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6.1. Entrevistes  
 

6.1.1. Entrevista a Juan Antonio González i Marià Saborido 
1) Personals:   
a. Noms: Juan Antonio González Vizcaíno i Marià Saborido Romero1 
b. Estudis i professió:  
JA: He tenido bastantes. Podríamos decir, para que lo entendiera cualquier persona de 
religión católica, misionero. Des de los 13 o 14 años dejé los otros trabajos de lado y me 
dediqué totalmente a la obra de evangelización. Después me casé, tuve hijos, y tuve que 
dejar esta obra. Pero el tiempo de prisión, que fueron unos seis años y después de salir de 
prisión, también continué con la obra misional. Los estudios los terminé con corta edad. Y 
los otros estudios los realicé haciendo cursillos con los Testigos de Jeová. El colegio lo dejé 
a los 11 o 12 años. Y en prisión también hicimos cursillos, teníamos tiempo.  
M: jo vaig estudiar ensenyança bàsica, en aquell temps era de primer a vuitè, després 
batxillerat tres cursos i una mica semblant a ell, jo també tenia intencions de dedicar-me a 
predicar i dedicar-me a la vocació de difondre el missatge de la Bíblia, i vaig pensar que no 
aniria a la universitat. Ja als 15 anys passava 90 hores al mes predicant, són tres hores 
diàries. I treballava, i fer-ho tot costava molt. Després vaig deixar de predicar i em vaig 
posar a treballar més, desgraciadament.  
c. Any de naixement: 
JA: 1946 
M: 1967 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís:  
JA: En el caso mío te tenías que declarar de cara al Estado, y eso fue en el 1968. 
M: De fet la postura d’objector, en el moment en que t’identifiques com a Testimoni, ja ho 
ets. Però si no t’obliguen a anar a l’exèrcit no hi ha problema. Jo com que sóc més jove no 
vaig tenir tants problemes. Jo va ser o al 1987 o al 1988, junt amb el meu germà vam anar al 
Gobierno Civil de Barcelona. Jo vivia a Viladecans. Havíem de fer cua, omplir instàncies... I 
ho vam haver de fer varis cops. El meu germà va haver d’anar a la caserna i dir que era 
objector. No va passar res. Ja començava a entendre’s. 
   
2) Per què us  vàreu declarar objectors? Què us va esperonar a fer el pas, la religió? 
JA: La explicación correcta sería basada en principios bíblicos. Hay bastantes referencias en 
el Antiguo Testamento y en los Evangelios, las declaraciones de Jesús, a la idea de no coger 
las armas. Había la idea contraria, en aquella época, que nuestra religión venía de América y 
que estábamos en contra del Estado y el Régimen. Comenzamos a tener contactos con el 
gobierno para explicarles la idea nuestra y iban entendiendo. Yo tuve una cita, ya estando 
en prisión, con lo que en aquel entonces se entendía como capital general de la cuarta 
región, que era un señor llamado el gran Duque del Infantado... El comandante de la 
prisión, en “Milletas”, Mallorca, era una prisión arreglada, era un polvorín convertido en 
prisión preventiva. Era un foso de seis o siete pisos de profundidad. Con naves dentro. 
Durante seis meses al año no se veía el sol, no daba en el patio. El patio media siete pasos 
de ancho por cuarenta y dos de largo. Era como un foso. Allí se presentó este señor, 
aunque el comandante de la prisión dijera que no iba a venir, y le expliqué los motivos y los 
entendió. Que nuestra objeción no era a vestir el uniforme, que era lo primero que nos 
daban, cuando llegábamos al centro de instrucción i de reclutas era lo primero que nos 
daban. También con el petate, la bolsa, esto si que lo cogíamos porque no llevaba 
uniforme. Pero cuando nos daban el uniforme venia el contacto con la negativa. Y segun el 
                                                
1 Actualment tots dos viuen a Reus, però en el moment de declarar-se objectors només hi vivia en Juan 
Antonio Vizcaíno. Per aquest motiu, i perquè es va declarar objector anys abans que el Marià Saborido, ens 
centrarem en les seves respostes. 
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reglamento de aquel entonces la desobediencia era no vestir el uniforme. Porque no había 
una ley que concibiera que alguien se negara. O estaban los prófugos o nada. Entonces 
expliqué que mi objeción era a todo el servicio militar. El señor lo entendió muy 
amablemente, lo escuchó con mucho respeto. Se le tenía que hablar con los términos de 
aquel entonces, en tercera persona… Y me dijo que en eso estaban, transmitiendo toda esta 
información a los altos mandos. Esto fue en 1970 casi, porque ya llevaba unos nueve meses 
en Mallorca. Estaría seis años en prisión. En el primer juicio, me hicieron dos tribunales, 
me pidieron si tenia algo que alegar, las dos veces alegué esta misma información. Todos 
mis compañeros en la primera condena recibían un año, que era el mínimo que se ponía en 
aquel entonces, después entendí que por alegar las dos veces a mi me pusieron tres años y 
tres años. Me cayeron más años por alegar estos motivos y por solicitar que hicieran algo 
con nuestra situación. Pero es que estábamos en peor condición que un criminal o un 
ladrón. A estos se les ponía una condena y cuando la cumplían los dejaban en libertad. A 
nosotros cuando se terminaba, nos volvían a poner otra. Porque volvíamos al centro de 
instrucción… Condenas sucesivas. A los otros Testigos de Jehová les ponían un año y un 
día. Supongo que lo mío sería por hablar más de la cuenta.  
M: Jo no les vaig passar tant magres. Però si que vam haver de fer tots els papers. Vam fer 
les gestions junt amb el meu germà. Tots els testimonis de Jehovà tenen la consciència 
educada mitjançant els principis bíblics. Això no s’imposa a ningú. Qui és testimoni ho és 
perquè vol. I els principis que s’ensenyen a la Bíblia et fan entendre bàsicament que per 
agradar a Déu has de ser neutral en temes polítics, militars i encara més, això de fer 
moviments ecumènics de religions per fer enteses, tampoc. Tot això ho deixem al marge. 
En temes militars, com que ells tenen l’ús de la força i poden obligar, ens ha tocat patir per 
això. Però els principis sempre són els mateixos. Jesús per exemple va dir “què et penses, 
que no puc demanar al meu pare que m’enviï dos legions d’àngels perquè em defensin?”. I 
també va dir “vosaltres no sou part d’aquest món”. Jesús es va mantenir neutral en molts 
aspectes. En una ocasió la Bíblia diu que van voler agafar a Jesús per fer-lo rei, i Jesús no va 
voler. Els temes polítics i militars que ja hi havia al seus temps, per Jesús no era important. 
Ell era el rei del regne de Déu, amb els seus súbdits, les seves lleis, i estaven al marge.  
3) Els del vostre entorn van entendre la decisió? 
JA: Unos si y otros no. Como también en los lugares donde estuvimos. Había oficiales o 
soldados mismos que lo entendían. Recuerdo un chico de Lérida que cuando estábamos al 
calabozo vino y me dijo que admiraba mi postura. Recuerdo que me trajo un salchichón. El 
muchacho estaba muy preocupado por mi situación y admiraban el valor, la creencia o la 
postura que teníamos. Los oficiales no lo entendían, normalmente, por su oficio, y 
esgrimían la idea de defender a la patria. Pero en todo conflicto militar siempre hay una 
nación que ataca. Si entre esta nación hubiera habido gente con las ideas o principios 
evangélicos, no habría ocurrido. En Alemania, miles de testimonios de Jehová murieron en 
los campos de concentración y eran alemanes. Eran los únicos que podían salir en libertad 
firmando un documento, no tenían el agravante de la raza, podían escaparse pero no lo 
hicieron. Así pues unos lo entendían, otros no.  
4) Com definiríeu la vostra ideologia al moment de fer-vos objectors? Havíeu llegit 

Gandhi..? O us basàveu en la Bíblia? 
M: Nosaltres sempre ens hem vist acompanyats pels nostres companys. És a dir, jo quan 
vaig declarar-m’ho tenia companys que ja havien estat a la presó. Quan veies quina mena de 
persones eren, que no tenien motius per estar-les passant magre a la presó, i que tenia les 
teves mateixes creences... Gent que et dóna un recolzament. Però allò fonamental és la 
Bíblia. Qualsevol estudiant sincer de la Bíblia veu que no té sentit implicar-se en els temes 
polítics i militars si vols agradar a Déu. Tu pots decidir fer activisme, però si vols agradar a 
Déu cal seguir els principis que marca la Bíblia. El meu pare no era testimoni de Jehovà. I 
el meu pare al principi ens ho va fer passar molt malament a mi, el meu germà i a la meva 
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mare. Ell no ens va recolzar de cap manera. No era pel tema de l’objecció de consciència, 
era el fet de ser testimoni de Jehovà, de ser diferent als altres... Ell això no ho paia. Però 
nosaltres tenim una família molt gran, de milers de testimonis. 
JA: Con relación a la objeción de consciencia no influïa la opinión de otros. A veces 
intentaban que influyera como institución, pero era individual. Hubo algunos testigos de 
jeova que se marcharon de España por no tener que ser objetores en prisión. Aquí 
quedaban como prófugos. Pero esto demuestra que cada uno era libre con su conciencia de 
hacer lo que quisiera al respecto. No se les acusaba de nada a los que se marchaban, ni a los 
que se quedaban. La conciencia es totalmente individual. Nadie debe influir en asuntos de 
conciencia, juzgar... Y bueno, sabiendo las consecuencias, claro, costaba. Yo en aquel 
momento tenia algunos compañeros que se habían marchado en Alemania o Francia. Y 
costaba, pero pensabas en los principios bíblicos, y el amor y el valor de los que se habían 
quedado aqui en prisión. 
Yo diría que las dos cosas más importantes en contra de nuestra vida allí en prisión fueron 
los presos comunes (los que no eran ni católicos ni testigos de Jehová) no objetores, 
principalmente desertores de la legión,… Fue la dificultad más grande. Y la otra cosa que 
producía dolor era la incertidumbre de no saber como iba a acabar. Creo que fue en el 1973 
o 74 que ya el gobierno español hizo dos proyectos de ley para las cortes. Y fueron 
rechazados los dos. Recuerdo un compañero que pasó diez años, Emilio Vallo, que no 
había salido de prisión. Todos teníamos un mes entre condena y condena. Pero a ese 
compañero no le dieron la oportunidad nunca. Este compañero si que sufría muchísimo. 
Compartíamos prisión. Porque allá eso de celdas no funcionaba. Eran castillos antiguos. 
Eran naves, todos juntos. Donde más prisioneros estábamos era en Cádiz, llegamos a ser 
unos 200. En literas de tres. Dedicábamos mucho tiempo a estudiar. A repasar, como en mi 
caso. Escribíamos muchas cartas, con un sistema de predicación. Teníamos máquinas de 
escribir, y con algunos sistemas fuera de lo reglamentario, las sacábamos de la cárcel. 
5) I un cop declarats objectors, vàreu intentar posar-vos en contacte amb altres 

objectors? O algú no Testimoni de Jehovà es va posar en contacte amb vosaltres 
per conèixer la vostra situació? 

JA: No. Se habló de un chico José Beúnza, que era católico. Yo no llegué a conocerlo, otros 
compañeros si. Se pusieron en contacto en otras prisiones. Y lo de él se entendió que era 
una conciencia humana. Ni siquiera con argumentos religiosos. Su persona y lo que el 
conocía de la humanidad le impedía ir al ejército.  
M: Hay que sacarse el sombrero, porque él seguramente no tuvo quien le arropara, como 
nosotros. 
JA: Si. Hicieron una marcha des de otros países de Europa… No conocimos a ninguno. 
M: En mi caso, como no llegué a pisar ningún penal, era más burocrático. Las directrices 
habían ido cambiando, y todos los compañeros de mi edad éramos objetores… O alguno 
se había ido al extranjero. Però de fet la posició general era d’acceptar el problema. 
6) Quina opinió teníeu respecte al servei substitutori al servei militar obligatori, o 

l’anomenada prestació social? 
JA: Al principio el asunto fue que el gobierno ofrecía un servicio sustitutorio. Entonces 
claro, nosotros pensábamos, y era un pensar individual, pero generalmente no se aceptaba. 
Porque era en sustitución al servicio militar. Yo siempre decía que si uno no debe algo, 
¿por qué tiene que pagar menos? Aquí el asunto fue 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 el una milla, dice Jesús, anda dos. Entonces dando derecho a la autoridad 
establecida a un país de ordenarte un servicio civil, que fue lo que se estableció y lo que se 
fue aceptándose.  
M: A nosaltres com a joves altres objectors més grans ens deien que si ens condemnaven a 
fer un servei social ho acceptarem tractant-se de que ens han intentat obligar a fer un servei 
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militar, que no podem fer, i la condemna de fer un servei civil es pot acceptar. Però no com 
a substitució del servei militar. [És a dir, si no era una condemna, no podieu aceptar-la?] 
Exacte. [I cap dels dos la vàreu fer, no?] No.  
JA: En aquel entonces, como teníamos tiempo para hablar con los comandantes en la 
prisión, les preguntábamos si no podía hacerse de otra manera. Porque para ellos también 
era una lástima tener tantos jóvenes en prisión. Cuando estuve en Cádiz montamos un 
taller de carpintería mecánica, los mismos prisioneros lo montamos. Fue la carpintería más 
grande de toda Andalucía. Y a veces les sugeríamos, por qué no, en lugar de ofrecernos el 
servicio militar, nos mandan al bosque a hacer cortafuegos o a poner carreteras? Cualquier 
otra cosa en todo aquel tiempo. Lo veían bien… Fue evolucionando la cosa. Ellos fueron 
aceptando las motivaciones religiosas, cada vez éramos más, y el ejército tampoco 
necesitaba tanta gente.  
7) Quants objectors Testimonis de Jehovà creieu que  vàreu arribar a ser a Reus? 

Em podríeu dir el nom dels qui recordeu? 
JA: Creo que no hay cifras de esto. Pero por el conocimiento mío José Menea Mateo, Josep 
Torrents Dalmau, Miguel Torrents Llázar, Alejandro Espín Borroy, Ventura Zapatero,… 
Ocho o diez, todos fuimos en prisión. Hubo otros pero ya cuando cambió la ley y no era 
necesario ir a la prisión. 
8) Vàreu emprendre alguna acció com a objectors? (explicant a altra gent que 

podia objectar...). 
No. Porque como te he mencionado antes, la objeción de conciencia era individual. 
Aunque se daba información a los otros testigos, pero de forma general, con revistas que 
circulaban por todo el mundo… Basado siempre en principios bíblicos. Porque cuando 
uno se hace testigo de Jehová, sigue los principios de la Biblia.  
9) Quina opinió tenieu sobre els objectors que no eren testimonis de Jehovà? 
JA: Pues yo admiraba los casos. No conocía la gente. Pero es de admirar que en aquel 
entonces por convicción personal lo hicieran. Imagínate que toda la humanidad pensara 
como él. No habría guerras. 
10) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
JA: Yo estando en prisión estaba ya casado. Me casé antes. Muchos se casaron después o 
en prisión, porque te facilitaban el momento de visitas. Algunos allí en Cádiz hasta tuvieron 
hijos. Dentro de la prisión se nos consideraba mucho. Y como el jefe de la prisión lo 
admitía esto, como teníamos los talleres, teníamos también espacios donde se permitia que 
esposos estuvieron juntos. Y hubo algunos que tuvieron hijos durante el tiempo que 
estuvieron en prisión. Siempre decimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, 
y en muchos casos el hombre va detrás. Porque las mujeres pasaron su dolor, viviendo 
fuera, o cerca de la prisión. O a gran distancia si te destinaban en el Ayoun… Madres 
también. A mi me trasladaron varias veces, en cada condena. Mi recorrido fue “Illetas”, 
Mallorca, las prisiones de todo el literal del mediterráneo hasta llegar a Cádiz, después 
también en Cartagena y luego las Palmas. 
11) Com valoreu que s’acabés amb el servei militar obligatori? 
M: Per nosaltres va estar bé que s’acabés, no perquè vivim millor sinó perquè ens dóna més 
llibertat per fer el que volem fer, que és fer altres coses per motius de consciència, com pot 
ser predicar. No s’entén un testimoni que no prediqui. És més fácil fer-ho en temps de 
llibertat per fer la tasca. Si un es passa el jovent tancat ha perdut l’ocasió de fer moltes 
coses. Llavors no haver d’anar a la presó o a l’exèrcit ens hi ajudava. Però no depenem 
d’això. Anar a les presons també va ser una oportunitat per poder predicar als presos. 
Perquè fins llavors els presos 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. Però millor no estar tancat, evidentment. Però nosaltres seguim sent igual de 
neutrals ara que fa anys quan s’havia d’anar a fer el servei.   
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12) Com veieu que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
JA: Nuevamente acudimos a los principios bíblicos, ya no es solamente a España. Mejor no 
tener. A veces se nos argumentaba que debías 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. Por un Dios justo, amoroso, justamente tiene que llegar el día en que 
los humanos no necesiten espadas o armas. Es la esperanza que tenemos.  
M: “No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra”, Isaias 2,4.  
JA: Si, era uno de los textos clave que citábamos. Aprender la guerra, que es lo que se 
enseña en los centros de reclutamiento.  
13) Les vostres idees, pensament, han canviat?  
JA: Siguen igual. Si.  
14) Amb la perspectiva del temps tornaríeu a fer-ho? Veieu que hauria hagut de ser 

diferent?  
JA: I tant. 
M: És que de fet no hem deixat de ser-ho. El que passa és que ens va bé per aprofitar les 
llibertats generals per fer la nostra tasca. Per poder difondre el missatge de la Bíblia. Cal 
predicar la bona nova a tots els pobles.  
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6.1.2. Entrevista a Agustí Llaurador 
1) Personals:   
a. Nom: Agustí Llaurador  
b. Estudis i professió: Vaig estar a la universitat però no vaig acabar res. Precisament per 

l’objecció vaig deixar la novia, la família, la feina... Vaig començar pedagogia i després 
vaig anar a filologia. En aquell temps al matí anava a la universitat i a la tarda estava 
treballant al col·legi St Pau de Tarragona, en temps de Franco, era dels col·legis més 
“progres”, hi havia el Carod Rovira,... Una sèrie de gent amb qui fèiem caliu. L’últim 
que vaig acabar va ser el COU. Tinc dos cursos de filologia i un de pedagogia. I ara 
hostaleria, sóc director de l’hotel.  

