs, els objectors més implicats van mirar de divulgar les idees del moviment 

d’objectors en els seus sectors. A part, tots estaven en contacte entre ells per informar-se 

del què s’anava fent i del què anava canviant a nivell estatal, a través del MOC: 

“Cadascú feia les seves coses, però de tant en tant teníem contactes per si hi havia 

alguna novetat, si s’havia de fer alguna campanya... I suposo que amb campanyes 

més generals de Catalunya o estatals, doncs participàvem tots, i fèiem coses 

conjuntament.” 96 

Les accions que es van realitzar com a MOC reusenc, a part de l’organització de les 

assemblees i reunions i xerrades de difusió de les idees antibèl·liques, pacifistes i sobre 

l’objecció en concret, van ser enganxades de cartells, concentracions, sorteigs de quintos 

burlescs, i pintades: 

“De coses en vam arribar a fer moltes. Vam penjar alguna pancarta a la plaça del 

Prim. Vam pintar una paret a la plaça de la Farinera, en una paret de pedra vam 

                                                
92 Podeu trobar un dels articles publicats a la revista Papers als annexos pgs. 62-64. 
93 Àngel Cortadelles. Annexos pg. 32. 
94 Àngel Pérez. Annexos pg. 50. 
95 Albert Morelló. Annexos pg. 26. 
96 Albert Morelló. Annexos pg. 26. 
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pintar un casc al revés amb una flor dalt. (...) Va ser el primer cop que es pintava 

alguna paret d’aquesta manera a Reus, a part de pintades de lletres o frases curtes”.97  

 
[Aquest document publicat a Reus il·lustra les paraules de Jordi Figuerola respecte les pintades i els 

encartellaments]  
 

 

Així doncs, van ser actes puntuals i significatius, la transcendència dels quals va 

radicar en la difusió i sensibilització de l’opinió pública reusenca. Cap dels objectors 

recorda exactament si es va fer alguna manifestació massiva a Reus, confonent els records 

de les manifestacions anti-OTAN de la mateixa època. No obstant, el Joan Maria Rosich, 

més vinculat al moviment d’insubmisos, destaca que les accions van agafar força quan es va 

regular l’objecció i molts objectors van decidir no acceptar tampoc la prestació social: 

                                                
97 Jordi Figuerola. Annexos pg. 15. 
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“Però a nivell més militant del MOC es va començar a mobilitzar més quan van fer-

se insubmisos, perquè n’hi havia que anaven a la presó. (...) Quan es comença amb 

la insubmissió, era arriscada i minoritària, vam començar a mobilitzar-nos més. 

Manifestacions, concentracions pel centre de Reus, i accions més concretes. Perquè 

hi havia gent que se la buscava, que estava pendent dels judicis...”98 

Així doncs, les manifestacions o accions col·lectives organitzades pels objectors reusencs 

que van tenir més seguiment van ser en aquesta etapa en què l’objecció era majoritària i ja 

havia entrat en joc la insubmissió.  

 
[Notícia del 17 de juliol de 1995 al Nou Diari Reus sobre una manifestació en suport a la insubmissió] 

                                                
98 Joan Maria Rosich. Annexos pg. 39. 
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3.4. LLIGAM AMB L’ACTUALITAT I CONTINUÏTAT IDEOLÒGICA   

 

3.4.1. Valoració dels resultats: trenta anys després 

En les entrevistes ens vam interessar en com els objectors van viure el final d’aquesta 

història i com valoren els resultats aconseguits amb la perspectiva del temps.  

 En primer lloc, els testimonis de Jehovà valoren positivament que s’arribés a la fi 

del servei militar obligatori pel que comportava aquest fet en la seva comunitat religiosa. És 

a dir, l’abolició del servei militar permetia que els joves poguessin predicar durant aquesta 

etapa de la seva vida en la qual es troben més lliures i amb més energies per fer-ho: 

“No s’entén un testimoni que no prediqui. És més fàcil fer-ho en temps de llibertat. 

(...) Llavors no haver d’anar a la presó o a l’exèrcit ens hi ajudava”99.  

No obstant, també veuen la part positiva d’haver tingut membres de la seva religió tancats a 

les presons per culpa de l’objecció, ja que així van poder predicar-hi i fer arribar el missatge 

evangèlic a un lloc on fins llavors no havien tingut accés: 

“Anar a les presons també va ser una oportunitat per poder predicar als presos. 

Perquè fins llavors estaven tancats i ningú podia portar-los el missatge bíblic. Era 

un territori de predicació que no haguéssim pogut contactar sense entrar-hi per 

aquest motiu” 100. 

No valoren la fi de la conscripció militar com un guany en drets, en tant que el seu 

col·lectiu no pretenia transformar la societat declarant-se objectors, tot i que seguint els 

principis bíblics prefereixen un món sense violència i aquest fet avançava en aquesta 

direcció.  

 A continuació, estudiant la valoració que fan dels resultats aconseguits els objectors 

posteriors als testimonis de Jehovà, hem d’exposar en primer lloc que sis d’ells, Agustí 

Llaurador, Jordi Figuerola, Salvador Palomar, Albert Morelló, Xavier Correig i Àngel Pérez, 

han comentat explícitament que la fi del servei militar obligatori va tenir més a veure amb el 

pragmatisme i el context europeu i mundial que no pas amb la lluita del moviment 

d’objectors de consciència. Tal com podem veure en les paraules de Joan Maria Rosich, el 

moviment d’objecció va contribuir, però no va ser el fet principal: 

“Jo crec que el moviment va ajudar, però no crec que hagués estat l’element 

determinant. Formava part d’un procés de reestructuració dels serveis militars, que 
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els estats van creure convenients, perquè no era necessari fer passar a tothom per 

allà, sinó que s’havia de tendir cap a la professionalització”.101 

En la mateixa línia l’Àngel Pérez destaca que el servei militar obligatori va caure pel seu 

propi pes, i no degut al moviment d’objectors, malgrat que aquest demostrava que la 

societat estava més avançada que la classe política: 

“La societat estava molt per davant [dels polítics]. El que va triomfar, en geopolítica 

internacional és que els exèrcits de lleva no tenien cap mena de sentit. (...) Va caure 

pel seu propi pes”.102 

També Jordi Figuerola considera que cal desenganyar-se i no atribuir-se tots els mèrits, ja 

que l’estat va acabar amb la mili quan va veure que realment era una estructura caduca i que 

econòmicament no era sostenible: 

“Desenganyem-nos, el moviment d’objecció va ser una cosa que va influir en el 

procés, però no va ser la causa de que els partits votessin això. A veure, és que ja 

econòmicament no podien mantenir-ho amb l’estructura d’aquell moment. Jo crec 

que els partits van votar a favor d’acabar amb la mili obligatòria perquè era una 

estructura ja caduca de per si. Queia pel propi pes. (...) Potser sense el moviment no 

hagués anat així. Però dir que van ser els objectors que van fer caure el servei militar 

jo opino que és exagerat.” 103 

Com veiem, però, planteja que potser sense el moviment d’objectors les coses haguessin 

anat diferent. També Joan Maria Rosich fa la mateixa reflexió, arribant tots dos a la 

conclusió de que la victòria del moviment d’objectors potser no va ser acabar amb el servei 

militar obligatori, sinó fer reflexionar a l’opinió pública, fer que la gent prengués 

consciència col·lectivament i personalment del que suposava haver de fer la mili:  

“Jo penso que la dinàmica que es va fer va crear, o si més no va ajudar a crear, una 

consciència generalitzada”.104 

L’Albert Morelló i l’Àngel Cortadelles, més optimistes respecte el paper que va tenir el 

moviment d’objectors, expliquen la sensació de satisfacció en considerar-se una petita part 

d’aquest canvi 

“La sensació aquella d’haver estat un petit granet de sorra per aconseguir una cosa 

que socialment a l’Estat Espanyol semblava impensable.”.105 
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No obstant, el verdader canvi és altre cop el canvi en la societat i la nova manera 

d’entendre el paper dels homes en aquesta, molt diferent a la tradicional en la qual es 

considerava que calia anar a l’exèrcit per fer-se un home:  

“Va ser un moviment i una pressió social molt gran per canviar una cultura 

militarista que existia i que en el fons continuava, però la força de la majoria de la 

gent, i el demostrar-se l’absoluta inutilitat del que volia dir tenir una conscripció 

obligatòria i un exèrcit que no fos professional”.106 

Així doncs, aquests objectors no consideren que el moviment d’objecció fos la única causa 

per la qual la classe política va votar finalment a favor d’acabar amb la mili obligatòria. 

Malgrat això, destaquen que el fet de que els partits comencessin a parlar favorablement de 

l’objecció de consciència i a considerar l’imminent fi del servei militar obligatori va 

provocar que la societat també ho veiés favorablement i molta més gent optés per l’opció 

de l’objecció: 

“A partir de que els partits comencen a parlar del servei militar professional... Acaba 

provocant un cert canvi d’actitud en la gent.”107 

El Joan Maria Rosich subratlla que va ser una dinàmica molt popular i que va implicar a 

molta gent. A pesar d’això, fent un exercici de realisme, conclou que els qui realment feien 

una militància contra el militarisme eren una minoria. Ho demostra el fet de que quan es va 

acabar amb el servei militar obligatori i el moviment d’objecció es va desinflar, els grups 

que van seguir amb la seva lluita antimilitarista van quedar molt reduïts:  

“La prova és que de tot aquest moviment, al cap d’un temps no en quedava res.”108 

Així doncs, tots els objectors entrevistats veuen amb certa suspicàcia que els polítics 

decidissin finalment acabar amb la conscripció militar. Creuen que els polítics van mirar de 

trobar una solució pragmàtica al nombre creixent d’objectors, van regular la prestació social 

perquè no els podien tancar tots a la presó i després van acabar amb la mili obligatòria, 

però tot plegat no per conviccions pacífiques o democràtiques, sinó pragmàtiques i 

d’interessos. És per aquest motiu que la majoria dels entrevistats expressen que van viure 

amb certa frustració que la classe dirigent del moment optés per l’exèrcit professional:  

“Era com el reconeixement i per tant la satisfacció de dir una lluita que has fet junt 

amb molta altra gent, finalment s’ha aconseguit, finalment els politics reconeixen i 

accepten tot això. Però en part amb una mica de frustració.”109 
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Finalment destaquen que en el moment en què s’opta per professionalitzar l’exèrcit és 

quan, a nivell polític, es comença a fer difusió d’una imatge positiva del cos armat espanyol: 

“Va començar tota una campanya de fer propaganda de l’exèrcit “apunta’t”... I aquí 

comença la reconversió de l’exèrcit com aquells que van a fer accions humanitàries 

per la pau... Que deies: sí home sí! L’exèrcit anant a fer accions de pau!”110 

És a dir, consideren que el moviment d’objecció de consciència va tenir els seus efectes en 

la societat, en tant que va canviar la mentalitat de molta gent i segurament va propiciar el 

canvi cap a un exèrcit professional, però que la lluita que ells van iniciar no s’hauria d’haver 

acabat i desinflat amb aquest guany parcial. Segurament aquesta frustració va relacionada 

amb el fet de no veure prou reflectit el canvi de consciència en la classe política, que 

semblava seguir-se movent pels interessos econòmics més que pel que la reclamava la 

societat amb els seus moviments socials.  