c. Any de naixement: 1956 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: Al 1975 o 76 em sembla.  
  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
Ui, no ho sé. Això és com si et preguntessin “tu quan et vas sentir ecologista, o 
feminista?”... Doncs home, és un cúmul. Diguem que al final, inclús a la carta que vaig 
escriure deia una cosa així com “estic buscant motius per anar a la mili, i no hi vaig perquè 
no tinc cap motiu per anar-hi”. Era l’absència o manca de motius. Només per això ja no hi 
anava. Evidentment puc enumerar molts altres motius per no anar-hi, però veus que al final 
és més senzill dir “és que no n’hi ha cap, per anar-hi”. Hi va haver l’objecció social perquè 
és un exèrcit a favor dels rics, l’objecció política perquè és un país que no és el meu per 
exemple, l’objecció religiosa, però en el meu cas la religió no era motiu, no era creient. Però 
podies afegir tots els motius socials que volguessis. A més crec que en aquella època 
sentíem Leo Ferres, llegíem Proudhon, tant si venies del món àcrata, com del nacionalista, 
com del pacifista, llegíem Gandhi, llegíem Lanza del Vasto, estàvem molt imbuïts en molta 
ideologia llavors. Dir quin era el motiu... doncs el voler canviar una societat, el dir “cada 
ciutadà pot ser una eina perquè no es perllongui o perpetuïn situacions injustes”, l’objecció 
era una manera de dir “jo em planto, sí que s’ha fet sempre, em diran boig, em diran...” 
però com que és una situació injusta i s’està perpetuant... és un petit pas per impedir-ho. 
Que em tancaran a la presó.. bé, doncs que ho facin.  
[A Reus coneixies altres objectors?] No, en aquell moment no hi havia ningú més, tret dels 
Testimonis de Jehovà, que no els coneixíem. Després em vaig començar a relacionar amb 
gent que ho havia estat, de Pax Christi, hi havia l’Àngel Colom... i amb tots aquests anàvem 
fent reunions allà a Santa Cecília a Montserrat, mig prohibides. I d’allà van sortir uns grups 
més valents, més combatius, per plantar cara a tot això. I això va passar potser un parell 
d’anys abans de que em declarés jo. Arran, precisament, del Pepe Beúnza, que ja estava 
empresonat. I tots els grups de recolzament a l’entorn d’ell vam decidir començar a formar 
petits grups de resistència, que en dèiem serveis civils, era la única opció possible, i es va 
fundar el primer a Can Serra. I a part del Pepe Beúnza, que va ser el pare de tots, la llavor 
va créixer a Can Serra, un barri de l’Hospitalet. I llavors, jo va ser anant allà de visites 
puntuals, quan em vaig decidir i vaig veure que aquest era el meu camí. Jo també volia ser 
com ells. I després una sèrie de gent que també van anar passant per allà de tota la 
geografia espanyola, van anar decidint de fer grupets a diferents llocs. Al cap d’un any 
d’estar en contacte amb aquesta gent de l’Hospitalet va ser quan amb dos nois més de 
Tarragona vam decidir fundar el grup d’objectors de la Floresta, és a dir, al principi es deia 
de Reus i Tarragona, però per no fer-ho tant llarg, i com que ens trobàvem en aquell barri 
entre Reus i Tarragona, ens vam dir La Floresta.  
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
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La família, els de la generació anterior no. És que a veure, estem parlant d’una decisió que 
implicava la presó, no era una multa, no no, és que et venia a buscar la guàrdia civil a casa. 
A més 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, de 
plantar cara d’aquesta manera... per gent d’ordre com ells no era acceptable. A nivell de 
companys, com que amb els qui em relacionava ja eren gent del meu entorn, evidentment, 
no només ho entenien, sinó que també m’encoratjaven i em respectaven.  
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
En el moment de declarar-me objector jo era bastant àcrata, anarquista. No tant com el 
Xino2, per exemple, ell ho era més clarament. Jo era una amalgama de coses, era com una 
esponja. Estava molt influït per Lanza del Vasto, Gandhi, el pacifisme... No venia ni de l’ala 
cristiana ni de l’ala pròpiament dura de l’anarquisme, però simpatitzava amb el moviment 
anarquista. En aquell temps tenien molt d’èxit consignes com “ni exèrcit, ni Déu, ni pàtria”, 
consignes molt anarquistes que m’agradaven. Si m’hagués de definir en aquell moment, 
potser m’hauria de situar més en la banda àcrata. La religió no hi va influir gens, en absolut. 
I menys quan la religió estava vinculada a ells, estava “compinxada” amb l’exèrcit. Els meus 
pares m’oferien l’altra visió de l’església, l’església compromesa amb els pobres, però jo això 
no ho veia clar.  
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
A veure, és que en aquell moment a Reus què hi havia? D’objecció no hi havia res. Dels 
ecologistes tampoc... Vaig estar en grups ecologistes, però també va ser després. Tot va ser 
després. 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. Em planto, i en aquell moment com que has pres aquesta decisió, ja t’és igual 
anar a la presó per una cosa o per l’altra quasi,  i em comprometo a tot. Totes les causes em 
semblaven justes en aquell moment.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
Sí, clar, busco suports. Inclús vam parlar amb els partits polítics. Jo recordo que dintre de 
les activitats que fèiem de la prestació civil substitutòria a la Floresta, com que llavors ja hi 
havia una democràcia incipient, anàvem a veure els partits de tots els colors (els que eren 
democràtics) perquè sortint de 30 anys de foscor, la gent no en tenia ni idea, i anàvem als 
partits per fer-los compartir la nostra causa. Ens en vam fer un fart d’anar a veure polítics 
en aquell moment, perquè s’involucressin i posessin l’objecció en el seu programa. Vam 
aconseguir que unes 40 persones en tot l’estat espanyol fent accions continues, vam estar 
un any i mig pràcticament “en plan comando”. Una vaga de fam a Bilbao, un 
encartellament a València, una encartellada a Madrid,... fent accions a tot arreu. A 
Tarragona em sembla que ens van detenir fins a 15 vegades en dos dies, perquè ens 
posàvem davant del govern militar amb cartells per exemple “més escoles i menys 
casernes”, venien els bombers, tallaven amb tenalles les corretges, ens demanaven les claus 
i els dèiem que no les teníem... els bombers van venir fins a 19 vegades! Llavors clar, 
sortíem molt a la premsa, entre 40 persones vam aconseguir que ens legalitzessin abans que 
el partit comunista amb milers de militants. Érem pocs però fèiem molt de soroll.   
[Al MOC hi vas estar?] Sí, sí, clar. El MOC va ser el primer moviment que va aplegar als 
primers objectors. Aquests 40 que et deia abans érem els que vam fundar el MOC. Ens 
reuníem en assemblees, reuníem unes 200 persones... Amb un grup de suport, amb noies 
també. I entitats... [i el MOC a Reus?] No, perquè jo quan va passar lo meu, ens van 
                                                
2 Tal com anomenaven a Joan Maria Rosich. 
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amnistiar, vam sortir i vaig seguir per altres lluites. És possible que m’haguessin cridat 
alguna vegada per anar-hi o el que fos, però havíem de donar pas als joves. Era un 
moviment que es nodria dels que estaven en edat d’objectar, de “màrtirs” tot i que la 
paraula és lletja, de gent que es comprometi i doni exemple. Llavors sí que una persona 
exclosa del servei militar o una noia o un senyor gran podien aportar molt, que sí que ho 
feien, però el moviment es nodria de la gent que teníem a la presó, de gent que estava 
patint les conseqüències d’aquesta injustícia. Per això calia la gent de la lleva convocats a 
l’exèrcit i que havien rebutjat anar-hi.  
[I tu a la presó no hi vas anar, no?] No, per aquest tema no. Just perquè hi va haver 
l’amnistia i es va resoldre tot. Jo ja estava preparat, havia fet dietes per controlar 
l’alimentació, però per aquest tema no m’hi va caler anar. Vaig tenir sort. Companys del 
grup sí, un dels companys del grup de la Floresta que es deia José Barramara, basc, hi va 
estar potser sis mesos. De Reus no conec ningú.   
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
En aquell moment era una única alternativa. Per fer un símil era com plantejar la 
independència en temps de Franco, ningú hi hagués entès. L’únic al que podies optar era 
una autonomia que llavors ja semblava la revolució. La insubmissió en aquell moment 
encara no existia, la gent 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. I per això 
nosaltres fèiem associacions de veïns, guarderies, zones verdes, cuidar boscos, coses 
d’aquestes. Perquè la gent veiés i entengués que l’objecció no era només un grup de joves 
dropos que només volien anar a passar-s’ho bé. Els de Reus i Tarragona ens vam agrupar, 
vam fer un estudi preliminar per veure quina era la zona amb més necessitats del moment, 
els de Justícia i Pau i Pax Christi de Barcelona ens van ajudar a fer-lo, i vam decidir anar a la 
Floresta, que era un dels barris deixats de la mà de Déu i a mig camí entre les dues capitals. 
Vam ajudar a reactivar l’associació de veïns, vam estar durant un any vam estar organitzant 
tota mena d’activitats. [I quants objectors éreu?] en aquell moment una mitjana de cinc. 
Vam començar tres: un de Reus, un de Tarragona i un de Bonavista. I de seguida es van 
afegir dos més de Tarragona. I amb els cinc la cosa ja va començar a funcionar bé. Amb un 
grup de suport molt maco també, d’unes vint persones aproximadament, que venien a 
prendre part de les nostres activitats. Després s’hi va anar afegint més gent al grup.  
10) Quants objectors creus que vàreu arribar a ser a Reus? Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
De Reus, saps què passa? Que com que no tenim cap capitalitat de res, tot ho anàvem a fer 
a Tarragona, Barcelona o Madrid. També en vam fer algunes a Bilbao, a Palència,... A Reus 
que jo recordi no en vam fer cap de manifestació o acció significativa. Devíem fer algun 
encartellament, que vol dir anar pel carrer amb cartells i repartint octavetes... Accions 
puntuals com aquesta és possible que se’n fessin a Reus, però no et puc dir més. Les coses 
que fèiem eren vagues de fam, encartellaments, bustiades o campanyes contra les joguines 
bèl·liques durant el Nadal... Eren accions coordinades i conjuntes, generals. Les de Reus no 
les puc recordar perquè quan el moviment va començar allà jo ja no hi estava posat. Perquè 
recordo que quan estava posat a la Floresta, venia molta gent de Reus i d’altres pobles de la 
vora a preguntar, i van acabar fent un grup que va quallar i es van fer objectors, com el 
Jordi Figuerola... Però són ells qui van iniciar la història de la objecció a Reus pròpiament.  
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12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 
fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

Sí, sí. Hi havia gent de tota mena. Gent molt moderada o molt radical. No podia ser que 
fóssim quatre i estar barallats, fèiem una causa conjunta. 
13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
De Reus no. 
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
De suport. Un gran suport i molt important. Era un fet que ens ajudava molt no només 
saber que els nois, sinó també noies, gent gran,... ens fessin costat, perquè això volia dir que 
era la societat que s’implicava en el tema, no només els 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 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 moltes noies treballant amb nosaltres ens feia veure que hi havia 
un suport popular, que no era una cosa sectària.  
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
No sé si van votar tots, però suposo que sempre hi hauria alguns que no. Els parlamentaris 
deus voler dir tu... Ves, no hi havia altre camí. Europa manava. Hi devia haver molta gent 
que no ho veia clar en aquell moment, inclús comunistes o socialistes que s’esgarrifaven 
d’imaginar un país sense els exèrcits. En aquella època ja hi va haver debats importants, 
dins del MOC mateix, fins i tot un sisme, entre els que veníem de la noviolència i els que 
veiem que la violència és dolenta sempre, però l’exèrcit no sempre és execrable. En el sentit 
que si és l’exèrcit el que ajuda a alliberar un poble... Es va arribar a la disjuntiva de si era 
legítim un exèrcit popular, contra l’exèrcit regular hi estàvem en contra tots. Els bascos 
sobretot anaven en aquesta línia i els d’aquí cada cop hi vam entrar més. Perquè dèiem que 
exèrcit popular és una cosa diferent, quan el poble davant de les injustícies es revolta i per 
falta de veure altres vies, s’opta per la de la violència per defensar-se. I després és una cosa 
que veus al llarg de la història: palestins, sahrauís, tibetans, kurds,... Te n’adones que clar, els 
sahrauís eren al mapa mentre tenien algú que els defensava, per la força, malauradament, 
però ara com que han deixat les armes no estan ni al mapa. I això et fa pensar i et fa mal, 
perquè a més et toca conviccions molt profundes. De pensar que potser amb la noviolència 
s’hagués pogut arreglar però t’adones amb la història que amb paraules a vegades no n’hi ha 
prou. I em dol, reconèixer-ho, però em dóna la impressió que és així. Ho veig amb els 
kurds i amb molts altres pobles del món, ja no cal parlar dels llatinoamericans, els pobles 
indis que sempre que han pactat amb els blancs hi ha sortit perdent. A vegades perdo una 
mica la fe a les paraules i em sap greu. I aquesta disjuntiva es va plantejar de seguida dins 
del MOC, era molt important. Recordo que anàvem fent xerrades sobre el tema, i cada 
vegada hi havia més gent que et preguntava l’opinió sobre l’exèrcit popular. Al final recordo 
que tot i el risc de fer certes declaracions sobre el públic, dèiem que l’exèrcit en principi no, 
però... Entens la idea? 
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

Era inevitable. En aquell moment era el millor que ens podia passar. En aquell temps era 
impossible parlar d’insubmissió. El que passa és que aviat es va veure la trampa. Que 
resulta que els objectors ens vam convertir en un exèrcit de mà d’obra barata pel govern. 
Llavors és quan van començar a sortir dubtes sobre el tema i sobre la idoneïtat del servei 
civil substitutori. Sobretot molts sindicats, associacions, van començar a posar el crit al cel 
en veure que la feina que ells estaven fent hi posaven un senyor allà que no cobrava res i ho 
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havia de fer durant un any o dos. Llavors va començar a perdre força credibilitat. I si a això 
cal afegir que la gent va començar a perdre la por i la vergonya i començar a dir que per què 
havien de començar a fer un servei a l’estat fos quin fos... Va aparèixer amb força la 
insubmissió.  
[Tu no la vas fer, la prestació obligatòria?] No, vaig fer la voluntària durant un any i sense 
reconeixement legal, i després ja ens van amnistiar. Bé, amnistiar, no sé ben bé com va 
quedar la meva situació legal, si em van fer un consell de guerra o què. Jo recordo que em 
van prohibir el passaport durant uns anys i després ja me’l van donar i em vaig passar trenta 
anys viatjant.  
17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
A mi els exèrcits no m’agraden, i menys l’espanyol. Però tots els països que es diuen 
civilitzats en tenen menys alguns que tenen influències catalanes com Andorra o Costa Rica 
que aquests no en tenen, tenen presidents d’origen català. Però jo no puc dir que estic a 
favor de cap exèrcit, és clar. No m’agraden. Nosaltres fèiem la reivindicació de que fos un 
exèrcit professional, pot semblar paradoxal, però vam estar-ho defensant perquè creiem 
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 i que qui es vulgui anar 
a matar que hi vagi. L’exèrcit professional potser era la millor i única alternativa en aquell 
moment. Ara em sembla una reivindicació inclús supèrflua. Però llavors no podies reclamar 
gaire més que això. Les coses canvien molt. Ara si s’abolís l’exèrcit estaria encantat.  
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Jo no. Jo em sap greu dir-ho però em sembla que no. Jo m’hi vaig acollir perquè era un 
tema que em tocava de prop i vaig actuar en conseqüència però tampoc en vaig voler fer, 
com han fet altres companys a qui respecto i envejo, la causa de la meva vida. Hi havia 
altres aspectes que també m’interessava treballar. I en aquell moment vaig considerar que 
havia d’anar per altres camins i que potser era més necessari en altres llocs... Qualsevol 
persona pot lluitar per la llibertat, per la democràcia, per la justícia, però a mi em va semblar 
que pel teu poble només poden lluitar els del teu poble. I vaig pensar que em necessitava 
més el meu país [Catalunya] que la pau mundial. I per això em vaig involucrar més en 
aquest tema. I després quan ja vaig tenir passaport i tot em va semblar que havia de 
començar a cuidar l’aspecte personal i llavors va ser quan me’n vaig anar a enriquir-me i em 
vaig passar pràcticament 30 anys viatjant pel món amb la motxilla a l’esquena. I no ho sé, la 
vida és molt complexa. Jo no puc dir com el Jordi Figuerola, com el Lluís Pastrana, que són 
gent, a qui admiro molt, que han seguit al peu del canó amb el tema. Jo me n’he desvinculat 
i la meva vida m’ha portat per altres camins.   
19) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
No, he evolucionat, com tothom, 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. He evolucionat en certes coses cap a millor, en d’altres 
no tant. He perdut el vigor de la joventut però potser també tinc més experiència, he pogut 
formar-me molt més, conec molt més el món, la vida, les idees, em sento més ple. He 
evolucionat en molts sentits, però segueixo sent un objector de cor.  
20) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 
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Ostres... Quina pregunta. És que tens motius per tantes coses... Jo 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. Jo quasi que et remetria a ell. El que ell digui. És que ens 
estem posant en una societat, que penses “vols dir que val la pena fer tot això?”... No sé si 
val la pena cremar-ho tot i començar de nou... 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.   
21) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
Jo crec que hi ha 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. La imatge que teníem era la de David 
contra Goliard. Un estat super fort, super militaritzat, amb tota la premsa i informació al seu 
control, i nosaltres érem simples xolles que en deien, melenuts, pollosos, que anàvem pel 
carrer,.... Era una lluita tant desigual que quasi que ens encoratjava i tot. Pensàvem que no 
podia ser que uns homes tant ben afaitats que facin anar d’aquesta manera el món. 
Nosaltres érem una mena d’exèrcit desordenat, caòtic, de gent de procedència eclèctica, 
però teníem clara la idea. I les petites aportacions són les que 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. Cada 
petita aportació pot ser molt important, perquè les coses es fan a partir d’aquestes. I 
l’objecció era una petita aportació dins de moltes   la sindical, la feminista, la nacional... 
22) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Sí. És clar. Amb cinquanta i tants anys que tinc ara difícilment, però, sí, ho tornaria a fer. 
Inclús estic veient motius per fer coses. Penso que arribarà un moment en que tots d’alguna 
forma o altre ens haurem d’implicar, perquè quan ja no ens quedi res,... Hi havia un poema 
de Vinícius de Moraes, crec que era, que deia “la primera nit, ells s’acosten, trepitgen les 
flors del teu jardí i no dius res. La segona nit, ja no s’amaguen, i com que saben que no 
diràs res, maten el teu gos, i se’n tornen a anar. La tercera nit, vénen, et prenen la veu, i ja 
no pots dir res”. El primer dia i el segon te n’estàs de dir res, i quan ho diries ja és massa 
tard. I arribarà un moment en que ens trobarem així, anirem cedint tant, anirem cedint tant, 
que quan ens vulguem queixar potser ja serà massa tard. Per això crec que val la pena 
plantejar-se una objecció continuada i global en moltes coses. Però clar, em de ser una mica 
tots. Cal ser optimista.   
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6.1.3. Entrevista a Jordi Figuerola 
1) Personals:   
a. Nom: Jordi Figuerola Solaz 
b. Estudis i professió: la EGB, i de professió comerciant herbolari 
c. Any de naixement: 1958 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: Als 18 anys, doncs cap el 1976. 
 