 

3.4.2. Opinió actual respecte l’exèrcit i la despesa militar 

Tots els objectors entrevistats coincideixen en mantenir-se fortament antimilitaristes (“A 

mi els exèrcits no m’agraden, i menys l’espanyol”111), i en considerar que l’exèrcit s’hauria 

d’eliminar completament –segons els més radicals– o replantejar-lo a fons, sobretot tenint 

en compte el context de crisi i de retallades en despeses socials. 

 En primer lloc Juan Antonio González destaca que seria millor no tenir exèrcit, i 

que no valen fal·làcies per argumentar mantenir-lo: 

“Mejor no tener [ejército]. A veces se nos argumentaba que debias defender a tu 

país, por si alguno otro nos invadía. Pero si todos pensáramos distintamente no 

haría falta el ejército. Pensamos que tiene que llegar el día.”.112 

Agustí Llaurador destaca que el que llavors van demanar com a objectors era la 

professionalització de l’exèrcit, ja que no podien demanar gaire més tenint en compte la 

consciència de la societat d’aleshores: 

“Nosaltres fèiem la reivindicació de que fos un exèrcit professional, pot semblar 

paradoxal, però vam estar-ho defensant perquè crèiem que a la gent del poble no se 

la pot cridar per anar a defensar el país amb la seva vida. Qui ho vulgui fer 

professionalment, cobrant i amb unes condicions dignes, que ho faci. Ho 

defensàvem com una alternativa perquè es deixés la població en pau.” 113 
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Per tant, coincideixen en valorar que la professionalització era un primer pas, però que 

s’hauria de continuar treballant per acabar amb aquesta estructura. Una estructura que 

segons ells no serveix per defensar el poble, sinó per mantenir el negoci armamentístic: 

“Un exèrcit no serveix per res. Jo crec que és un cau de vividors, una despesa 

innecessària i no ens defensa de res. (...) Jo penso que sempre és una excusa dolenta 

per mantenir una estructura caduca. (...) La base del problema no està en l’exèrcit 

sinó en el món dels polítics o de les empreses d’armament. No oblidem que l’estat 

espanyol és dels més grans exportadors d’armes del món. (...) No estic criticant 

l’exèrcit, sinó tota l’estructura armamentística i de poder...”114 

No creuen, tal com ja esbossàvem anteriorment, en la funció humanitària de l’exèrcit. Si 

l’únic que es pot acceptar de l’exèrcit són les seves funcions més cíviques, caldria, segons 

varis dels objectors entrevistats, replantejar el seu paper i reinventar-lo: 

“És evident que la idea de l’exèrcit no em segueix agradant en absolut. Tot i que 

penso que hi pot haver algun tipus de cos organitzat públic, que pugui fer 

determinats serveis. Perquè quan es parla de què fa de bo l’exèrcit, són tasques que 

es podrien fer des de la societat civil, tenint més bombers, policies, etc. (...) Potser 

podríem reduir totes les funcions que poguessin ser de la societat civil, i ja quedaria 

un nucli molt reduït, del qual ja parlaríem del què en fem”.115 

Àngel Cortadelles considera que no s’ha entès la noviolència com a una solució alternativa 

per la resolució de conflictes de manera noviolenta. És per això que troba una mancança 

educativa molt forta en aquest sentit. I si bé creu que aquesta seria l’opció ideal, com a 

mínim caldria plantejar quins són els possibles perills reals per la societat espanyola, i 

llavors, en tot cas, adequar la inversió del ministeri de defensa, ja que l’exèrcit tradicional no 

serveix per defensar la població, sinó, per com també comenten altres objectors, mantenir 

la indústria armamentística i l’estructura econòmica establerta. 

“Si ho mires amb sentit estratègic els criteris del que hauria de ser la defensa de 

l’estat són uns altres en aquest context actual. Els pressupostos de defensa dels 

EUA no tinc ni idea de per on van, però segur que estan invertint moltíssim més en 

aquest moment amb els punts febles que poden representar ciberatacs als sistemes 

de generació d’energia dels EUA tot i que segur que continuen mantenint la 

indústria armamentística perquè és un lobby molt important.”. 116 

Finalment, Joan Maria Rosich sentencia que: 
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“La despesa militar en temps de retallades jo penso que és un insult a la gent que 

està patint.. Cal qüestionar la industria militar espanyola perquè estem ajudant a 

crear morts, misèria i destrucció en altres llocs del planeta.”117 

I que per tant caldria acabar amb aquesta estructura caduca i amb la despesa innecessària 

que comporta, cosa que creu que només serà possible canviant la consciència de la majoria 

de la població. 

Com a curiositat, podem destacar que quatre dels objectors entrevistats han citat o 

anomenat a l’Arcadi Oliveres, en tant que es senten propers a la seva manera de pensar, o 

consideren que sap explicar de manera clara i eloqüent allò que ells pensen o intueixen 

sobre la situació actual: 

“Hi ha una persona que va estar lligada a l’objecció des del principi, un tal Arcadi 

Oliveres, que jo si hagués de fer un ideòleg de tauleta de nit seria el meu. Una 

persona molt clara que sap dir el que penso jo. Jo no ho podria verbalitzar tant 

bé.”118 

 

3.4.2. Continuïtat i coherència 

La coherència entre la ideologia i les accions dutes a terme al llarg de la vida va ser, i 

continua sent, un aspecte molt important sobretot pels primers objectors. Aquests creien 

que havien de donar exemple amb la seva actitud per demostrar que no objectaven només 

per no anar al servei militar, sinó per denunciar una estructura social que no s’adeia a la 

seva consciència. És per això que vam preguntar-los per aquest tema a les entrevistes, ja 

que si bé hem constatat que la majoria segueixen mantenint-se coherents a nivell ideològic, 

ens interessa ara veure també si aquesta coherència és duta a la pràctica.  

Malgrat que cap dels objectors entrevistats ha fet de l’objecció la seva causa vital –

com sí que ho hauria pogut fer Pepe Beúnza, per exemple–, uns s’han sentit més coherents 

que d’altres amb el que pensaven llavors i el que han anat fent a la vida. Pel que fa a les 

seves idees, com vèiem, segueixen mantenint un fort antimilitarisme i consideren que no 

han canviat gaire de rumb, tot i que hagin evolucionat, les hagin matisat, o l’edat els faci 

veure les coses de manera diferent: 

“Ja no sóc el passerell que era fa vint anys, ni tinc el descaro que tenia llavors.... Ara 

m’ho pensaria molt abans de fer una cosa que em pogués portar a la presó, m’he fet 

covard.”119 
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Alguns dels objectors –com el Jordi Figuerola, el Joan Maria Rosich, l’Albert Morelló o 

l’Àngel Cortadelles– consideren que aquella etapa va ser de formació personal i que durant 

tota la vida han mirat de donar-hi continuïtat: 

“Jo penso que la manera de fer personal et queda impregnada per tota la vida. (...) la 

coneixença de la gent, del que vas llegint, t’ajuda molt més a tenir actituds davant la 

resolució de conflictes a nivell quotidià que també et fan canviar”.120 

L’Albert Morelló explica com va mirar de concretar el compromís amb la noviolència que 

va prendre en declarar-se objector: 

“Intentant fer tota una pedagogia de la noviolència, traduint la noviolència a nivell 

educatiu, de com havia de ser l’actitud de l’educador amb la canalla... O quan estava 

a l’escola de l’Esplai hi havia un grupet que treballàvem com es podien treballar 

amb dinàmiques diferents aspectes de la pau i la noviolència i ensenyar-ho als 

monitors. Demostrant que es podia treballar amb la canalla”.121 

Salvador Palomar o Joan Maria Rosich destaquen haver continuat amb la militància social. 

El primer a través d’associacions culturals i fins i tot tancant la llista electoral de les CUP a 

Reus. I el segon comenta que va participar al moviment anti-OTAN, a les mobilitzacions 

contra la fira reusenca d’armament AIREX –que li va comportar ser detingut el 1992–, 

contra la guerra d’Iraq, contra les retallades actuals des de la CGT o des de les assemblees 

populars d’indignats de Reus, etc. Igual que valora que no és el mateix tenir 20 anys que 

tenir-ne 50, creu que la situació social i política de llavors no era la mateixa que ara, i per 

tant cal reflexionar sobre nous aspectes com la immigració o la destrucció dels serveis 

públics actuals. 

Creiem oportú considerar en aquest apartat si també a nivell laboral van donar 

continuïtat a la seva manera de pensar respecte el pacifisme, la noviolència o el compromís 

social. Podem argumentar que la majoria dels objectors entrevistats, precisament buscant 

ser coherents a la pràctica, han tingut professions que podem relacionar amb els ideals que 

els van portar a objectar. Exposem els casos que ens han semblat més significatius: Juan 

Antonio González va treballar com a predicador a la seva comunitat religiosa. Jordi 

Figuerola és herbolari. Salvador Palomar ha estat fent d’etnòleg-antropòleg, treballa a 

l’Associació Carrutxa i a l’Arxiu Històric de Reus. Joan Maria Rosich porta un bar i treballa 

a la CGT. Albert Morelló va ser professor universitari de pedagogia i actualment està en 

una empresa del món dels museus i les activitats educatives. Àngel Cortadelles va ser polític 

i ara exerceix de biòleg. Així doncs, ens sembla poder establir aquest lligam entre els ideals 
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propers a l’objecció i el món de l’educació, la política, la medecina alternativa, la predicació 

religiosa i les associacions culturals o sindicals. Les paraules de Jordi Figuerola il·lustren el 

seu cas: 

“Aquells anys van ser uns anys de formació personal, i llavors clar, durant tota la 

meva vida ho he anat mirant de portar a terme. Inclús et diré que amb la meva 

feina, la d’herbolari, una mica penso que també forma part d’aquest moviment. La 

no-agressió al cos amb medicacions innecessàries, no sempre, a vegades són 

necessàries, però moltes vegades no, i només serveix per engreixar el sistema 

farmacèutic.”122 

Jordi Figuerola també comenta que prefereix que la gent sigui coherent amb la seva manera 

de pensar que no que hagin estat objectors en un moment donat de la seva vida i no actuïn 

en conseqüència al seu dia a dia. 

 Només un dels objectors entrevistats, Agustí Llaurador, ens ha dit que 

malauradament considera no haver donat continuïtat al moviment i per tant no haver estat 

del tot coherent, ja que un cop passada l’etapa de l’objecció va estar per altres temes com el 

de la independència de Catalunya, i no va fer de l’objecció un dels temes més importants de 

la seva vida. No obstant, els seus ideals no han canviat, i, també com altres dels entrevistats, 

considera que actualment cal sortir del “comodisme” en el qual s’han anat instal·lant amb 

els anys i actuar contra les injustícies que tornen a veure al seu voltant. Aquesta mateixa 

idea ha estat destacada per altres objectors, en el sentit que després de la lluita anti-OTAN 

el moviment antimilitarista i la implicació social va decaure durant un temps, fins que va 

renéixer amb les manifestacions contra la guerra d’Iraq i ara veuen més que evident la 

necessitat d’implicar-se de nou i amb més força.  