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
En el meu cas, jo penso que cada cas és molt diferent, era una barreja de coses. En principi, 
la cosa militar mai m’ha agradat, l’obediència cega sense opinió i debat em semblen fora de 
lloc, però en aquell moment era una barreja de coses. Formava part de tot un moviment 
més ampli de feina contra la dictadura i a favor de la democràcia. Barreja d’antimilitarisme, 
de noviolència, de col·laborar amb el moviment que hi havia en aquell moment... I a nivell 
personal també, ganes de reivindicar-te com a persona. Amb els anys he anat veient que 
quan fas una cosa que sembla espectacular, a vegades ho fas més per tu que per la causa 
que sigui. El tema nacional també m’ha importat molt sempre, ara també. Antimilitarisme,  
noviolència, pacifisme, país, i situació personal.  
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
Res en concret. Jo al Pepe Beúnza ja el coneixia, d’abans, perquè formava part de tot el 
moviment de Pax Christi i de tot el moviment pacifista català. I he mamat tot això des de 
sempre. De motivacions religioses en el meu cas no n’hi ha. El Pepe Beúnza sempre me 
l’he mirat com un referent.  
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Sí, em vaig sentir apoyat sempre. Tot i que la família no massa o no gens. Però jo quan tinc 
una convicció, allò que jo considero que he de fer, llavors la família al final va acceptar-ho. 
Tampoc ho vaig passar molt malament jo, no vaig anar a la presó per exemple, com altres 
companys sí. Per tant no ho vaig viure de manera gaire traumàtica, ni ells tampoc. I és que 
a part de l’objecció de consciència a mi m’agafaven sovint per altres coses. [a si?] Sí [rient]. 
Per això et dic que l’objecció formava part d’un conjunt de coses. No una d’especial que 
em marqués la vida o em definís a nivell personal.  
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
Bàsicament noviolència. Però nacionalisme català també. I implicat en els aspectes socials. 
L’entorn sociocultural era el de Pax Christi, la noviolència, Justícia i Pau... Tot el que era el 
moviment pacifista.  
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Havia llegit Gandhi. Xirinacs era un referent per mi. Tot el que és la noviolència en general.  
Per fer-me 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, que eren uns 5 o 6. Anàvem per Maspujols, Vilaplana, etc. abans de declarar-
me objector. O sigui que declarar-me objector va ser com una fruita madura que va caure 
perquè sí. Quan em va tocar per edat vaig dir que no. I aquí a Reus també hi va haver gent 
que em va precedir, com l’Agustí Llauradó, que em sembla que és dos anys més gran que jo 
i és dels primers. I aquest va ser una mica el començament d’aquí a Reus. A l’època que 
m’ho vaig declarar em sembla que érem 8 o 10, amb els quals no tinc contacte en aquest 
moment.    
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
Pax Christi bàsicament. No eren ni partits polítics ni organitzacions polítiques. Pax Christi 
es reunia a la Parròquia de la Sang, i per tant hi havia un component de la parròquia, tot i 
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que no era el meu. Però s’ha de reconèixer que la parròquia sempre ens va acollir molt, els 
capellans i la gent sempre ens feien costat, sempre.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
Sí. Aleshores ens vam posar en contacte amb el Moviment d’Objectors de Consciència de 
Catalunya, el MOC i a nivell de l’Estat Espanyol també. I llavors totes les coses que fèiem 
eren coordinades ja. Primer era una cosa de Reus estrictament, i a partir d’un moment va 
ser una cosa coordinada amb molta més gent i a nivell internacional també. No recordo 
massa la gent que érem, ni les persones, però sí, hi havia un grup del MOC a Reus. Però el 
MOC va sortir després de nosaltres. Primer ja havíem fet una tasca de difusió... Vam ser 
anteriors al MOC.  
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Jo he evolucionat molt ena quest 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. 
Però això es plantejava com una alternativa per la gent rara que no volien fer la mili, doncs 
fer-los fer un servei, per no haver de reconèixer mai que hi havia gent objectors. Per mi que 
va ser més un invent de l’estat que un invent dels objectors. Com un càstig, perquè durava 
més temps. Jo no el vaig arribar a fer. Jo vaig agafar un moment dolç per entendre’ns, ni 
vaig anar a la presó ni em va caldre fer la prestació. No ho vaig passar bé, a veure, però a la 
presó mai. Encara espero que em cridin.  
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
Ui. Molt complicat. 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. 
Aquesta és una de les pegues dels antimilitaristes penso jo. Clar, si ens enfrontem a un 
poder que és molt organitzat i estructurat, molt estricte, nosaltres també ho hem de ser. 
Molta de la ideologia dels objectors era bastant llibertària i bastant irresponsable, també 
t’ho he de dir. En el sentit de que, clar, ens enfrontàvem a l’exèrcit, no són bromes. 
Aleshores jo hi trobava a faltar disciplina, volguda i assumida, però disciplina. La disciplina 
no és negativa per ella mateixa. No quan és disciplina imposada. La imposició no és bona.  
Noms.. Agustí Llauradó, a Tarragona Lluís Pastrana.... Josep Maria Massip Manzano, 
aquest és amic meu. Amb el Massip ens en vam fer un fart d’anar pels aplecs de sardanistes, 
érem sardanistes, a vendre xapes de l’objecció i posàvem la paradeta. No veníem gaire, però 
estàvem allà fent difusió.  
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
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. Més endavant, després va entrar un 
tipus de gent a fer-se objector bastant més passota, sense cap tipus d’ideologia, que no dic 
que tenir ideologia sigui bo, però en aquell moment em va semblar que el moviment es va 
diluir i massificar molt. Això va ser un cop ja hi havia la llei al 84... per molts ja era una 
simple manera de lliurar-se de fer la mili. En el nostre moment no. Era un moment difícil, 
perquè jo no vaig fer presó, però sí que entrevistes al govern militar i a l’ajuntament en vaig 
fer unes quantes. Encara recordo el dia que vaig anar a l’ajuntament, perquè primer havies 
de passar per l’ajuntament a signar perquè et donessin hora per anar a allistar-te a 
Tarragona, i el senyor gran a punt de jubilar-se que hi havia allà, no m’entenia. Pensava que 
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no estava fi o que m’havia pres algo. Jo li deia que no hi pensava anar a la mili, i no ho 
entenia, em deia “vostè deu ser Testimoni de Jehovà”, no no... No vull anar a la mili. 
Recordo la cara d’interrogant d’aquell home. Després em van citar a la Caserna de 
Tarragona, i allà ja no hi vaig anar. Vaig enviar-los una carta dient que aquell dia no podia 
anar-hi, perquè precisament tenia una reunió d’objectors, al mateix dia, a Molins de Rei, 
una Assemblea general del MOC. Tal qual, els vaig dir que no hi aniria que tenia reunió 
d’objectors. Ara és còmic, però en aquell moment de la jugaves, et podien venir a buscar. 
Jo pensava que em vindrien a buscar en un moment o altre. I tenia por. Més que per la 
repercussió en mi, sobretot pels meus pares precisament. Perquè que et vingui a buscar una 
furgoneta militar a casa dels teus pares no deu ser agradable.  
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
No em feia gens de por anar a la presó. Sí que en vaig conèixer de gent que hagués anat a la 
presó, però de Reus no. Jo a part del Víctor Boj que és anterior, jo diria que a Reus ningú 
va anar a la presó.  
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
Les dones? L’exèrcit és una estructura molt masclista, i en aquell moment no hi tenien un 
paper destacat. Però 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. Em 
sembla que inclús algú va arribar a escriure, no d’aquí a Reus però, que hauria volgut ser 
home per poder objectar.  
Jo a Reus no parlaria de moviment, crec que és una mica exagerat. Però sí de grup 
organitzat, i 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 pintar un 
casc al revés amb una flor dalt. I recordo que no hi arribàvem i vam entrar a la ferreteria a 
demanar una escala, i ens la van deixar, hi havia precisament una dona treballant-hi i ens la 
va deixar. Va ser el primer cop que es pintava alguna paret d’aquesta manera a reus a part 
de pintades de lletres o frases curtes.  De manifestació no en recordo cap.. Però pot ser. Jo 
és que tampoc vaig estar més endavant actiu en el moviment. I no sóc gaire d’anar a les 
manifestacions. Personalment sempre he estat més de fer una acció més a cos a cos contra 
el poder que de manera col·lectiva.  
 Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 
obligatòria? 
Jo penso que va ser un avenç, però 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. El moviment va espènyer, clar, potser 
sense el moviment no hagués anat així. Però dir que van ser els objectors els que van fer 
caure el servei militar jo opino que és exagerat. És com dir que la nuclear que es va parar fa 
uns anys a Catalunya, es va parar gràcies al moviment antinuclear. No, va ser perquè estava 
vella i no s’aguantava, potser va ajudar. Però atribuir-se una victòria d’aquestes penso que 
és agosarat. Penso que la victòria del moviment d’objecció era més que la gent reflexionés 
que no unes victòries concretes. L’objectiu era prendre consciència col·lectiva i personal. Si 
s’arriba a aconseguir o no el fet concret és menys important. Es tractava d’un creixement 
personal i col·lectiu. Si a més a més fèiem caure el servei militar, perfecte.  
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15) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 
finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

16) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 
despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 

Ho veig molt malament. Jo crec que un exèrcit no serveix per res. Jo crec que és un cau de 
vividors, una despesa innecessària i no ens defensa de res. De qui ens hem de defensar? 
Dels americans? Dels soviètics que ja no hi són... Ara diuen dels àrabs. Jo penso que 
sempre és una excusa dolenta per mantenir una estructura caduca que no serveix 
absolutament per res. El pressupost de l’exèrcit, tot i les retallades, és extraordinàriament 
més gran que el d’altres àmbits. Però també cal dir una cosa, qui manté l’exèrcit no són els 
militars, sinó els polítics. Jo en conec de militars, amb alguns comparteixo coses. Però 
prefereixo gent que pensa una cosa i actua conseqüentment, que no aquells polítics que 
diuen una cosa, en fan una altra, a Catalunya diuen una cosa i a Madrid en fan una altra... Jo 
penso que 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. Això quin sentit té? Defensar-nos de què? L’altre dia l’Arcadi Oliveres 
deia que a l’Àfrica, que és on hi ha la major part de guerres del món, no hi ha fàbriques 
d’armes, tret d’una petita a Sud-àfrica. Què vol dir això? Ens defensem de què? Venem 
armes perquè uns altres es barallin. Vivim de la mort dels altres, això és absurd. No estic 
criticant l’exèrcit, sinó tota l’estructura armamentística i de poder. I la banca, que també és 
un dels pilars d’opressió en el món. Les empreses més importants de l’estat espanyol viuen 
de les armes. I això no són militars, sinó polítics que ho permeten. La meva crítica més que 
per l’estament militar és per l’estament polític en general.  
17) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Jo personalment? Clar que sí, tothom dóna continuïtat a les coses. Aquells 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. I l’objecció crec que s’ha d’englobar en un moviment més ampli de 
noviolència i pacifisme, i de coherència i llibertat amb tu mateix. L’objecció forma part 
d’una cosa més global.  
18) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
Miro de ser-ho coherent, sí. I és veritat que et pots trobar objectors que en aquest moment 
estan posats en partits polítics que pensen coses que no pots comprendre. O no cal mirar 
els partits polítics, sinó la seva vida personal. Per exemple com es pot entendre que un 
objector de consciència a casa seva sigui un dèspota amb els de la família? Jo prefereixo que 
a casa seva sigui una persona coherent i normal i eduqui els fills i que vagi a la mili quan 
toca. Anar a la mili o no anar-hi, de fet no significa res si tu no ets coherent en el dia a dia 
amb el què fas. Jo tinc molt bons amics que han anat a la mili i que a casa seva són 
excel·lents. I conec algun objector que a casa seva és un desastre. No estic criticant a 
persones concretes, però més m’estimo a persones que durant el dia a dia porten en 
pràctica el que pensen, que no un que una vegada a la vida fa un estirabot i llavors és un 
heroi. O una persona que durant tota la vida no fa res i el dia 11 de setembre va a una 
manifestació. A mi això no em serveix de res.  
19) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
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encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

Jo hi estic d’acord. Clar tot això no s’ha acabat. Si ara hem de parlar de política, penso que 
la transició que es va fer va ser molt mal feta, tot i que a vegades es presenti com un 
referent al món. Penso que va ser una traïció dels polítics que el poble havia escollit. I el 
moviment dels indignats jo el comparteixo en molts aspectes i en altres no. Però un 
moviment és això, tu n’agafes el què creus, no és una estructura concreta i determinada. En 
aquest moment com veig això? Doncs que anem cap a un procés molt dur. Que estem en 
un moment pre-revolucionari, entenent revolució com un canvi. Cap a on anirem no ho 
sap ningú. Estem en un moment de canvis molt ràpids. I estan havent-hi canvis radicals a 
nivell mundial. I també penso que la democràcia no existeix aquí ni enlloc. En certs llocs 
més que en altres, però aquí qui domina és la banca, el capital, són les indústries 
farmacèutiques, d’armament... O sigui que avançar no hem avançat massa. Potser hem 
avançat en major consciència les persones. I això ja em satisfà. Mirant les coses amb 
perspectiva, penso que el poder cada dia està més dur, però que també cada dia les 
persones són més coherents i conseqüents. Jo objecto cada dia contra algo. Contra l’exèrcit 
si m’hi fessin anar tampoc hi aniria. Però objecto contra l’opressió del meu país. Jo sóc 
independentista, considero que la independència dels pobles i les persones és molt 
important. La independència l’entenc com a no dependència. Una persona o col·lectiu han 
de ser ells mateixos i a partir de que tu ets persona i saps el què vols, t’organitzes amb altres 
persones independents i vas fent la independència nacional. Jo l’entenc així la 
independència. I malauradament la independència massa gent la planteja de dalt cap a baix: 
volem un estat. Doncs a mi certs estats no m’interessen tampoc. La independència l’entenc 
com un procés personal per poder ser persona i llavors fer coses. És un camí per 
aconseguir altres coses, no és ni un objectiu. Jo objecto contra la política entesa tal com 
s’entén ara, no m’interessa. Procuro fer les coses el millor possible. Procuro no actuar 
violentament contra els altres ni contra mi mateix. La crisi és molt dolenta perquè els 
pobres cada cop són més pobres, i els rics cada cop són més rics. Però també hi ha coses 
bones, la gent està començant a donar-se compte que és ella mateixa que ha d’espavilar-se 
per aconseguir les coses, i no ha de dependre del banc, ni dels polítics, ni de les 
subvencions. La persona ha de ser ella. Les coses les has de canviar tu. Això és molt vell, si 
vols canviar el món has de canviar tu mateix. Si tu no canvies el món no el canviaràs. 
Canvia el que pots. Les persones que s’enfaden amb el món però a casa seva no fan res... 
no me’ls puc creure. Com molts polítics d’esquerres que viuen a cos de rei, no me’ls crec. 
Contra tot això objecto. A favor de la coherència personal, més que la col·lectiva. Perquè 
en el col·lectiu t’hi dissols d’una manera que t’hi massifiques. Jo opino que en política 
hauríem de fer petites assemblees i així anar pujant. Tot allò que ve de dalt no deixa 
avançar les persones en la seva evolució personal. Tot això ho deia Xirinacs, que és un 
referent meu.  
Jo puc dir que vaig ser un afortunat, perquè vaig agafar un bon moment. No em van 
molestar massa. Però penso que la veritable objecció és la feina del dia a dia. En el meu cas 
l’objecció ha estat una cosa més que he fet a la vida, no té tanta importància.  
20) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
La responsabilitat i ser capaç d’assumir el risc del que comporten els teus actes. Que això 
avui en dia està en desús. I l’esforç. Estem en un moment que sembla que no ser 
responsable i no esforçar-se estigui de moda. Cal renunciar a coses, a ser responsable i anar 
fent poc a poc les coses per aconseguir el què vols... A vegades veig certs indignats que és 
un no compromís concret. Gent que està enfadada contra el món, però no prenent 
compromís amb res concret. Em va quedar clavada una imatge dels indignats d’aquí a Reus, 
els que es quedaven a dormir amb tendes alguns es despertaven tard. I un matí que passava 
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per allà (a les onze o així), vaig veure un dels indignats estirant-se just després de llevar-se, i 
un repartidor de coca-cola que passava per allà tot suat, que tenia feinades per poder passar 
el carretó. És molt estereotip, però jo em quedaria amb el repartidor. La idea és però que 
potser no hem de fer grans coses, però en la quotidianitat hem de ser coherents. El 
moviment dels indignats el trobo tou en aquest sentit. Cal concretar les coses i portar-les a 
la pràctica diària.  
21) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Sí ho faria, i tant. Fer diferent... Jo estic content de dir-te que penso que ho vam fer bé. 
Potser es podien fer coses diferents, però no ho sé. Jo personalment vaig fer el que 
considerava que havia de fer. No em considero ni un màrtir ni que això sigui de les coses 
més importants que hagi fet a la vida. Però si que hi vam treballar molt per això.  
Potser sí que s’hagués hagut de mantenir una estructura pacifista i donar-li continuïtat. Però 
és cert que els objector estàvem en mil coses, en terreny cultural, polític, el que fos, en 
molts fronts. Potser una certa especialització hi hagués hagut de ser, per donar-li més 
continuïtat estructural. Però molts objectors eren bastant àcrates. Potser integrar més el 
moviment de l’objecció al moviment social més ampli.  
 