 

3.4.3. Què se’n pot aprendre?  

Seguint la reflexió sobre la trajectòria ideològica, els hem preguntat per la seva opinió 

respecte la situació actual. També ens interessa descobrir contra què objectarien avui en dia 

i què en podem aprendre de la seva experiència en el moviment d’objectors. 

En primer lloc hem de dir que la majoria dels entrevistats continuen sent molt 

crítics amb la realitat que els envolta, i han plantejat d’una manera o altra la necessitat d’un 

canvi estructural del sistema: 
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“A vegades penses que caldria tornar a plantejar les coses des del principi. Hi ha 

tantes coses a objectar que no puc fer la llista”.123 

Consideren que la democràcia està molt debilitada i caldria més participació per tal de 

retornar el poder a la societat: 

“També penso que la democràcia no existeix ni aquí ni enlloc.(...) Aquí qui domina 

és la banca, el capital, són les indústries farmacèutiques, d’armament...”124   

“Jo en aquests moments objectaria, i de fet ja ho he fet, de la política de la 

democràcia formal representativa que tenim. No de la democràcia com a idea 

filosòfica”.125 

“Cal renovar el concepte de democràcia. Perquè actualment està molt deteriorada. 

(...) no hi ha la mateixa llibertat d’expressió per tothom, les dissidències no agraden.. 

i el sistema de partits tampoc funciona”.126 

Així com també coincideixen en valorar que es tracta d’una situació crítica –crisi en sentit 

negatiu però també en sentit d’oportunitat pel canvi– i molt complexa, i que per tant també 

és molt complex definir un sol tema contra el què objectar i lluitar actualment: 

“La diferència de l’objecció de llavors amb ara és que era una objecció molt 

concreta i definible. Molt visual. (...) Ara tot és molt més complex. No s’ha avançat 

quasi res. Potser sí a nivell d’ideologia pacifista..”127 

Per tant, entenem que les objeccions que els entrevistats proposarien tindrien com a fi un 

canvi en l’estructura capitalista i una reformulació de la democràcia actual per tal de fer-la 

més participativa, més transparent, més representativa i menys partidística: 

“Si volem una societat que vulgui el bé públic i la justícia social i viure amb una 

mica de dignitat, la democràcia parlamentària ha de canviar molt i s’ha de 

qüestionar. Ampliant els camps de participació pública i social, etc.”128 

Un parell dels entrevistats –l’Àngel Cortadelles i el Xavier Correig– també han plantejat la 

importància de tractar els temes mediambientals: 

“L’objecció que m’estic plantejant, com molta gent suposo, de que hem de viure 

d’una manera diferent. Radicalment diferent. (...) Veure com podem ser més 

responsables ambientalment del planeta, i per tant alimentació ecològica, reciclant, 

deixant la mínima petjada `possible en termes energètics...”129  
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El mateix Xavier Correig, l’Agustí Llaurador i el Jordi Figuerola han destacat el tema de la 

independència de Catalunya per donar veu al poble i acabar amb l’opressió espanyola: 

“Jo objecto contra l’opressió del meu país. (...)  Una persona o un col·lectiu han de 

ser ells mateixos i a partir de que tu ets persona i saps el que vols, t’organitzes amb 

altres persones independents i vas fent la independència nacional. (...) 

Malauradament la independència massa gent la planteja de dalt cap a baix: volem un 

estat. doncs a mi certs estats no m’interessen tampoc.”130 

Igualment Joan Maria Rosich ha valorat que l’exèrcit espanyol encara té moltes mancances, 

i que la policia és en excés un cos repressor:  

“Això [la crisi] reforçarà la maquinària repressiva... La policia no deixa de ser un cos 

militaritzat”.131  

Finalment també s’ha tractat el tema de l’objecció fiscal a les entrevistes de Xavier Correig i 

Àngel Cortadelles. 

Ens sembla interessant apuntar aquí que alguns entrevistats, com Salvador Palomar 

o Àngel Pérez, puntualitzen que cal tenir en compte que sovint es parla d’objecció o 

insubmissió per definir qualsevol acte de transgressió, i, segons ells, no seria adequat. 

També consideren que no és el mateix una objecció que pugui comportar una petita multa 

–com la insubmissió a pagar els peatges– que una que pugui comportar anar a la presó i 

veure reduïts alguns drets com a ciutadà –com la de Pepe Beúnza. 

Així doncs, és davant d’aquesta situació actual tant complexa que una gran part dels 

entrevistats considera que cal reactivar les mobilitzacions. Continuar-les aquells que des de 

llavors han estat implicats en diferents lluites, o tornar-se a implicar aquells que havien estat 

més “adormits” per canviar i transformar la societat. En aquest sentit, destaquem a 

continuació certs “consells” que els objectors han esbossat basant-se a la seva experiència 

com a objectors o activistes –ja sigui en el moviment d’objecció, com en altres moviments 

socials explicats en els altres apartats. 

En primer lloc, varis objectors han comentat la importància de que la gent 

s’impliqui, tot i saber-se minoria, per tal de que les coses puguin començar a canviar, poc a 

poc el moviment d’uns pocs es va ampliant i rebent més suport:  

“La lliçó de que cada granet de sorra fa una platja i que cada gota d’aigua fa un mar. 