Al principi érem pocs, i després va créixer de manera molt exponencial... Sense que hi 
hagués cap estructura. I ja va caure pel propi pes.  
Jo recordo que es parlava de Reus, Vic, Barcelona. Que Reus sortia força a les reunions que 
anàvem generals del MOC. Eren els llocs on més o menys es mantenia l’estructura 
organitzativa.  
Penso que a Reus tenim un caràcter més d’espavilar-nos. No tenim el clero, ni funcionariat, 
ni rebem tantes subvencions. I això penso que es nota. Perquè quan reps subvencions.. qui 
paga mana, i aquest és l’estat. Quan els centres cívics o entitats estan subvencionats penso 
que és una llàstima, perquè llavors no es fa tot el que es podria fer. Tens uns límits mentals, 
està en el subconscient de les entitats,... la subvenció s’hauria de prohibir. Subvencionar què 
i per què? Per tenir-los callats? 
O els mitjans de comunicació.. em fa gràcia que se’ls digui així, quan és tant unidireccional. 
Són mitjans de manipulació i desinformació. I el que també intentàvem els objectors era 
difondre les nostres idees en petites revistes, etc.  
El moviment de reus estava molt relacionat amb el MOC i abans crec que era l’AOC, de 
Barcelona. Però tot plegat era força anàrquic.  
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6.1.4. Entrevista a Salvador Palomar 
1) Personals:   
a. Nom: Salvador Palomar Abadia 
b. Estudis i professió: Acabat el COU, després moltes carreres sense acabar i molta 

feina personal. Fa molts anys que exerceixo d’etnòleg. Algú ha dit que faig d’antropòleg 
a la pràctica però no tinc el títol. 

c. Any de naixement: 1956 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: Devia ser cap al 1978 o el 1979. 
  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
Jo tenia molt clar un absolut rebuig a l’exèrcit com a institució, el que representa, els valors 
que comporta, d’obediència a l’ordre, de renúncia a la capacitat crítica, etc., era 
incompatible amb la manera que penso. Per tant en cap moment em vaig veure dins de 
l’exèrcit i tenia molt clar de fer-me objector. Coneixia les conseqüències i per tant vaig 
intentar esperar aquell moment en què semblava que la cosa no estava tant crua. 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 per 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.   
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
Per mi ser objector de consciència no era una finalitat ni era cosa destacada. Formava part 
d’una manera de pensar. En aquella època em definia com a anarquista convençut. Avui 
penso que continuo sent bastant llibertari, però he integrat moltes altres coses dels 
pensaments de transformació. Bé, que ho diguin els altres com sóc jo! Però sí que continuo 
creient molt en l’acció de baix a dalt i amb la capacitat crítica de les persones, i tenir el dret 
de que les coses es construeixin amb l’opinió de tothom. I per tant els valors que 
representava l’exèrcit eren absolutament contraposats als meus. Això més que la idea de 
pacifisme. Evidentment no m’estimo les guerres, no desitjo els conflictes, tot el que es 
pugui solucionar a partir d’altres eines que no siguin l’enfrontament molt millor, però pel 
damunt de la idea de pacifisme jo em defineixo com antimilitarista, i tots els valors que 
traspua la cultura antimilitarista. 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. I per tant això no autoritza a 
passar per alt la opinió dels de baix.  
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
A veure, els del meu entorn en aquella època hi havia de tot... Jo em movia dins d’un cercle 
de gent que pensàvem més o menys el mateix i per tant en aquell moment no em va 
representar pas massa problemes. A nivell familiar val a dir que jo m’havia independitzat de 
la família perquè entre altres coses la meva mare va morir al 1975, i en aquell moment tenia 
19 anys i vaig decidir que ja m’ho podia muntar. En el context de la meva generació no era 
res exagerat marxar tant aviat.  
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
Ja t’ho he comentat abans. Em considerava i em considero llibertari. Però en aquell 
moment em definia especialment com a anarquista. Durant els primers moments de la 
transició jo havia estat dels joves posats en partits, però al 77 em va agafar com una mena 
de refús absolut a la política de partits, i vaig anar aprofundint en la ideologia. Havia 
conegut els conceptes d’autogestió no a través de l’anarquisme sinó a través del leninisme-
socialisme i en aquell moment militava a la CNT. Havia fet lectures llibertàries i segueixo 
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fent-ne, continuen sent un dels meus referents en la meva formació política, tot i que 
després ho he matisat... i en aquests moments no tinc cap problema de participar en 
moviments que combinen l’acció amb la part més institucional. A les últimes municipals 
vaig tancar la llista de la CUP, i durant molts anys vaig militar a Iniciativa per Catalunya en 
un moment en que va semblar que es podia fer una cosa a nivell de base, i d’aquí a Reus... 
però després va acabar com va acabar. Però així com en aquell moment era absolutament 
apartidista, ara combino les dues coses, però segueixo defensant les pràctiques que en 
aquell moment defensava a nivell d’acció de base. Actualment estic afiliat a la CGT. 
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Jo havia tingut contactes a Barcelona del sector cristià, amb la gent del Pax Christi. Havia 
conegut a l’Àngel Colom quan es va decidir fer la marxa per la llibertat a la qual no vaig 
participar perquè ja no estava a Barcelona quan va començar. Però havia conegut aquest 
sector i coneixia el moviment dels més històrics, dels qui s’ho van passar més malament. I a 
partir d’aquí suposo que això també va influir, però quan ho faig des d’aquí a Reus ja estic 
en una altra òrbita, molt més propera als sectors llibertaris.  
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
En aquell moment formalment a finals dels anys 70 estic a la CNT, però la CNT com a 
sindicat en aquell moment acabaria petant, hi ha gent molt diferent, els més grans venien 
del sindicalisme històric, i els més joves que teníem un anarquisme així vital. Un 
anarquisme que englobava més la vida quotidiana, que qüestionava les estructures familiars, 
les relacions amb la gent... I per tant aquests eren els meus cercles, així alternatius.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
Amb Pax Christi va ser abans de declarar-me objector. Quan em declaro objector ja havia 
passat per Barcelona. El COU el vaig acabar als 16 anys i me’n vaig anar a la Universitat 
que devia tenir 17 anys. Anava per feina. Potser vaig córrer massa. En aquell moment tots 
érem menors, llavors era fins els 21 anys. 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. Els meus contactes a Barcelona eren la gent que es movia pel CIDOP, però aquí 
vaig canviar de cercle. Crec que no em vaig fer amb grups de gent diferents per l’objecció. 
Més aviat l’objecció formava part del discurs ideològic que teníem els del meu cercle i una 
sèrie de col·lectius i persones.  
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
En un primer i després d’un període de temps que ens van tenir com a aparcats, van 
començar a sortir propostes de serveis civils. T’enviaven una carta dient que t’havies de 
presentar, i sistemàticament els engegava a fer punyetes. 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 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! Mentre era objector estava implicat en moviments socials, 
culturals, i en mil històries que comportaven moltes hores de feina (i encara me’n 
continuen comportant) voluntària, però jo crec en la feina voluntària com a tasca que tries 
tu i saps perquè t’hi dediques i perquè ho fas. I a mesura que anava evolucionant el tema 
aquest de la prestació social substitutòria jo cada vegada em vaig fer més crític, no tant des 
de la perspectiva de persona que està dins del moviment de l’objecció, sinó com a persona 
dins del moviment associatiu fent de voluntari. Trobava inadmissible que hi hagués 
associacions, entitats, organismes, que basessin bona part de la seva activitat amb mà d’obra 
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gratuïta basada en els objectors. Les feines o les fa la gent perquè vol o les pagues, així de 
clar. En aquest sentit vaig ser molt crític de la PSS. 
 Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 
dels qui recordis? 
Ni idea, ho he estat pensant i no ho sé. Noms... El Jordi Figuerola (més proper al sector de 
l’Àngel Colom) i del sector llibertari el Joan Maria (el Xino). Són les dues persones que crec 
que podrien ser les més representatives. Et poden donar les dues visions, estaven molt més 
posats en l’organització, anaven a Barcelona... Jo també m’hi apuntava però no formava 
part de l’estructura organitzativa.  
10) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
Sí, fèiem trobades a l’Ateneu llibertari. Però no recordo massa bé què fèiem. La dinàmica 
de ben segur que era que cada vegada que hi havia un intent d’assimilar a la prestació social 
als que quedàvem, els qui ens havíem declarat insubmisos, tocava, a part de la negativa 
personal formal, una moguda, o si hi havia algun problema, si algú havia tingut alguna 
enganxada... De manifestacions estrictament pel tema de l’objecció no en recordo cap. 
Potser em confonc amb les Anti-OTAN. Per la lluita anti-OTAN vam cremar moltes 
energies i ens van fotre una bona bufetada. Molta gent ens hi vam mobilitzar molt a nivell 
personal i d’entitats... I després hi va haver com una despenjada, que no ens vam refer, hi 
ha un buit, fins la guerra d’Iraq. Ningú va deixar de pensar el que pensava, però del xoc 
dels polítics va ser una bona sotragada.  
11) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

12) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
Segur, però no em facis dir a qui. D’haver coincidit amb gent a trobades i reunions. Els 
testimonis de Jehovà anaven pel seu compte, estaven totalment desconnectats i no feien 
objecció política. Que n’hi havia segur, però no hi tenia contacte. No et sé dir el nom de 
ningú que hagués estat a la presó.  
13) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
No ho recordo. No recordo que n’hi hagués. Si entens que l’objecció o l’antimilitarisme 
tenia un aspecte molt més ampli, llavors sí. Però el que és el meu record de l’objecció més 
personal no. Bé, és que jo ho recordo més com un tràmit personal...  
14) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
15) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

Ho vaig viure bé, perquè a partir de que els partits comencen a parlar del servei militar 
professional... Acaba provocant un cert canvi d’actitud en la gent. L’Estat ja veu que la cosa 
va per crear un exèrcit professional, i a mesura que això canvia deixen de fer-nos tant de 
cas. I al 85, quan m’havien de contractar des de l’Ajuntament, no vaig tenir cap mena de 
problema, i m’havia pogut treure el passaport, així que ja devien veure que era aigua 
passada i que anaven cap a un exèrcit professional.  
16) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
Jo penso que hi ha moltes contradiccions. És molt fàcil dir que la violència ha de ser l’últim 
remei, i que tot el que es pugui fer de manera noviolenta millor, tot i que es pugui entendre 
la violència en determinats casos... Però a la pràctica, a l’hora d’interpretar els conflictes que 
hi ha pel món se t’obre una mena d’angoixa i no saps dir qui són els bons i qui els dolents, 
no hi ha ningú bo ni dolent, però saps qui pateix, el poble. És evident que la idea de 
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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,... El que es destaca és la seva capacitat d’organització i disciplina davant de 
situacions excepcionals i tal, si això és positiu, doncs traspassem-ho a la societat civil. Jo 
entenc que en determinades ocasions d’emergència o catàstrofe l’aplicació d’una estructura 
disciplinada és útil, perfecte, no passa res. Jo crec que si un col·lectiu de persones per fer un 
determinat fi decideix que s’organitzaran d’una manera que és votant a algú que prendrà 
decisions i al cap de quatre anys es valorarà la seva tasca i es canviarà si cal, entenc que 
puguem decidir necessitar un cos disciplinat. El concepte d’organització i disciplina no el 
rebutjo, fins i tot de jerarquia aplicada a un moment concret, però això no és l’exèrcit. Jo 
després d’escoltar el testimoni de gent que havia fet el servei, no em convenç. Em queda un 
dubte existencial, si hi ha una oposició armada, què has de fer? Doncs no ho sé, aquí no 
tinc la solució. L’exèrcit és molt qüestionable, i el seu paper molt revisable. Potser podríem 
reduir totes les funcions que poguessin ser de la societat civil, i ja quedaria un nucli molt 
reduït, del qual ja parlaríem què en fem. 
17) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Jo penso que sí, amb la lluita antimilitarista, analitzant les causes i conseqüències dels 
conflictes armats del segle XX i XXI, i per tant en alguns moments pot ser en la denúncia 
de l’imperialisme o en altres denunciar l’enviament de forces d’interposició en un lloc on no 
s’està fent cap servei pels d’allà. Com en el cas d’Afganistan, que és claríssim. Hi he donat 
continuïtat tot i que amb moviments de depressió com després de l’anti-OTAN, i amb la 
reactivació amb la guerra contra Iraq, que va portar el debat a molta gent del carrer que no 
s’havia plantejat si calia o no un exèrcit ni el mateix concepte de la guerra. Però tenim poca 
força amb el tema del començ d’armes. Hi ha conflictes que només s’aguanten pel comerç 
d’armament i el negoci d’uns quants. I és un dels temes més intocables, perquè hi ha crisi i 
continuen venent armament.  
18) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
19) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

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. La gran batalla 
està en aconseguir que cada vegada més gent més “normal” s’adoni que o comencem a 
moure’ns per solucionar coses nosaltres mateixos, que no deixar-ho a la gent que hem votat 
per quatre anys i s’erigeix en poder i pugui fer i desfer fins on ell vol. I lluitar contra el 
descrèdit de la política, que a molts ja els ha anat molt bé. La lluita és aconseguir que la gent 
entengui que el que cal és canviar el sistema. El sistema està molt malament... A mi no 
m’agrada utilitzar la paraula indignats, ho trobo tòpic. I el que jo pensava abans dels 
indignats és el mateix que penso ara. Però potser ha anat bé que la gent ho reflexionés i en 
parlés. Però no ens podem quedar tranquils en convocar una manifestació cada dos mesos. 
Jo estic a favor de lluitar al dia a dia, i fent coses cadascú del seu àmbit. Potser uns més per 
la part cultural, altres per ajudar en un banc d’aliments, l’altre que no sé què... A les 
associacions ens hi falta gent sempre, i penso que aquí és on cal treballar. Des del poder 
tenen molta capacitat per tergiversar les coses, la major part de la gent no ha sobreviscut 
per sobre de les seves possibilitats ni ha malgastat el diner públic. A les associacions quan 
ens donaven diners públics eren per fer coses que després retornen a la societat. I per tant, 
qui hagi malgastat diner públic que el tanquin a la presó. Però la majoria hem utilitzat els 
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diners públics per donar bons serveis a la gent i per tant torna a la gent. Ja ens espavilarem, 
però que no es queixin de que després els girem l’esquena. L’estat té tot el dret d’exigir que 
els diners públics s’utilitzin bé, per tant si calen més mecanismes per controlar-ho, doncs 
revisem-ho. Per tant penso que hi ha continuïtat però no és allò de dir “contra els exèrcits”, 
potser això no ho arregles, et sents impotent, però si mentre vas arreglant altres temes que 
també toquen el dia a dia, alguna cosa ja estàs fent. 
20) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
D’aquell moment, jo em confesso un objector molt de segona fila, és que en un moment 
donat pots dir “no, jo per aquí no hi passo, no ho faig”. I et responen “o, doncs si no ho 
fas et caurà tal càstig!”, i tu poder dir “doncs que caigui!”. Jo crec que hi ha gent que ja ho 
ha après. Això es va manifestant, objeccions tant puntuals com la del senyor que un dia 
deixava de pagar el peatge,.. Allò que fa un és testimonial i li toca el rebre, però a vegades 
obre camí. Allò que fan 5000 és molt més difícil de controlar... I les resistències cíviques 
noviolentes en determinats moments com a senyal de protesta es pot aplicar a qualsevol 
cosa que no sembli justa. O per exemple fent boicot a algunes marques.. tot i que clar, el 
capitalisme és molt més potent. Però si pots rebutjar certes coses del sistema que vagin en 
contra de la teva manera de pensar està molt bé. El que em cansa més és anar a xerrades en 
les quals un fa un discurs molt ben organitzat i ben dit, però tothom hi està d’acord ja des 
de bon principi. Al final penso que això no serveix per res. Potser a vegades val més unes 
mogudes no tant definides ideològicament però que mobilitzen sectors de la població que 
no estan tant convençuts o no s’havien plantejat el tema.   
21) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Sí. Si demà em diguessin que he d’anar al servei... sí. O si em diguessin que per solucionar la 
crisi he de fer tal cosa, també em sacrificaria segurament. Però ara ja tenim una edat i hem 
de fer-ho d’altres maneres. Penso això, que hi ha moments que s’ha de dir no davant de 
determinades coses, i seguir objectant. Tot i que la paraula s’ha fet servir per moltes coses i 
a vegades hi ha objeccions que són molt còmodes i jo no les consideraria objecció, o no té 
res a veure amb la transgressió per canviar les coses i la situació injusta.  
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6.1.5. Entrevista a Albert Morelló 
1) Personals:   
a. Nom: Albert Morelló Baget 
b. Estudis i professió: Pedagog i de professió educador 
c. Any de naixement: 1960 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: El 1979 vaig començar a demanar 

pròrrogues, el 1982 em criden a files. El gener de 1983 vaig anar a la caserna i dir 
oficialment que era objector. Doncs cap el 1982. Però aquí ja comença l’ambigüitat. 
Quan et declares objector? Quan ells t’ho reconeixen o quan tu et decideixes i t’ho 
declares? Oficialment no ho ets fins que no et criden a files, i tu dius que ets objector i 
t’envien cap a casa. Però abans ja prens la posició. Per tant a finals dels 70 i als 80 prens 
la decisió. I devia demanar pròrrogues perquè estava estudiant. Devia haver estat quatre 
o cinc anys demanant pròrrogues. 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. 
No era una cosa individual, havies de tenir clar que podia passar, si et farien anar a la 
presó, t’havies d’haver informat. Hi havia un procés que feia tothom qui s’ho volia 
declarar. Quan anaves allà ja ho tenies molt clar. 