Si no hi ha petites aportacions no es fa res. (...) Les petites aportacions són les que 
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van fer que tota la societat canviés fins al punt que avui en dia a ningú se li acudiria 

cridar la gent a l’exèrcit.”132 

En segon lloc, aquesta implicació cal que cadascú la faci en el seu àmbit i la mantingui 

quotidianament, ja sigui en associacions, amb l’actitud, en partits polítics, a la feina: 

“Jo estic a favor de lluitar el dia a dia, i fent coses cadascú del seu àmbit”.133 

En tercer lloc afegeixen que no es tracta d’anar a una manifestació un dia puntual, sinó de 

ser perseverants, pacients, valents i creure en el que es fa:  

“De la nostra i de moltes lluites que hi ha hagut a nivell històric [se’n pot aprendre 

que] (...) una gent lluita per canviar les coses, i al final s’aconsegueix canviar. Són un 

petit sector. Tu pots ser pioner  a un nivell i en un determinat aspecte, i al final s’hi 

va sumant gent, la gent dóna suport, potser no fa accions però es va sensibilitzant... 

I un cop en aquest punt poden canviar les coses. Però clar, per arribar fins aquí cal 

molt d’esforç, mobilitzacions, reunions, paciència...”.134 

A més, seguint les idees dels d’aquests objectors, podríem dir que cal trobar temes concrets, 

definits i acotats per tal de poder planificar una objecció i unes accions en conseqüència.  

 En quart lloc, destaquen l’important paper de la tasca educativa per sensibilitzar i 

començar a prendre consciència de que cal canviar les coses, i de que un altre món és 

possible: 

“Has de respectar les maneres de pensar i amb convicció ferma deixar constància 

de que es podien fer les coses d’una manera diferent, posant molt de temps en la 

tasca educativa. Cal fer reflexió serena, intel·lectual, sense crispació... I anar seguint 

respostes engrescadores, nous models.... treballant i esforçant-se molt. No cal 

emprenyar-se amb ningú, sinó sent coherent, poc a poc, canviant la societat.”135 

Finalment, molts dels objectors, han destacat, tal com ja vèiem en la reflexió d’Àngel 

Cortadelles, que no es tracta només d’un rebuig contra tot allò establert o d’una crítica 

indignada, sinó de propostes imaginatives, constructives, positives, i defensades a la 

pràctica amb il·lusió i optimisme, com també destaca l’Albert Morelló: 

“Jo recordo que ho vivies amb optimisme i il·lusió, sabies que te la jugaves i que 

tenia els seus riscos fer-ho, però si el que feies era perquè sabies que la teva filosofia 

et portava a dir jo no puc només pensar-ho, he de fer-ho”.136 
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Precisament, és en aquesta direcció que alguns dels entrevistats –Àngel Cortadelles, Jordi 

Figuerola o Xavier Correig– han comentat que, tot i que molts plantejaments de fons els 

comparteixen, discrepen en certa mesura amb el moviment dels “indignats”, en tant que, 

segons ells, farien crítiques poc constructives i no acabarien de comprometre’s, implicar-se 

del tot, o concretar propostes alternatives: 

“A vegades veig certs indignats que és un no compromís concret. Gent que està 

enfadada contra el món, però no prenen compromís amb res concret.”137 

“El moviment del 15M té un punt molt demagògic i això em fa molta por. (...) Cal 

fer un enfocament positiu, que això trobo que és el que fèiem en els diferents grups 

d’objecció. (...) Cal fer objecció d’un model d’estat i una manera de viure que ens 

sembla obsolet, però amb actitud positiva i amb una resposta educativa.”138 

Així doncs, si actualment volguéssim seguir els principis, actituds i estratègies que van 

moure el grup d’objectors de consciència al servei militar hauríem de concretar, definir i 

acotar una situació contra la que declarar l’objecció de consciència. En preparar una 

campanya de desobediència civil hauríem de tenir clar que un moviment d’aquestes 

característiques es desenvolupa a llarg termini i que possiblement molts pateixin les 

conseqüències repressives abans de que es produeixin els canvis. Caldria desenvolupar, amb 

idees originals i captivadores, un bon programa de difusió i sensibilització per atraure 

favorablement l’opinió pública i la dels mitjans de comunicació. I finalment, també hauríem 

d’estar disposats a acceptar totes les conseqüències sense que aquestes minessin la nostra 

convicció en el canvi.  
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4. CONCLUSIONS 

 

El moviment d'objectors de Reus, en les seves característiques, organització i patrons 

d'acció no difereix massa, segons el nostre parer, del moviment a escala estatal. El cas local 

de Reus ens ha permès il·lustrar el moviment en general, ja que, tal com apuntàvem en la 

contextualització històrica i hem constatat al llarg del treball, van seguir el mateix esquema. 

Un esquema que hem establert en tres etapes, a saber: objecció religiosa, objecció pacifista i 

per últim objectors que s’avenien a la llei i realitzaven la prestació social o els qui la 

rebutjaven i esdevenien insubmisos. Hem pogut observar que a Reus hi havia 

principalment els següents grups d’influència ideològica: la religió dels testimonis de 

Jehovà, la noviolència amb arrels al cristianisme progressista post-Concili Vaticà II, i el 

llibertari o anarquista. Si bé també hem constatat influències nacionalistes en algun d’ells. 

Precisament hem pogut veure que aquests matisos ideològics van provocar certes divisions 

dins del moviment d’objecció reusenc, així com en el MOC espanyol, tal com hem 

assenyalat apuntant les diferents posicions i divergències que sorgien després dels 

congressos i assemblees realitzats pel MOC. 