  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
Volia ser coherent amb el que pensava, amb les meves idees. 
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
Una mica les creences, la filosofia de vida que tenia... Els pensaments, en la línia de la 
noviolència, el cristianisme, etc. etc. 
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Bé, els amics sí. La família diguem que la compartien, perquè entenien les raons, de que 
això de la mili no era bo, l’antimilitarisme l’entenien perfectament.. Però hi havia la reserva 
de dir.. “vols dir?” i ja saps que 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...” I vaig estar 
set o vuit anys que no podies sortir, sense passaport. 
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
Per una banda la religió, perquè d’alguna manera, als 16-18 anys redescobreixo d’alguna 
manera el cristianisme, la fe, amb el grup actiu del MOEC, moviment d’universitaris 
cristians, també hi estava el Xavier Correig, al mateix grup. Hi havia un plantejament de 
que el cristianisme no era només anar a missa i resar, sinó d’un compromís, d’un Jesús 
revolucionari, etc. I llavors se’n desprèn que ets pacifista, noviolent, coneixies Gandhi, i 
llavors fas el pas una mica en aquest entorn. El Jordi Figuerola també et va comentar el 
tema de la parròquia de la Sang, que era de les més “progres”. Jo estava a la Sang, el Xavier 
Correig també, i per tant en aquell entorn es respirava una mica també el viure el 
cristianisme d’una determinada manera, no d’anar a missa i els preceptes i tot això. Després 
recordo que quan jo 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 sí 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, on més tard s’incorporaria l’Àngel Cortadelles. I si bé l’altre grup hi 
havia unes idees i creences, el pensament, diríem, a l’altre és on s’acaba executant o 
concretant. En aquest grup de joves que ens vam radicalitzar en moltes coses. I en va sortir 
l’esplai i l’objecció. No tots els d’aquell grup es van fer objectors. Recordo algú que no ho 
va voler, i va fer la mili, però era molt als inicis, i si no estudiaven, preferien fer la mili a 
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prop, i que no t’enviessin lluny. Però a part d’això, tot el que va sortir llavors i l’esplai, ja va 
néixer amb totes aquestes idees, ser coherent i posar a la pràctica, concretar-les també a 
nivell pedagògic.  
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Jo no recordo de tenir grans coneixences ni de gent que ho haguessin estat... Era una mica 
que més o menys sabies, fas el pas i et decideixes, i llavors comences a fer contactes, perquè 
saps que és una cosa seriosa i te la jugues. Amb l’Àngel, els de l’esplai i tota la gent... que 
ens ho vam fer més o menys alhora. Vam contactar amb un d’Ascó, i que era advocat... 
contactes amb Justícia i Pau de Barcelona, també algun contacte amb els del MOC, per 
trobar aquella informació primer per tu, i segon per poder informar a d’altres que podien 
estar interessats. Fins i tot més que el Gandhi, com a referents, era el Lanza del Vasto, si 
que havia llegit coses i em va influir. Tot el tema de la Comunitat de l’Arca... Al Xirinacs en 
aquella època encara no el coneixia personalment, ni havia llegit res, potser em sonava de 
vagues de fam que havia fet.. Però va ser més tard el contacte.  
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
La parròquia de Crist Rei,, l’Esplai,... I clar, després hauríem de recordar exactament Biaix 
quan es crea, no ho tinc clar. Va ser una conseqüència de tot això també. Biaix és com una 
Organització No Governamental, que pretenia ser un centre de documentació, informació 
de la filosofia pacifista. Es crea un centre, que era la conseqüència de dir, què fem amb tot 
aquell grupet de joves objectors? Llavors vam conèixer l’Assumpta Aixarc una noia 
d’Amposta i la Lourdes Albi, de Reus. Les vam conèixer no sé si a través de l’escola de 
l’Esplai, no recordo què va ser primer. Era una persona molt activa, i potser no al 
començament, però més tard, va treballar a Biaix, igual que l’Àngel. Donar informació, etc. 
Com a integrant del MOC no hi vaig estar, era d’un altre sector, compartíem el fet 
d’objectar, però eren més de la filosofia anarquista. Compartíem moltes coses, 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.. I no et dic que el que feien ells estes malament, 
però anar a fer pintades, doncs bé, no era el meu estil.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
L’esplai a nivell proper, perquè pràcticament tots els monitors es van anar declarant 
objectors per filosofia i coherència. Era quasi inherent ser objector fent de monitor a 
l’esplai l’albada. I el moviment o no sé com es deia, com un MOC però a nivell de cristians. 
Associació d’objectors cristians, no recordo el nom però funcionava al voltant de Justícia i 
Pau i d’aquell ambient. I anàvem a reunions, si passaven papers, i estàvem al cas de si 
sabien si sortia la llei... 
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Aquí he de fer memòria, perquè vaig fer un procés. Al començament, és a dir, quan encara 
no havia sortit ni la llei, quan era en contra del militarisme, la violència, etc. estava a favor 
de la gent que havia fet voluntàriament la prestació social, com els de Can Serra, perquè 
pensaves tu davant la societat una de les imatges que volies trencar era que tu no eres algú 
que volies passar de la societat, no volies res.. No deies, jo ja m’està bé fer uns servei, 
ajudar i col·laborar,... Al principi era com un exemple, per dir: “ei, jo no sóc algú que diu 
no a la mili perquè no vull fer cap servei, sinó que fer un servei diferent ja m’està bé”. Però 
això quan era voluntari, un cop es legalitza, veus que no. La cosa no és que t’obliguin a fer 
un servei i que el jove triï entre anar a la mili o fer una prestació... Perquè a més ja veies que 
la cosa no podia funcionar, d’on sortirien tantes prestacions? Però al començament 
respectava el jove que decidia no fer-se insubmís sinó fer la prestació, el respectaves, 
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pensaves “ja està bé, millor això que res”. Però si jo m’hi hagués trobat hagués estat un 
dilema. Potser m’hagués fet insubmís, però no em va caler, perquè vaig ser dels amnistiats, i 
no ens vam haver de plantejar aquest dilema, que repeteixo, mentre no hi havia la llei i era 
la lluita en contra d’abolir la mili, els que ho feien com a exemple, com a testimoni, i deien 
d’anar a favor d’una societat diferent, i feien un servei comunitari, anant als barris 
marginals... i això tenia un valor. Però quan eren els ajuntaments que agafaven els joves per 
fer-los fer xorrades, o quan molts cops et deien “firma aquí i ves cap a casa, perquè no 
sabem què fer-te fer”, això no tenia cap mena de valor. Fins i tot estaves en contra, perquè 
treia llocs de feina a remunerats, els objectors estaven traient llocs de feina. Qui vol fer un 
servei voluntari ja el fa, i l’ha de fer en la seva vida personal, no traient llocs de feina. No 
era la solució.   
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
Pf... No ho sé. Primer hauríem de veure si només ho són els nois, o si també hi comptem 
les noies. Si objectors només ho poden ser els nois... Al voltant de l’esplai més d’una 
vintena. De monitors vam ser més de 50 i 60 monitors, si la meitat eren nois i quasi tots ho 
van ser, 25 o 30 d’aquest sector ja ho serien. El MOC devia moure molta més gent encara. 
Amb el Jordi Figuerola no vam tenir una relació de fer coses plegats, perquè ell estava més 
lligat a temes catalanistes... Dins de l’objecció hi havia molt ventall, la vessant política-social 
del MOC, nosaltres més socials...  És molt difícil saber xifres. Amb el sector de parròquia i 
tal, jo diria que l’àngel i jo vam ser els primers a Reus. Ningú plantejava res en aquest sentit. 
Els primers i que sí que van anar a la presó devien ser els testimonis... 
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
A mi em costa de recordar això. Vam fer xerrades, amb l’Àngel. A tothom qui et demanava 
consell intentaves donar-li a nivell personal... Vam publicar algun article. I potser el que va 
ser més important va ser la creació de Biaix. Com un espai, un indret, un lloc que pogués 
servir de referent per tot això. I és possible que anés a algunes reunions amb el Salvador 
Palomar a l’Ateneu Llibertari.. pot ser, però no ho acabo de recordar, segurament. Perquè 
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. De manifestació 
no en recordo cap. Tot el tema de l’OTAN va ser una mica després... Però es barrejaven 
diferents lluites.  
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

Amb els altres objectors, al menys en el meu cas, t’hi relacionaves però de manera molt poc 
personal, potser anaves a reunions on hi havia una gentada i tu sabies que el Xino era de les 
veus cantants, més líder... Però no ho sé. I amb Barcelona... sí que vam fer contactes. Fins i 
tot després com a esplai havíem anat a algunes pregàries que es feien a l’estil “taizé” a 
Barcelona, on hi havia també un nucli d’objectors, una parròquia molt activa.. Justament el 
rector ara és bisbe.... El bisbe de la Seu... Enric Vives... I nosaltres vam connectar quan 
aquest era el rector i hi havia un noi que era vicari o seminarista que també era objector.. i 
vam fer algun intercanvi amb l’esplai d’allà. Eren una parròquia amb les idees molt clares, 
molt impactant. I ens va sorprendre que després fos bisbe, i algunes coses que s’han sentit 
a dir...  
Al Martí Olivella, [objector de Figueres que va ser empresonat, de l’època del Pepe Beúnza] 
el conec de la Universitat per la Pau de Sant Cugat. Era un altre referent i un altre lloc. I és 
d’abans de tota aquesta època, potser del 84 o el 86, cada any es feia a nivell internacional. 
Vaig conèixer l’Arcadi Oliveres, el Martí Olivella... Aquestes grans patums, que havien sigut 
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objectors de Can Serra, etc. Va ser un lloc per anar a beure de tot això. Després vam 
coincidir arran d’anar a fer cursos amb el Xirinacs, més endavant ja. A finals dels 80. En 
algun curs devíem coincidir. I després altra gent com el Paco Cascón, un pacifista que devia 
haver estat objector en el seu dia, i que era d’acció noviolenta, feia cursos, crec que era de 
Madrid. I el conec a través de la Universitat de la Pau també. I el vaig portar a fer curos de 
noviolènica a l’Escola de l’Esplai de Tarragona. I potser arran d’això conec a l’Assumpte 
Aixarc, que va fer els cursos i després fem tot lo de Biaix... Bé, no sé si són d’abans o 
després...  
13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
No vaig conèixer ningú a la presó d’aquí a Reus. 
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
Que les dones no s’ho poguessin declarar oficialment no vol dir que algunes no ho fessin o 
es fessin partícips. Donaven suport. Moltes eren feministes o actives en molts camps. 
[Maria, dona de l’Albert: 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.]  
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
D’alguna manera era com el reconeixement i per tant la satisfacció de dir una lluita que has 
fet junt amb molta gent, finalment s’ha aconseguit, finalment els polítics reconeixen i 
accepten tot això. Però en part amb una mica de frustració. T’ho esperaves, dius sí però no 
acaba de ser el que haguessis esperat.  
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

La resposta seria semblant a la pregunta anterior. Havien passat molts anys i els anys 
anaven desgastant. I tu et fas gran, tens altres interessos o fas moltes altres coses. En aquell 
moment t’hi anava a nivell personal haver de prendre una decisió.. I després quedava més 
diluït. La frustració i la satisfacció. S’ha fet, però no acaba de ser. 
17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
Valoració negativa. Perquè en el fons tampoc no s’ho creuen. Tot plegat ha sigut més una 
resolució pragmàtica, de dir què hem de fer amb tanta gent que s’han declarat objectors... 
no és possible posar-los tots a la presó. Ho hem de resoldre d’alguna manera, per tant ens 
inventem la prestació... Com ho fem, quants llocs? I a més resulta que hi havia entitats que 
es declaraven insubmises i que no demanaven objectors, i per tant eren llocs oficials els qui 
els demanaven, ajuntaments, que assumien tots els objectors que hi havia, no tenia sentit. 
Hi havia un moment que a nivell pràctic s’havia de canviar. I quan hi havia el perill de que 
es veia que aniria augmentant.. S’opta per professionalitzar l’exèrcit com ja ho era a altres 
països d’Europa. Perquè tampoc té sentit que vagis un més a fer la instrucció... A nivell 
tecnològic no té sentit. La gent havia d’estar preparada. I per tant, 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! 
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Sí... perquè vam fer moltes coses a favor de la noviolència a nivell d’esplai, difonent la 
ideologia, a nivell educatiu, sobretot. Tot allò que havia estat acció, i que s’havia anat 
concretant molt a nivell de l’esplai, per exemple recordo una campanya en la qual vam 
participar com a esplai, d’un camió militar que anava recorrent tot Europa, i havia d’acabar 
a l’Àfrica en un camp de treball, convertit en un tractor. Com a esplai ens hi vam apuntar, i 
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quan el camió va venir a Reus el grup de joves va participar... S’explicava el sentit, es 
difonia. Participaves en accions com aquestes paral·lelament. I després ja es va quedar més 
a nivell pedagògic.  
19) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
No, no han canviat. Crec que he estat coherent, jo crec que sí. He intentat ser coherent. I 
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 tot 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-ho amb canalla. Vam portar al Paco Cascón i d’altres, la Carme Romia de 
Barcelona, gent que estava fent coses per la pau i la noviolència les vam intentar portar 
aquí. Una de les coses simbòliques, que també va impactar molt a la gent, és que en un curs 
que vam fer amb la Carme Romia, vam fer jocs amb el paracaigudes, que llavors encara era 
dels paracaigudes de l’exèrcit, no dels de colorets com són ara. La Carme Romia, que era 
catedràtica de la Universitat de Barcelona i havia creat un grupet de reflexió amb els 
alumnes de magisteri que feien coses a favor de la pau (cursos, teatre, plantejaments 
didàctics...) i diguéssim que nosaltres fèiem el mateix a l’escola de l’esplai de Tarragona, i jo 
vaig ser dels qui ho va impulsar. I en aquell curs va portar un paracaigudes de tela militar, 
que es podia utilitzar per jugar amb els nens. I ens va explicar que el paracaigudes anava 
destinat a la guerra d’Iraq i algú el va retirar, i ara serveix per fer el contrari, per jugar a jocs 
de cooperació. Era molt simbòlic, a més era un paracaigudes molt molt gran.  
20) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

Uf. Jo crec que la diferència de l’objecció de llavors amb ara és que era una objecció molt 
concreta i definible. Molt visual. Els militars et feien fer un servei i hi estaves en contra. 
Anar-hi en contra tenia conseqüències i com que era una cosa molt concreta podia 
mobilitzar uns recursos personals, socials,... Ara és tot més complex. No s’ha avançat quasi 
res. Potser sí a nivell d’ideologia pacifista, tothom et dirà que està a favor de la pau, però tot 
ha agafat formes molt més subtils, més amagades, més complexes. I per tant contra què 
vas? Contra el ministre de defensa de torn? Contra el govern? Però si el govern contrari 
farà exactament el mateix o pitjor. És molt més difícil vehicular lluites... Tot i que no vol dir 
que no es pugui fer. Per exemple contra la llei de l’habitatge i els desnonaments de pisos, 
són possibilitats de lluita i d’intentar canviar les coses.  
21) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
De la nostra i de moltes lluites que hi ha hagut a nivell històric. En el fons sempre ha sigut 
igual. Una gent que 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 dona suport, potser no fa accions, però es va sensibilitzant... I un cop en 
aquest punt, és quan es poden començar a canviar les coses. Però clar, per arribar fins aquí 
cal molt d’esforç, mobilitzacions, reunions, paciència... Però això demostra que les coses es 
poden canviar. Amb qualsevol cosa des dels temps remots, la humanitat ha anat avançant 
així, gent que ha dit això no pot ser, i sovint han donat la vida per canviar-ho. 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 que el que feies era perquè sabies que la teva filosofia et portava a dir jo no 
puc només pensar-ho, jo he de fer-ho. 
Recordo també que després d’anar d’excursions, baixàvem a missa el diumenge al vespre 
amb el grup de joves de l’esplai. i tornàvem i sense passar per casa anàvem directament a 
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missa, tots amb les botes... I llegíem una pregària que havíem fet a la muntanya. El capellà 
que hi havia allà et permetia fer-ho. Però et deixava fer. Era de les coses que per iniciativa 
nostra vam fer. Un dia fèiem una pregària a favor de la pau, i ens vam assabentar després 
que el capellà que concelebrava la missa, era un capellà castrense, militar. Mentre tu llegies 
allò, aquell allà. I això et donava força per a la propera encara fer-la més grossa. Un 
reafirmament en el que estaves fent.  
22) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Sí. Perquè jo recordo que una de les coses que tenia més clares és que jo no em veia anant a 
fer la mili. Pensava que era tant absurd... I això independentment de que hi hagués un grup 
d’objectors. Ho trobava tant absurd, jo pensava que no podia anar a aprendre a fer servir 
una arma. Em deia, a mi em donaran un fusell i no. Seria una pèrdua de temps, i ho tenia 
molt clar, i sort que vaig veure que hi havia aquest grup i que et permetia vehicular-ho 
d’alguna manera. Perquè sinó m’hagués hagut d’escapar, però no va caler. 
No sé si hi van haver errors. Jo crec que va anar bé. No crec que hi haguessin “errors”. No 
recordo res que digui això s’hagués hagut de fer diferent. També perquè ho vivíem molt 
joves, amb uns ideals molt forts, i per tant amb tot aquest tarannà, amb el qual també vam 
fer l’esplai, perquè ho vivíem d’una manera molt radical. Ho vivíem així. I potser si que 
haguéssim pogut fer no se què, o fer accions més conjuntes o accions diferents... Ves, 
potser això ho direm a partir del treball que tu facis! Perquè hauríem d’analitzar-ho millor. 
No ho sé. 
[Creus que a Reus hi va haver un moviment?] 
Jo crec que sí que hi va haver un moviment, perquè a nivell de Reus hi havia el grup de 
l’Ateneu que era molt actiu. I així com en altres ciutats, com en el cas de Tarragona, no se 
sentia tant a dir... A Reus crec que la gent es va ajuntar per fer coses junts. Potser no del tot 
unificat, els del MOC agrupaven bastanta gent, els Testimonis de Jehovà evidentment 
anaven a la seva, però després a nivell cristià, també lligat a Barcelona, intentàvem que es 
conegués, difongués, i la gent es fes objectora. I es va aconseguir. Un cert moviment sí que 
hi va ser, però no aïllat del moviment que hi havia a nivell més general, de Catalunya. Hi 
havia gent més ideòleg que d’altres. Tothom ho va fer tant bé com va saber. 
 
Jo quan vaig anar a la Caserna, recordo que estava molt tranquil, perquè t’havies preparat, 
sabies que anaves allà, no per quedar-t’hi com els altres que anaven amb la bossa, jo anava 
sense res i sabia que marxaria.  
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6.1.6. Entrevista a Àngel Cortadelles 
1) Personals:   
a. Nom: Àngel Cortadelles Bacaria 
b. Estudis i professió: Biòleg d’estudis i ara biòleg de professió 
c. Any de naixement: 1960 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: Devia ser el 1981 o 82. 
  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
Buf! Heh. Bé suposo que són un cúmul de coses. Però primer que quan de petit en aquell 
moment que se sortia de la dictadura i l’exèrcit tenia el rol que tenia i t’han educat en base a 
una manera de ser molt més de treball cooperatiu i intentar sempre veure la raonabilitat de 
les coses, entres en una visió molt crítica del paper que té l’exèrcit, ja com a pròpia 
estructura, de funcionament, però a més a més pel que serveix, no? Llavors jo diria que en 
aquell moment s’ajuntaven tres coses. Primer un substrat de cultura d’eduació molt més 
enfocada envers la pau que cap a l’ús de mètodes violents. La no-violència que durant 
l’adolescència també vaig anar coneixent. Segon, la pròpia estructura absurda de l’exèrcit, la 
seva manera de funcionar, el servilisme, que la raó o l’opinió no serveixen de res, o això és 
el que jo percebia. I tercer una mica l’experiència de la gent que t’anava dient que era 
absurd i inútil. Per tant és un tema ideològic, i des d’un punt de vista vivencial de dir que és 
absurd, i com que no hi crec i és una estructura que no respon a com he estat educat ni a la 
manera que veig que haurien de funcionar les coses, arriba un moment que dius que per 
principis no hi pots col·laborar. I a més a més, el motiu ideològic, clar, evidentment, com 
més gran et fas, anava fent-se molt més potent. És a dir el paper que tenien els exèrcits que 
veies en el món i en la història del país pròpiament. 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, i per tant, doncs, què puc fer? El que puc fer doncs és 
quan coneixes una mica altra gent i veus que hi ha la possibilitat de fer l’objecció.  
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
En aquest cas jo diria que també va ser una cosa bastant de grup. És a dir, els principis 
ideològics que tu pots tenir evidentment et porten a fer aquestes reflexions, però és molt 
diferent ser una persona que està sola a tenir una colla de gent en la qual ja t’has anat 
relacionant i que tothom va fent i gairebé és una cosa de dir ostres doncs jo aquest 
compromís que vas tenint una evolució ideològica personal la pots concretar perquè a més 
a més la sents i la vius en coherència amb tota la gent que estàs. I per tant ja va ser una cosa 
més ideològica dins de l’entorn.  
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Bueno, la família sempre a vegades és més complicat. No sé si la van entendre però la van 
respectar absolutament. Suposo que la visió del pare i la mare era sempre de nen no et 
busquis problemes, però no recordo cap mena de conflicte amb ningú. Per tant una cosa és 
que potser no ho recolzessin però cap mena de problema. 
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
Jo quan tenia als voltants de 14 i 15 o 16 anys havia fet molta lectura d’anarquistes 
bàsicament. Un substrat fins i tot vinculat amb la preadolescència, a l’esplai on anava, els 
campaments i colònies hi havia molt tot el substrat de l’escola més llibertària tot al voltant 
de l’educació, molt de deixar fer, la llibertat absoluta. Estem parlant dels anys 74-76, això 
era un bullider, i sobretot aquesta ciutat concretament. És clar, participàvem a les reunions al 
voltant de l’esplai en el qual érem molt una amalgama de tot. Per tant doncs la ideologia 
devia venir molt amb aquest substrat amb una certa base llibertària vinculada evidentment 
amb una tradició de formació cristiana d’arrel de la família però també de l’experiència al 
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voltant de la gent i les amistats fetes a l’esplai i al centre catòlic, i tot això. I et diria que 
serien aquests components arrel de formació cristiana, d’un compromís més social, et 
marca molt la implicació: Ets una persona que has de fer alguna cosa per transformar el teu 
entorn, té un cert component polític, diguen-t’ho així ampli, i de caire nacional també una 
mica. Penso que és un moment en que la part ideològica de reivindicació hi fa molt en tots 
els sentits.   
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Clar en aquell moment, et deia lo de les lectures més de caire polític, però també és clar, hi 
havia un component molt de referent que era Gandhi. Era una persona que en aquell 
moment també llegíem molt, textos i... s’hi afegeix potser la descoberta d’experiències més 
concretes i la gent d’aquí, no? El que havia passat amb el Pepe Beúnza, com a referent, i 
casos concrets que llavors ja uns anys després al voltant del tema de l’objecció que és la 
Comunitat de l’Arca, i les experiències de Lanza del Vasto, i tot aquest conjunt. 
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
En l’època d’aquests de principis dels 80 sí bàsicament era això, la parròquia, l’esplai, 
perquè una mica havia trencat amb tota la resta del que havia estat quan feia espeleologia, 
estava a l’altre esplai el centre catòlic.. I després derivat d’això, si que hi havia una part 
relacionada amb lo d’abans que era la coordinació d’esplais i escoltes, el consell de joves, el 
moviment de joves del baix camp.. És a dir, per fer una definició seria moviment associatiu 
vinculat als joves, a joventut, cultura juvenil... i la part diguéssim més vinculada a l’àmbit 
d’església, educatiu, esplai... no?     
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
Vulguis o no ja hi havia gent que teníem relació ja d’abans, quan et deia això dels anys 74, 
76 que això era un bullider, ens anàvem trobant tots. Clar cadascú pel perfil personal, per la 
formació professional i fins i tot la manera de ser o qüestions de plantejament agafa 
opcions diferents. Però per exemple amb la gent del moviment d’objecció de consciència 
ens coneixem tots, perquè és clar, havíem estat segur amb altres reunions, havíem fet 
nosequè, perquè havíem coincidit en coses. Per tant potser més de novetat és de cara en fora, 
no tant a nivell de ciutat, sinó contactes a fora amb altra gent, no? No recordo exactament, 
però sí els contactes de Justícia i Pau, són en aquella època que comencen, més en l’àmbit 
de buscar suports en el tema de l’objecció. No sé si amb El Xammar i amb el Lluís Pastrana 
dels objectors de la Floresta (Tarragona) eren contactes d’aquesta època, jo diria que sí. 
Amb ells em sembla que hi entrem en contacte a través de la gent de Justícia i Pau a 
Tarragona. Amb el Santiago Camós, la seva dona.. Bàsicament en entrar en contacte amb 
els de Justícia i Pau de Tarragona entrem en contacte amb el Xammar que era el capellà de 
la Floresta i tota aquesta gent.  
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Suposo que la visió de les coses també et canvia. O sigui, nosaltres, el plantejament del qual 
jo me’n sentia partícip, amb la gent que estàvem i així, 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. És a dir que per tant jo era dels que deia que si 
m’obliguen demanaré que em contabilitzin tot el que he fet de voluntariat. Per què carai he 
de fer més voluntariat si la meva vida en aquell moment es basava al voltant de l’eix del 
voluntariat? És a dir si alguna cosa em criticaven a casa era la de “nen, potser no et facis 
més voluntari, pensa que també has de guanyar-te la vida”. Llavors d’alguna manera era 
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això, serveis civil substitutori, no era una idea que m’agradés. Jo sempre el que pensava, el 
que hem de fer és que hi hagi persones responsables que dediquin el seu temps a la 
comunitat i no la pèrdua de temps que vol dir anar a fer la mili. Per tant que la gent es 
corresponsabilitzi amb fer coses. I per tant, com a concepte de servei civil és molt clar que 
és per mi una alternativa molt útil, el problema és la obligatorietat i la manera de fer i a la 
pràctica en el que es va convertir. Que per sort doncs va durar el que va durar i es va 
acabar.  
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
Uf. 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. Noms de gent? Tots els monitors de l’esplai l’albada. De la 
gent que ens trobàvem allà al Llamp, clar hi havia la barreja de gent per la part ecològica, al 
voltant del Llamp (és un local en el qual neixen coses i entre el JPEG i el Llamp, neix la 
cooperativa de productes ecològics de El Brot), jo diria que entre aquella gent n’hi devia 
haver. Hi havia personatges significatius però que no sé si ho eren o no. El Jordi Gómis... 
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
Era molt vinculat a tema xerrades. Si ara a mi em dius en què va consistir, va ser molt en 
tema d’instituts. Anàvem a fer xerrades als instituts, a organitzar conferències, per exemple 
a la parròquia de Crist Rei... [i eren els capellans o els joves de les parròquies els qui us 
demanaven les xerrades?] No, 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. I recordo que portàvem 
gent de Justícia i Pau de Barcelona, on teníem contactes... Recordo el Pep Enric (que ara és 
bisbe de la Seu), que estava molt actiu en tot això... Però bàsicament si a mi em dius quin va 
ser l’activisme potent, va ser el de divulgació, més en sentit educatiu i de treball amb joves. 
Per tant instituts...  
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

És que va ser una mica tothom els mateixos. Segur que vam fer algun contacte nou, perquè 
pel fet de moure’t amb cercles de Barcelona, o els que havien estudiat a la facultat... I amb 
Justícia i Pau sí que contactem amb altra gent. I és en aquells anys o una mica després que 
comença el tema de la Fundació per la Pau... De Testimoni de Jehovà no en vaig conèixer 
cap, era sempre el gran misteri, perquè hi són però no els veiem. Com que era una opció 
que era molt íntima, coherent, eren.. no gent amagada, però que si patien presó o el que 
fos, és que no se sabia.   
Teníem coordinació amb la gent del MOC, ells sí que feien reunions periòdiques, per donar 
suport a la gent que estava a la presó, etc. Estàvem en contacte, ens trobàvem. Però si calia 
fer alguna cosa era més lideratge del MOC. Però nosaltres fèiem més la part de difusió. 
13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
De les nostres edats persones que, com que el sistema era que tu havies d’anar a la caserna, 
anava pràcticament per setmanes. Segons quines setmanes, la persona que fos que estava 
responsable de la caserna, no sé quin càrrec tenia, estava de mal humor, allà al moment del 
reclutament engarjolava la gent una setmana quinze dies o el que sigui. Em sembla que el 
mateix “xino”, el Joan Maria, hi va estar. O l’Artur Martí o un d’aquests, gent d’aquí de 
Reus. Però va ser una cosa de curt termini, unes setmanes a la mateixa caserna. Però no ho 
sé eh? Això és una cosa que també no saps, pot ser que mitifiquis i posis molta literatura al 
voltant.  
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
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A nivell local recordo que la feina de difusió i de sensibilització la feia tothom. Nois i noies. 
No hi havia cap diferència. Recordo que quan s’organitzaven xerrades i tot això era més 
amb el sentit de transmetre aquesta part ideològica de la noviolència, la resolució 
noviolenta dels conflictes, i d’un model de relacions socials diferents... 
  
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria?  
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