Els objectors reusencs, entre el 1975 i el 1995 aproximadament, van realitzar 

accions com encartellaments, pintades, encadenaments davant del Govern Militar de 

Tarragona, mobilitzacions quan detenien a algú, però sobretot es van basar en fer una tasca 

de difusió i sensibilització de l’opinió pública reusenca. Amb aquestes accions, aquests 

joves que eren normalment minoria en els seu entorn proper i també a tot l’estat espanyol 

van aconseguir un canvi de mentalitat en la societat, subvertint els forts valors militaristes 

heretats del règim franquista.  

El canvi de mentalitat l’hem pogut constatar, per exemple, estudiant el paper de les 

dones dins del moviment d’objecció. Si bé aquest moviment afectava directament als 

homes i per això eren els qui es mobilitzaven, també hi van participar activament algunes 

dones. El moviment d’objecció anava en contra de l’exèrcit, però també dels seus valors, 

per tant, dins del moviment s’hi trobava un fort antipatriarcalisme compartit pel feminisme. 

Així doncs, estudiar aquest moviment social concret i relacionar-lo amb l’actualitat, ens ha 

permès reflexionar sobre l’evolució del rol de les dones dins dels moviments socials i fins i 

tot en la mateixa societat. Avui en dia, si bé encara queda molta feina per fer en qüestions 

de gènere, les dones tenen un paper molt més destacat en els moviments socials i en la 

societat, segurament en part gràcies al canvi de mentalitat antipatriarcalista impulsat pels 

objectors. 
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El moviment d’objectors es va dissoldre poc després de 1998 quan es va decidir 

posar fi al servei militar pel 2001. En contra del que plantejàvem com a hipòtesis del treball, 

que el moviment hauria servit per impulsar la fi del servei militar obligatori, la majoria 

d’entrevistats creuen que no es va posar fi a la conscripció gràcies als seus esforços i per la 

pressió popular, sinó degut als interessos econòmics canviants en el nou context europeu i 

mundial. Context en el qual un exèrcit de lleva era caduc per les tecnologies emprades en 

l’armament i perquè també suposava una pèrdua en el sentit econòmic. Aquest fet seria, 

doncs, segons els objectors, el que va propiciar, per pragmatisme i posant a la balança els 

interessos econòmics, que finalment la classe política es decidís a acabar amb el servei 

militar obligatori.  

No cal menystenir, però, els canvis legals progressius i lents anteriors a l’eliminació 

de la conscripció, ja que gràcies a la forta pressió popular es van acabar concedint les 

demandes dels primers objectors. El fet d’aconseguir aquests canvis de manera tant 

progressiva comporta un gran desgast en l’activisme, és per això que entenem i compartim 

la visió que els entrevistats han manifestat de que sovint sembla que el món canviï no pels 

esforços dels “progressistes” sinó pel dels “conservadors”. No obstant, els moviments 

socials i progressistes sempre van per davant de la classe política i els seus interessos, 

posant així en qüestió la seva concepció de la democràcia. La classe política va haver de 

reaccionar, ja fos pel moviment d’objecció o per pragmatisme, davant de la situació 

plantejada pels objectors: no podien tancar-los a tots en presons ni podien fer-los realitzar, 

posteriorment, una prestació social substitutòria. Així doncs, el canvi de mentalitat que van 

aconseguir impulsar els objectors de consciència en la societat espanyola –plantejant el rol 

de l’exèrcit, posant en qüestió els valors masclistes derivats de la cultura militar, denunciant 

la despesa militar, etc.– va ser el que realment va provocar que es pogués acabar amb el 

servei militar obligatori, si bé no es van complir totes les expectatives que els objectors van 

anar creant al llarg de la lluita. 

Finalment, considerem que aquest estudi s’hauria de completar amb la recerca en 

arxius militars i civils del Camp de Tarragona i en hemeroteques, i amb el treball estadístic a 

partir d’enquestes. Així com també amb un anàlisi a fons dels documents en relació a 

l’objecció publicats a Reus o bé dels quals els objectors tenien coneixença en tant que 

circulaven dins del moviment.  

*** 

Estudiar un moviment social des d’una perspectiva local permet donar valor a les 

particularitats, prestar atenció als matisos, i descobrir de prop com són aquestes persones 
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que acaben configurant-lo. A través de les entrevistes hem pogut descobrir els motius que 

els van portar a esdevenir objectors, entendre les seves circumstàncies, captar el seu to de 

veu o la brillantor dels seus ulls emocionats recordant l’experiència, i construir una història 

molt més personal que llibresca. Són aquests casos individuals, als quals hem donat veu 

amb la intenció d’emfatitzar-los, els que més ens sorprenen, ja que demostren la valentia, 

les fermes conviccions i la radicalitat del compromís social dels qui es declaraven objectors 

quan això no era encara un fet majoritari ni majoritàriament acceptat. 

A través de conèixer les accions que van realitzar com a integrants del moviment a 

Reus, hem pogut veure com els ideals –ja fossin d’inspiració religiosa, pacifista o llibertària– 

es materialitzaven i concretaven a la pràctica, amb accions noviolentes i contestatàries. 

Parlar amb els objectors reusencs ens ha permès també comprendre què entenien ells 

mateixos per objecció de consciència, insubmissió i com consideraven que s’havia de dur a 

la pràctica la desobediència civil. Alhora hem vist com s’anaven configurant les xarxes de 

suport i, per tant, com naixia el moviment d’objecció a Reus. 