Vulguis o no et queda una mica la sensació aquella d’haver estat un petit granet de sorra per 
aconseguir una cosa que socialment a l’Estat Espanyol semblava impensable. Que els 
militars deixessin de tenir el paper que tenien abolint la mili obligatòria. Era una escola 
d’adoctrinament. T’havies de fer un home anant a la mili. Nosaltres a les xerrades 
explicàvem sempre fent una mica de broma, que, si fer-te un home significa guanyar 
habilitats i autonomia personal, et podies fer un home anant de campaments a la muntanya. 
És que la gent fins llavors ho vivia i ho deia així, el nostre fill se n’ha d’anar a la mili per fer-
se un home. Per això, tot el que portava al voltant la mili obligatòria, jo recordo el petit 
plaer personal de saber que hem sigut una petitíssima part d’una victòria i d’un canvi social 
molt important. Però clar, això s’havia de decidir des d’un parlament, però 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. Per mi hi ha etapes, una cosa és l’abolició de la conscripció obligatòria, que és 
un tema, un punt, però l’altra és el tema d’aprovar-se i que entrés a la Constitució. Això no 
se’n parla mai però és importantíssim. Estem parlant, si no recordo malament de que el 84 
s’aprova la llei orgànica de l’objecció de consciència, però el 78 s’havia posat a la 
Constitució com un dret fonamental. Per tant vol dir que des de que hi ha hagut en l’àmbit 
polític el reconeixement d’aquest dret, fins l’aprovació de la llei i després l’eliminació de la 
conscripció... Jo diria que és al 89 que ens amnistien, perquè estàvem en un buit legal... i 
s’acaba la situació d’incertesa jurídica. Vivíem en un llimb. A partir del 84 tenien un marc 
jurídic, però els anteriors no el teníem.    
17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
No sé quin dia l’Arcadi Oliveres parlava per la ràdio i comentava que la Marató per la 
pobresa de TV3, la gran iniciativa que va recaptar la desena part en un dia del que es gasta 
amb el pressupost de defensa en un dia també. El valor del pressupost d’aquell diumenge 
era deu vegades el que es va recaptar amb la marató. La interpretació és molt clara, no? El 
problema és que encara hi ha massa gent que continua amb aquesta mentalitat, i així és on 
hem arribat amb el tema econòmic també.. La idea de “hem de marcar paquet per atemorir 
als altres” com una estratègia de defensa de l’estat o territori nacional. I no s’ha entès que 
per la via educativa i la resolució de conflictes per altres vies o formules noviolentes és una 
solució. 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 en 
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. I aquí el que fa l’Aznar una mica en plan tarugo en l’època dels seus 
governs és vendre’s totalment tots aquests lobbys armamentístics i hipotecar l’estat per 
moltíssims anys comprant armament obsolet i en canvi el criteri més estratègic del que 
podria ser la defensa doncs no hi veuen més enllà d’un pam. Per tant, primer per principis 
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considero que l’existència d’un exèrcit professional és un pas més d’aquesta història, i s’ha 
d’arribar a eliminar aquest exèrcit i si davant del fet que els perills mundials que hi poden 
haver i que cal pensar un sistema de defensa a nivell de la població des del punt de vista de 
protegir la població de possibles perills, estem veient que en aquest moment les formes 
d’actuar de qui pot provocar aquest perill o les maneres en les quals es pot defensar la 
població són totalment diferents. Primer perquè els problemes estratègics en aquest 
moment ja no són d’estats contra estats, hi ha organitzacions privades que posen en perill 
els estats i que per tant, davant d’això, els exèrcits no hi tenen res a fer. El soldadet típic 
professional que sap fer servir una arma d’atac o de defensa no pot fer-hi res perquè potser 
el que hauria de saber és molta informàtica i haurien de ser haquers, per exemple. Per mi és 
aquesta la crisi, a part del creure amb el tema d’una actitud noviolenta de defensa, és tenir 
clar els punts crítics i per tant els mètodes d’atac que són totalment diferents, i qui ataca. 
Qui creu que hi hauria d’haver aquesta defensa hauria de buscar els mètodes diferents i no 
pas la tradicional dels soldadets a les casernes i comprar armament. I jo penso que s’hauria 
de plantejar molt diferent. Per tant aquesta és la part de la línia històrica que no hem acabat, 
que és on s’hauria d’arribar.      
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Jo penso que la manera de fer personal et queda impregnada per tota la vida. Jo diria que 
d’aquells anys, de 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. I a 
nivell de la feina, precisament, ho he notat molt, no? Busques estratègies diferents, però ja 
és un conjunt de coses, pots no només haver estat objector, sinó haver anat absorbint 
moltes coses i penso que clar, aquest és el gran dèficit a nivell educatiu actual. Si això no 
s’explica i es fa viure als nens i nenes o nois i noies, a la pràctica, no ho canviarem mai. Un 
país com el Japó, per exemple, organitzat davant de les catàstrofes com els terratrèmols, 
com saben educar la població perquè reaccioni adequadament, la resposta davant dels 
problemes és molt diferent. La resposta de la gent davant de la catàstrofe de Fukushima, 
doncs dius, eduquem a la gent davant dels possibles perills o atacs suposats i identifiquem 
ben bé quin són els problemes, perquè en tot cas el que hem de fer, si hi ha una crisi 
elèctrica increïble, i hi ha una apagada i els serveis no arriben a la gent, el problema quin 
serà? Traurem a l’exèrcit perquè no hi hagi pillatge al carrer? Perquè el problema serà el 
comportament dels propis ciutadans. Tu pots rebre un ciber atac en aquest moment que 
posi en crisi tot el sistema de la producció d’energia del país, que ho deixi tot aturat, i la 
gent es torni boja! Llavors el problema són els propis ciutadans. Si a aquesta gent no els has 
educat... 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. Casos paradigmàtics, el de Suïssa, que no 
tenen exèrcit però la gent està armada, i tens una organització social o els israelians que es 
tiren quatre anys fent el servei militar. És un mètode d’organització social com a comunitat, 
més que l’exèrcit això. Doncs nosaltres, prescindim de les armes, i busquem aquest mètode 
mitjançant l’educació d’organitzar la societat. Gent que pensi com es poden resoldre els 
conflictes i una societat preparada i disposada a funcionar organitzadament. És el que a la 
feina estem intentant davant del risc químic. Podem establir tot el que vulguis, que si resulta 
que quan sonen les sirenes i diem que la gent s’ha de quedar a casa la gent no ho fa, i surt al 
carrer i fa el que li sembla, ja podem haver fet simulacres i exercicis que el que hem 
d’aconseguir és que la gent agafi aquestes pautes. Cal canviar l’actitud social davant dels 
riscos siguin els que siguin. Si el que volem és no actuar amb mètodes violents, hem 
d’educar a la ciutadania per tenir l’actitud de defensa noviolenta... Saps el què has de fer 
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davant d’una situació i no m’espanta, o potser sí, però actues sabent que és X el que has de 
fer.   
19) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
A vegades quan et fas a tu mateix la pregunta, jo et diria que tinc un gran dubte per 
exemple en el moment en que vam deixar de treballar amb el tema de l’objecció fiscal i que 
la vam deixar de fer. I m’he preguntat sempre si això és coherent o no. I fins i tot ara 
aquest últim any, que el meu fill gran ho ha fet. I t’ho preguntes, i tens el dubte. Però en 
altres aspectes no tinc el dubte, per exemple com et deia en la resolució de conflictes a la 
feina, estic aplicant molt les tècniques de resolució noviolenta, de fer participar la gent, de 
no esquivar el conflicte que sempre existirà sinó donar-li la millor solució. En aquest sentit 
et diria que no he canviat. Però clar, tots evolucionem, i també hi ha el caràcter... 
20)  Creus que es pot parlar de “moviment d’objectors” a Reus? 
Moviment o moviments. És a dir, hi havia grups. La gent segons petites apreciacions 
s’agrupava, es coneixia, i es movia conjuntament. El moviment era el MOC, que estava 
organitzat, pautat, amb pamflets, etc. i a Reus estava organitzat, potser no eren gaire gent 
però es movien molt, era evident i notori. I la resta no era individual, eren grupets de gent. 
Com a moviment no ho sé, potser era més la tendència o Justícia i Pau o moc...  
21) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

22) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 
experiència com a objectors? 

Bé, no sé si afirmaria que pretenia democratitzar, hi havia una dosi de canvi de mentalitat 
envers un model de societat i d’estat que venia d’una situació absolutament autàrquica de 
dictadura a una altra manera d’entendre. Evidentment hi havia un criteri molt clar de ganes 
de fer pensar a la gent. Per tant això segur que representava un petit ajut a la 
democratització, però era l’esperit crític, fer pensar a la gent. Perquè la ideologia de la 
manera de fer militarista havia impregnat molt a la gent, i posàvem en qüestió aquesta 
ideologia. Jo el sentiment de que anàvem a fer un canvi democràtic no el tenia en aquell 
moment. Però després ho anàvem vinculant en temes d’educació per la pau, de cooperació, 
desenvolupament, etc. La idea era despertar la sensibilitat de les persones fer-los veure que 
un altre món era possible, la frase queda una mica així... però era això. I evidentment són 
valors democràtics. Actualment penso que estem en una situació molt similar. L’objecció 
no la faria tant contra una cosa que vingui imposada, perquè penso que en aquest sentit ja 
són accions més de tipus actitudinal, personal. En aquest moment penso que hem de tornar 
a defensar que s’està dient molt, però penso que de vegades no s’enfoca de la manera que a 
mi em sembla més acurada: s’ha de tornar a fer un canvi de model. Però en aquest moment 
ja no és l’exèrcit, és el diner. Ara ja no és anar a la mili i els seus valors, sinó veure com hem 
anat caient a uns valors de la societat del diner que els capitans i els generals i les tropes de 
tot aquest exèrcit són a l’entorn del sector financer i les transnacionals que d’alguna manera 
tenen aquest domini. Per tant l’objecció que m’estic plantejant, com molta gent suposo, de 
que hem de viure d’una manera diferent. Radicalment diferent. Així com la transició d’uns 
anys en que el vector ambiental ens ha marcat molt, per tant a veure com podem ser més 
responsables ambientalment del planeta, i per tant alimentació ecològica, reciclant, deixant 
la mínima petjada possible en temes energètics, això ja no és suficient. I per tant s’ha de fer 
un altre tipus d’objecció que és l’objecció al que et ve imposat per les tendències socials. O 
per exemple vinculat al món de la tecnologia, jo en els últims mesos també he intentat fer 
un canvi. És a dir, cada vegada tenir una actitud diferent, m’interessa el món de la 
tecnologia però no vull que em domini. Igual que no vull ser un esclau de l’exèrcit, tampoc 
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de la tecnologia o el diner. Sense perdre la confiança en els valors de la democràcia, perquè 
ara el perill és carregar-s’ho tot, criticar-ho tot i caure en un estat dictatorial... Cal plantejar 
coses com les de l’economia del bé comú... I penso que és l’objecció que caldria fer ara, i 
posar energia i inventiva. Jo no m’he sentit representat amb el moviment del 15M perquè té 
un punt molt demagògic i això em fa molta por. Hi ha dosis de demagògia. No estic en 
contra del moviment, però ull, perquè et pots convertir en un peó dels més dictatorials. 
Posem en crisi els beneficis o els privilegis de la gent, però no dubtem de la feina que fan. 
Per exemple els polítics o els banquers. No a la política no, ni no als bancs. En tot cas, no 
als beneficis i als abusos personals. Cal una bona gestió del bé públic. Ens cal estar 
organitzats, perquè sinó és dictatorial. Cal fer un enfocament positiu, que això trobo que és 
el que fèiem en els diferents grups d’objecció. Uns eren més de la vessant que cal destruir-
ho tot, l’estat no ens serveix (els més anarquistes), potser són simplista fent aquest anàlisi, i 
els que ho feien d’una altra manera, més positiva. 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, sinó estem organitzant un ramat de bens cap a l’escorxador. Jo penso que es diu 
que hi ha molt d’esperit crític, però el que hi ha és molt d’esperit per criticar-ho tot.  
El que en podrien aprendre era el to positiu aquest. Es pot transformar agredint o sent 
positiu. Si un sistema no té alternativa cal buscar-les. En aquell moment no érem indignats, 
érem feliços. L’esperit era molt diferent. No era crispació. Era que tenies un problema, 
però no estaves contínuament cridant o cremant contenidors. Sinó l’esperit constructiu 
positiu. Cal canviar-ho, però com? Hi ha gent que crema intel·lectualment, i potser cal més 
il·lusió. Has de respectar les altres 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. Perquè si la situació no 
agafa un to diferent, la cosa fa molta por.   
23) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Jo diria que sí. En aquell moment era absolutament lògic. O sigui, jo tinc el record o la 
sensació de que el dia que vaig anar a la caserna estava cagat de por. Però ho havies de fer. 
Sabies que allò era el que creies que havies de fer. La coherència segurament. Situacions en 
que tot t’hi portava. I penso que relativament va anar tot molt ràpid. S’ajunta el període de 
la mort del Franco, i començar amb el tema de l’objecció i aprovar-se la llei de l’objecció, 
amb una dècada es gira la situació. Va ser època de coses molt accelerades. Potser més a 
prop en el temps haguéssim pogut trobar estratègies diferents. Però la pròpia evolució va 
fer que cadascú evolucionés cap a altres temes com la cooperació, temes de continuïtat... 
Vam crear Biaix, pels temes de cooperació i desenvolupament. Va ser molt coherent que la 
part de la objecció tingués continuïtat amb que a l’esplai obríssim una nova via per treballar 
amb els nens gitanets del nucli antic de Reus. També 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 complicat poder fer coses conjuntes...  
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6.1.7. Entrevista a Joan Maria Rosich 
1) Personals:   
a. Nom: Joan Maria Rosich  
b. Estudis i professió: Fins el COU, vaig començar la Universitat però no la vaig acabar. 

I professió, primer arts gràfiques i ara hostaleria.  
c. Any de naixement: 1960 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: A veure.. La primera remesa va ser 

gent més lligada a Pax Christi i a grups cristians, després vam venir nosaltres amb una 
postura més política o més militant, no vol dir que la primera no fos política, però 
veníem de col·lectius llibertaris o col·lectius antimilitaristes. Jo estava en aquesta 
remesa, però com que pel fet d’estudiar podies anar-ho prorrogant, doncs no sé a quin 
any vaig fer la sol·licitud. Vaig deixar d’estudiar l’any 82, devia ser abans del 84, vora el 
82 o 83. [De la mateixa època que el Salvador Palomar?] El Salvador és una mica més 
gran que jo. Jo vaig estar estudiant quatre anys, vaig fer dos carreres que no vaig acabar.  

  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
En aquells temps hi havia una gran efervescència política hi havia caliu amb temes 
d’aquests. Hi havia un grup de gent que teníem clar que per això de la mili nosaltres no hi 
passàvem. Només de pensar en estar un any i pico de la nostra vida obeint ordres dels 
militars, i rebels com érem... Enteníem que ningú no havia de dir a algú altre què havia de 
fer i no érem patriotes, ni creiem amb els tancs, ni amb l’exèrcit. Pensàvem, més aviat, que 
s’havia de dissoldre l’exèrcit, i anar a la mili volia dir col·laborar, volia dir perdre un any de 
la teva vida seguint ordres absurdes i estúpides i sustentant un sistema en el qual no creiem. 
Per tant era el que calia fer... Però tothom tenia por de la repressió. Molta gent no hagués 
fet la mili, però per por a les conseqüències la gent es tallava i acabava anant-hi. Però cada 
vegada hi havia més gent que optàvem per no fer-ho. A la nostra remesa l’objecció es feia 
el dia que anaves al cuartel. I quan estava tothom formant preguntaven si algú tenia alguna 
cosa a al·legar. Els que no volíem anar-hi aixecàvem la mà, dèiem “objecció de 
consciència”, el militar et fotia el rollo paternalista dient que si fóssim fills seus no ho 
faríem i que ja ens trobaríem les conseqüències,... Però la qüestió és que nosaltres sortíem 
d’allà i molta gent s’hi quedava i respiràvem tranquils. En principi els primers objectors van 
tenir una certa repressió, perquè eren els temps del final del franquisme i principis de la 
democràcia, i totes les accions que es feien implicaven detencions. Després tot això es va 
anar suavitzant. A l’època en que nosaltres ho vam fer, realment no hi havia unes 
conseqüències directes, perquè te n’anaves cap a casa i t’amenaçaven, però tampoc es 
concretava res. I cada vegada hi havia més gent i el govern (del PSOE) no volia merder i 
anaven aparcant, com qui diu, el tema. I s’anaven acumulant més milers d’objectors. A 
partir de l’any 84 o 85 ja s’enviaven les declaracions col·lectives que tothom signava la 
mateixa, es feien arribar... I com que no tenien ganes d’un enfrontament directe el tema 
s’anava aparcant. I aquí entra en acció el MOC, que era el col·lectiu que agrupava la majoria 
d’objectors de consciència. Al Camp de Tarragona potser vam arribar a aplegar al voltant 
d’un centenar de persones actives, que anaven més o menys participant a les reunions i 
trobades. Perquè també hi havia gent que es feia objectora però no s’implicava, però quan 
tenien algun dubte o problema, ràpidament venien a preguntar-nos. Aquí 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 que es van apartar una mica perquè 
entenien que la nostra línia era una mica massa política i radicalitzada. Però en principi el 
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MOC no era una eina ideològica sinó que intentava aglutinar a tothom. [I tu vas ser dels 
creadors del MOC a Reus?] Sí.  
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Amics sí, perquè l’entorn d’aquell moment ja era proper a aquests temes i ens anàvem 
ajudant uns als altres, i animant-nos. I la família evidentment no... Perquè són aquests tabús 
i rutines que costen de trencar, però bé, van acabar acceptant-ho. No van ser especialment 
bel·ligerants. No van tenir més remei que acceptar-ho i punt.  
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
Jo en aquell moment ja havia estat a la CNT, estava a l’Ateneu Llibertari... Per tant estava a 
l’àmbit més llibertari. Missatge antimilitarista... I l’objecció era al servei militar però també a 
moltes maneres d’entendre el món. Hi havia gent que teníem un concepte molt més radical 
de com havien de ser les coses, d’altres qüestionaven algunes coses del sistema,... Però el 
que ens unia a tots era no fer la mili i a partir d’aquí s’intentava treballar. Si hi havia gent 
que estava en altres col·lectius, que també feien les seves lluites, com jo que a l’Ateneu 
llibertari teníem la nostra lluita particular contra l’objecció, però al MOC intentàvem 
aglutinar. Des dels 16 anys que estava en un col·lectiu llibertari a l’institut, ja ho tenia 
bastant assumit des de molt jove.  
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Clar a nosaltres quan ens va tocar el tema de la mili ens vam implicar i contactar amb la 
gent que hi havia fins el moment. Gent com el Jordi Figuerola, l’Agustí Llaurador,... Tota 
aquesta gent dels més històrics. Nosaltres teníem una línia diferent, però participàvem en 
les reunions. Ells eren els qui evidentment ens informaven, vam participar a les primeres 
trobades que es van fer on hi havia des dels més històrics fins els més joves. I ells són els 
que ens van acabar d’introduir sobretot a la part més tècnica i més filosòfica, i vam 
començar a veure els diferents debats sobre la violència, la noviolència, fins a quin punt 
s’havien de qüestionar les coses,... 
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
A l’Ateneu. Clar en ser 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, però 
fins vora l’any 2000 va ser dels únics referents una mica alternatius que hi havia. A més 
amb un criteri bastant obert. La majoria de reunions del MOC es feien a l’Ateneu, com 
també era el lloc d’altres entitats o col·lectius que no tenien un lloc propi i es reunien a 
l’Ateneu.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
Primer vam contactar amb els objectors històrics, i després, evidentment, per necessitat 
pròpia de tothom, el que vam fer va ser organitzar el MOC, que era el referent a nivell de 
l’Estat i aglutinava tota la lluita, tota la gent. [I diries que el MOC de Reus era dels més 
actius a nivell de Catalunya?] Sí, jo penso que era dels més actius. Era una ciutat on potser 
fins i tot més que Tarragona, la capital, aquí s’hi va focalitzar més el tema de l’objecció i hi 
havia bastanta dinàmica. No recordo exactament altres ciutats on hi hagués moviment 
important.. Però el MOC a nivell de Catalunya funcionava, es feien trobades amb gent de 
diferents ciutats... I a Reus coordinàvem la gent de tot el Camp de Tarragona. Bàsicament 
gent de Tarragona, Reus, Valls, Vilaplana, de la comarca i també de l’Alt Camp, el Priorat... 
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Aquí també hi havia un altre debat. Hi havia gent que estava a favor de fer una prestació i 
altra que no. Aquest era el punt on es van apartar una mica les dues visions. Uns amb una 
posició més pròxima al que plantejava el govern, i nosaltres que qüestionàvem la llei 
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d’objecció... Per exemple ho pots veure en un manifest del MOC de l’any 1986. I més 
endavant ja dèiem “cap servei a l’Estat, ni civil ni militar”. S’entenia que la prestació social 
era una prolongació del servei militar però sense armes... I els llocs que s’oferien per fer la 
prestació s’havien de cobrir per gent remunerada, no mà d’obra gratuïta. La postura 
majoritària va ser ni mili ni prestació social. I d’aquí ja es va passar al que era la insubmissió, 
quan havien amnistiat a tota la gent històrica.   
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
Pregunta complicada,  perquè no hi havia un registre... Jo tinc molts arxivadors, si 
busquéssim podríem tenir dades... Però jo estic segur que més de cinquanta i seixanta segur. 
La gent venia bàsicament dels sectors més cristians i dels llibertaris. Perquè n’hi havia de 
propers a l’independentisme basc o català o d’esquerres radicals que no ho veien gaire clar 
això de deixar les armes.... En un principi era més la gent antimilitarista sense ideologia o 
els més llibertaris.  
Noms: Ferran Balanyà, tota la gent de l’Ateneu Llibertari....  
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
Bàsicament el que fèiem com a MOC era enganxades de cartells, concentracions,... I tot es 
va radicalitzar més quan va començar la insubmissió. Els objectors s’anaven acumulant. A 
vegades fèiem sorteig de “quintos” així en plan cachondeo. O anàvem a concentrar-nos al 
Govern Militar de Tarragona... També i sobretot, fèiem xerrades informatives sobre 
temàtiques antimilitaristes, sobre conflictes bèl·lics... Participàvem a les mogudes contra la 
OTAN... Participàvem en tot el que tenia a veure amb l’antimilitarisme i el pacifisme... 
Eren èpoques on hi havia conflictes a Iugoslàvia, a Israel... i participàvem a totes les 
mogudes. 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... Fent el decret i amnistiant a 
tots els objectors, es treien de sobre a molta gent que hauria pogut fer merder. I 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 de judicis... 
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