Si bé els objectors coincidien en els aspectes generals i això els permetia sentir-se 

identificats amb el col·lectiu i anar teixint lligams fins a construir el moviment social, les 

diferències i divisions existien ja que les motivacions que portaven als diferents joves a 

declarar-se objectors, tal com hem vist, podien ser força heterogènies. Aquesta 

característica sol reproduir-se en els moviments socials, ja que els motius i també els 

interessos que impulsen la gent a esdevenir activistes poden ser molt diferents, provinents 

de les reflexions que cada individu realitza sobre un conjunt d’idees presents en el seu 

entorn social o polític. Per tant, encara que els col·lectius elaborin uns discursos i unes 

identitats compartides, els matisos existiran i s’aniran reconsiderant al llarg del procés 

activista. La mateixa característica també és constatable en els moviments d’esquerres o en 

els assemblearis, en els quals normalment els matisos en la manera d’entendre com cal 

actuar i els mitjans que cal emprar, són normalment més importants que els fins o ideals en 

si. 

La lectura trenta anys després del moviment d’objeccicó de consciència al servei 

militar realitzada pels mateixos objectors ens ha permès aprendre els principis, actituds i 

estratègies de la desobediència civil, així com també poder-ho posar en relació amb 

l’actualitat. Ens ha semblat molt interessant observar com, durant la gestació d’aquest 

treball, apareixien i evolucionaven diferents moviments de desobediència civil (com el 

#novullpagar als peatges catalans, el moviment de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 

en contra dels desnonaments o la insubmissió a l’euro per recepta), podent establir clars 
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paral·lelismes amb el cas estudiat. El moviment de la PAH és el que ens sembla més 

comparable amb el moviment d’objecció de consciència al servei militar quant a 

característiques del moviment, l’evolució legal que està experimentant i les dimensions i 

ressò que està prenent. Apuntem breument el que interpretem com aquestes coincidències: 

el moviment comença quan una minoria de gent es troba afectada personalment per una 

situació que considera injusta o que atempta contra la seva consciència (haver d’anar a 

l’exèrcit o ser desnonats per no poder afrontar el pagament de la hipoteca, i sense que amb 

la dació de l’habitatge és pugui acabar amb el deute contret amb el banc), aquesta minoria 

busca informar-se a nivell legal i crear xarxes de suport (s’estudien les possibilitats legals per 

afavorir els canvis, es plantegen noves lleis o noves maneres d’interpretar-les –en el cas 

actual ho veiem clarament amb la recollida de firmes per la Iniciativa Legal Popular–, i es 

creen grups estables com el MOC o la PAH). La pressió popular augmenta lentament a 

mesura que la difusió avança (amb actes visibles i originals, aplicant les estratègies de la 

noviolència, fent manifestacions, xerrades de sensibilització), i es produeixen 

progressivament alguns canvis legals, fins que el tema en qüestió apareix als mitjans de 

comunicació i en l’agenda política. Aquest moment és decisiu i és el que porta els canvis 

més importants.  

Per altra banda, estudiat el moviment d’objecció amb perspectiva i vist que va 

minvar l’activisme antimilitarista i pacifista una vegada abolit el servei militar obligatori, ens 

pot fer plantejar, en primer lloc, perquè no va ser un moviment més antimilitarista en 

general, enlloc d’actuar contra el servei militar obligatori únicament. Alguns elements ens 

poden servir de reflexió: quan va començar l’objecció de consciència Espanya vivia en una 

dictadura militar, complicant la possibilitat de demanar més enllà d’abolir el servei militar 

obligatori. Per això, molts objectors, com Pepe Beúnza, haurien volgut iniciar el 

desarmament, començant per desarmar-se a un mateix i no anar a la mili. En segon lloc, es 

pot plantejar per què el moviment antimilitarista va minvar quan es va acabar amb la 

conscripció. Segurament la resposta la trobaríem en constatar la poca implicació de la 

majoria de la societat en els moviments socials si no és per temes que els afecten 

directament. També podria haver influït el desgast que va provocar la lluita anti-OTAN en 

molts dels activistes antimilitaristes. I finalment, la consolidació de la democràcia i 

l’implementació de l’estat del benestar hauria provocat un adormiment dels moviments 

socials. 

Podem concloure que el moviment d'objectors va ser una de les fites dels 

moviments socials a Espanya pel seu nombre d'implicats, qualitat organitzativa i canvis 
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assolits. Van ajudar a crear una societat més oberta, igualitària en qüestions de gènere, 

pacifista i, a la fi, més democràtica. És per això que molts dels actuals moviments 

d'objecció tenen aquest moviment com a referent. 

 

Agraïments 

En primer lloc m’agradaria agrair al Jordi haver acceptat amb energia i alegria ser el tutor 

d’aquest projecte davant les tristes circumstàncies, i també pels bons consells i atenció 

oferts ja abans d’esdevenir-ne el tutor. 

També m’agradaria donar les gràcies a tots els objectors entrevistats, el Juan 

Antonio González, el Marià Saborido, l’Agustí Llaurador, el Jordi Figuerola, el Salvador 

Palomar, l’Albert Morelló –l’objector de casa meva–, l’Àngel Cortadelles, el Xavier Correig, 

el Joan Maria Rosich i l’Àngel Pérez, que amb el seu testimoniatge i paciència han fet 

possible aquest treball. Així com també a altres objectors o persones que d’una manera o 

altra m’han explicat la seva experiència i m’han aconsellat durant la creació d’aquest 

projecte, en especial el Pepe Beúnza, l’Enric Prat i el Lluís Pastrana. 

Finalment a la meva família per la confiança i els ànims que m’han fet arribar durant 

tot aquest camí, i a l’Aleix, per l’amor, la inspiració, les correccions i els consells sincers. 
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