De Testimoni de Jehovà recordo que en vam conèixer algun, no sé dir-te quants... Però 
eren una gent que no s’implicaven amb nosaltres, tenien uns paràmetres molt diferents als 
nostres. No participaven en el que organitzàvem. No hi havia ponts de contacte. 
13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
Detingut... Hi va haver gent que va anar a judici de Reus, potser alguns van estar 
empresonats alguns dies... A un el van venir a buscar la Guardia Civil a l’Ateneu Llibertari, 
que el teníem allà amagat, no els vam deixar entrar. Però empresonats de Reus, crec que no. 
Caldria repassar les publicacions de l’Ateneu. Del Vendrell sí que van empresonar a algú. El 
butlletí de l’Ateneu feia resum del que anava passant, els actes, els judicis, et situa força. 
Però els butlletins comencen a l’any 1991 fins al 1996, per tant t’anirà bé pel tema de la 
insubmissió. Al 96, l’any àlgid de la insubmissió a Reus hi va haver fins i tot una assemblea 
de familiars, de pares i mares d’insubmisos, que es reunien amb els seus homòlegs a nivell 
de l’estat. Fins i tot un any el premi Vidal i Llecha per la Pau va anar per l’associació de 
pares i mares d’insubmisos... Hi havia força moviment. Es van arribar a fer manifestacions 
a Reus de 500 persones. El dia que el Gilbert Trilles s’anava a presentar al jutjat potser es 
van reunir 500 persones. Es va generar una dinàmica que anava trobant suports dels partits 
d’esquerres, de sindicats, de la gent del carrer amb una mica de consciència ja estaven a 
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favor. Fins que l’estat va veure que el tema de la mili ja no tenia sentit i que abolint el servei 
militar obligatori es treia un problema de sobre. 
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
Evidentment les companyes dels implicats per raons òbvies, i d’altres perquè també 
participaven en altres mogudes. En el MOC la majoria de militants eren homes però perquè 
d’entrada l’objecció era una cosa d’homes, perquè eren els que havien d’anar a la mili. I hi 
havia dones que participaven del moviment antimilitarista, i també donaven suport. A les 
reunions i assemblees del MOC hi venien dones també. Era una implicació més militant i 
de suport perquè no tenien una implicació personal.  
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
Jo penso que tota la dinàmica que es va fer va ajudar, o si més no a crear una consciència 
generalitzada. Els joves ja no volien fer la mili, i si la feien era més per la por a les 
conseqüències que podia portar. Però va ser una dinàmica molt popular. Jo penso 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 els estats van creure convenients, 
perquè no era necessari fer passar a tothom per allà, sinó que s’havia de tenir cap a la 
professionalització. I evidentment, suposo que ho haguessin fet igual, però la lluita que vam 
portar nosaltres va tenir també el seu paper important. Però lluitar contra el servei militar 
obligatori no implicava necessariament lluitar contra el militarisme. Em refereixo a que 
molta gent que estava implicada en això suposo que devia ser també perquè els afectava a la 
seva situació personal, i està clar que la militància antimilitarista era molt més restringida. 
Eren un grup que ideològicament ho tenien més clar i en feien una militància quotidiana. 
La prova és que de tot aquest moviment, al cap d’un temps no en va quedar pràcticament 
res. Van seguir alguns col·lectius antimilitaristes, o gent que segueix lluitant contra la 
despesa militar, la guerra, la OTAN... Però el moviment que semblava tan ampli, quan va 
desaparèixer el servei militar obligatori, va minvar molt. Va reflotar una mica amb temes 
com la guerra d’Iraq, i segueix sortint... Perquè a la societat catalana penso que hi ha molta 
gent que té un nivell de consciència en aquest àmbit important, però el que és el moviment 
antimilitarista va quedar reduït a la mínima expressió. I això també marca una mica els 
nostres handicaps, un cop acabat el servei militar obligatori, molta gent va deixar de 
participar en aquestes dinàmiques.   
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 
despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 

Evidentment qualsevol estat ha de tenir exèrcit, ja que és la lògica que impera. Nosaltres 
entenem que no... A més l’exèrcit espanyol venia de la dictadura franquista, i encara hi 
queden militars d’aquest estil. Com els que amenacen amb venir amb tancs a Catalunya... 
Aquest substrat hi és, i en aquest sentit els exèrcits europeus eren molt més professionals i 
l’exèrcit espanyol sempre havia estat molt més ideològic i vinculat a la unió a la força de 
determinades parts d’Espanya. Però l’exèrcit manté el seu estatus, hi ha molta gent que viu 
de l’exèrcit, hi ha molts militars que cobren un salari, l’exèrcit té moltes propietats, ajuda a 
donar la idea de l’Espanya unida per la força i encara segueix mantenint-se així.  
La despesa militar en temps de retallades jo penso que és un insult a la gent que està patint. 
Estem contra l’exèrcit i entenem que en els temps que corren els exèrcits haurien de 
desaparèixer. No només l’espanyol sinó tots. Però això no passarà d’un dia per l’altre i 
només pot ser fruit d’una consciència cada vegada més majoritària de la població de que és 
una despesa inútil, de que és un element que no és necessari. Òbviament la majoria de 
despeses que es fan són per augmentar l’ego i el simbolisme de l’exèrcit més que per la 



 41 

capacitat defensiva que pugui tenir l’exèrcit espanyol en concret. En aquest sentit la 
indústria als EUA és molt més clara, és un lobby de pressió molt important que genera uns 
beneficis astronòmics i que per tant necessita que hi segueixin havent guerres al planeta. 
Però només cal mirar on estan aquestes guerres: o perquè hi ha recursos o perquè són 
països del tercer món on ningú es queixarà. La indústria ha de seguir alimentant-se i ha de 
seguir venent armes. I les armes es van desfasant i se n’han de comprar de noves. Cal 
qüestionar la indústria militar espanyola perquè estem ajudant a crear morts, misèria i 
destrucció en altres llocs del planeta. S’ha de qüestionar la despesa militar per innecessària. I 
s’ha de retallar. Evidentment el que no poden fer és retallar en serveis bàsics per la població 
i seguir alimentant tota aquesta màquina de morts.  
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Bé, clar, jo com que sóc dels que segueixo portant militància social tot el que em queda 
d’aquelles èpoques i tot el tema antimilitarista, el segueixo difonent i intervenint en la 
mesura que puc. Aquí a Reus un cop es van acabar les mobilitzacions contra la fira 
d’armament AIREX aquí a la base aèria de Reus, i jo vaig ser un dels detinguts, l’any 1992, 
potser va ser la última mobilització així important. Després ja va ser contra la implicació de 
l’exèrcit espanyol a la guerra d’Iraq. I després he seguit qüestionant el tema de les retallades, 
dient que s’ha de retallar en la indústria militar, s’ha de qüestionar la indústria militar, s’ha 
de seguir qüestionant el paper que juga la OTAN i la permanència d’Espanya dins 
d’aquesta,... Però clar tot això ja ho treballo des de l’àmbit més genèric on estic ara, a la 
CGT i a l’Assemblea Popular de Reus. Abans estava molt més centrat en aquests temes, ara 
dins d’una visió més genèrica.  
19) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
Jo penso que totes les persones van canviant en un sentit o altre, anem aprenent amb el pas 
dels anys i anem modificant les idees a partir de les experiències viscudes. No és el mateix 
quan tens 20 anys que quan en tens 50. Però jo penso que, tot i amb matisos i qüestions 
que ara les veig diferents, he anat ampliant i reafirmant les idees que ja tenia. Guanyant amb 
matisos també perquè la situació social canvia. Per exemple la qüestió de la immigració o 
les retallades o la destrucció dels serveis públics no existien llavors. Anem ampliant el 
ventall, però mantenint la base de fons en tot. Hi ha gent que ha desaparegut i ha renunciat 
a l’activisme simplement, i es dediquen a la seva vida personal, d’altres que renuncien al que 
pensaven fa uns anys, i altres que seguim mantenint. Si he estat coherent penso que ho han 
de dir més els qui m’envolten. Però penso que he sigut coherent o bastant coherent.  
20) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

Malament, perquè tot això accentuarà les diferències entre la gent. Jo crec que aquesta crisi 
no ha sorgit perquè sí, el capitalisme necessita crisis per mantenir els seus beneficis i el seu 
sistema de funcionament i poder. Això portarà a tot un conflicte... Després de la Segona 
Guerra Mundial l’economia tornava a anar bé... En aquest sentit sóc pessimista, perquè crec 
que res passa perquè sí, que tot està pensat, i que això reforçarà la maquinària repressiva... 
La policia no deixa de ser un cos militaritzat. Venen temps d’incertesa. I actualment 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. 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... Si el que ens hi ha no ens 
agrada s’ha de canviar, perquè sinó podem retrocedir cap a temps més foscos, o pot 
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augmentar el feixisme, com està passant a altres llocs com a Grècia. El que defensàvem fa 
uns anys segueix tenint validesa. I contra què objectaria? No seria una cosa sola. És obvi 
que contra qualsevol dinàmica que tendeixi a la imposició d’unes vides per sobre d’unes 
altres, quan hi ha unes persones que per motius diversos s’atorguen la capacitat de decidir 
sobre els altres i de marcar com ha de ser el funcionament de la societat o d’imposar-lo això 
està a la base de contra tot el que objectaria. I tot això va lligat a l’acumulació de beneficis. 
Hi ha riqueses escandaloses i insultants i gent que es creu amb el dret de decidir sobre les 
persones que prou feina tenen a subsistir.  
21) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
Bé, jo penso que a molta gent li queda molt lluny, perquè a molts no els va caler enfrontar-
se a la disjuntiva d’anar o no a l’exèrcit i per tant és més fàcil entrar a aquesta gent pel tema 
de la despesa militar, la funció de l’exèrcit, i del militarisme. És una temàtica que cal que 
s’incorpori en les reflexions que s’estan fent actualment. Però en un moviment tant 
heterogeni com el dels indignats, hi ha qui ho veu més clar que altres. Però penso que el 
camí passa per aquests moviments socials. Penso que nosaltres vam aconseguir una 
implicació de la gent molt gran, però que anava més pel tema dels costos personals que els 
afectaven i la simpatia que generava. Més que per la vocació militant de tanta gent. 
S’haurien pogut fer les coses millors, falta implicació... Igual que ara. Fins que la gent no 
s’impliqui les coses no canviaran. Segurament ho haguéssim pogut fer millor però ho vam 
fer tant bé com vam saber.  
22) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Suposo que sí, o recomanaria a la gent que estigués a la situació que ho fessin.  
[Creus que es pot parlar de moviment d’objectors a Reus?] Sí, jo crec que en aquell 
moment es pot parlar de moviment, perquè era un grup que organitzava actes, que tenia 
capacitat de mobilitzar la gent, i que reflectia un sentiment una mica contracorrent del que 
defensava l’esquerra radical, que després s’hi va apuntar. Hi va haver una època que tant a 
nivell de MOC com després amb l’Assemblea d’Insubmisos es va moure força gent.  
 
 
 
 



 43 

6.1.8. Entrevista a Xavier Correig 
1) Personals:   
a. Nom: Xavier Correig  
b. Estudis i professió: Enginyer de Telecomunicacions, treballo a l’escola d’enginyers de 

la Universitat Rovira i Virgili 
c. Any de naixement: 1960 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: Cap als 19 o 20 anys, cap als vuitanta 

més o menys. 
  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector coneixent les possibles 

conseqüències?    
Jo va ser per motivacions religioses. Clarament de no voler agafar armes, bàsicament. I no 
volguer-me instruir en aquestes disciplines. Va ser una decisió bàsicament motivada per les 
creences religioses en aquell moment. Ara potser serien unes altres.  
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
La religió. Era conscient en aquell moment que a nivell pràctic [fer l’objecció] em portaria 
més inconvenients que avantatges. Perquè en aquells moments la gent que estava com jo 
anaven als camps d’estiu d’aquí a Castillejos. I feien alguns estius feien el Férez, com que 
érem estudiants podíem fer-ho a l’estiu. I jo en aquest cas doncs no hi vaig voler entrar, 
vaig dir que no volia. Llavors crec que al 78 es va aprovar la Constitució en la que ja es 
reconeixia el dret a l’objecció amb lo qual, bueno, pensava que a la presó ja no m’hi durien. 
Tot i que allò no es va regular fins al 84, amb lo qual estàvem en un limb, un terreny de 
ningú. Ja era conegut però no sabies què et podia passar. Després quan es fa la llei 
d’objecció, llavors, parlaven d’un servei civil llarg, crec que es parlava de tres anys, que 
inclús podia ser a l’estranger. I això va representar una mica també una hipoteca pel futur. 
Perquè no sabies un cop acabada la carrera, quant de temps estaries empantanegat. De fet 
vaig anar a fer una entrevista en una empresa, i els hi vaig explicar i d’entrada em van dir 
que no. Jo també ho entenia, havia acabat la carrera en aquell moment, i els vaig dir que allò 
podia trigar un any, tres anys o cinc anys. I em van dir que no. Després vaig entrar a la 
universitat i allà no... em van dir que això era igual. Era una altra història allà. I ja està. A 
partir del 84 llavors ens van posar en aquella llista de reserves fins que no van saber com 
organitzar-ho i ens van amnistiar.   
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Els meus pares potser, es van quedar molt sorpresos. Perquè el servei militar era algo que 
estava molt interioritzat. Es van quedar una mica estranys. Els meus amics potser ho veien 
una mica raro, perquè d’ells ningú s’ho havia plantejat, però tampoc hi van haver reaccions 
negatives. Una decisió que ha pres.. i a ja està. 
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? Quines 

lectures havies fet? Quin context socio-cultural havies viscut?  
La meva ideologia? Jo sóc cristià. I en aquell moment jo crec que la religió em va ajudar i 
també l’ambient en el que estava tampoc era un ambient convencional on tothom fes el 
mateix. Era potser una mica alternatiu, però tampoc en vaig fer bandera. Jo crec que va ser 
un tema que havia de resoldre i vaig prendre la decisió. No ho vaig fer per ideologia així 
contra.. amb res organitzat. Ni per pertànyer a cap moviment ni pel meu cercle d’amics. 
6) Quins eren els teus referents? (altres objectors, amics, família, personatges com 

Gandhi, Thoreau..?) 
Sí que en aquell moment, aquestes persones que dèiem: Àngel Cortadelles, Albert Morelló, 
Àngel Pérez... (de l’esplai) estaven sobre la taula i eren un exemple a seguir. En aquell 
moment tenia bastant clar el que era el moviment de la teologia de l’alliberament. L’església 
en aquell moment era molt diferent d’ara. I això es parlava més... Més d’esquerres o més de 
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dretes. Ja s’havia acabat el concili el 62 o 63, i hi havia com una mena d’efervescència. I van 
ser una mica els meus referents. 
7) En quins cercles, organitzacions... et movies?  
Jo vaig estar a la parròquia de la sang i vinculat durant bastant de temps una mica a la 
comunitat que hi havia en aquell moment, tot i que tampoc hi vaig participar molt a fons. 
Però anava a missa els dissabtes a la tarda i teníem bones relacions amb el Josep Bofarull en 
aquell moment. I després també a l’escoltisme. També hi vaig estar bastant involucrat fins 
els 18 anys com a nen o com a jove i després a partir dels 20 i alguns, com a cap. Vaig 
començar... quan jo era escolta era del guia sant Jordi, el moviment, dels alonsos de tota la 
vida, però després quan vaig ser cap me’n vaig anar cap a la mulassa, als laics diguem-ne, i 
hi vaig estar fins els vint-i-cinc o vint-i-sis anys. I estava amb la música també, però això no 
té res a veure. Al conservatori, vaig tocar amb diferents grups, m’anava examinant amb la 
flauta, tota la vida musical.  
8) I un cop formes part del moviment...Quines van ser les teves xarxes de suport o 

referència? Amb qui et vas vincular, altres objectors?  
No. No va ser cap leitmotiv diguem-ne, l’objecció. Sí que quan et trobaves un objector 
doncs t’hi senties a gust. Però no vam arribar a fer cap grup, així diguem-ne d’objectors, o.. 
ni vaig canviar la meva vida pel fet de l’objecció. De fet va ser com un punt on s’havia de 
prendre una decisió, es va prendre, vaig esperar, no vaig haver de fer res, i es va acabar. O 
sigui, el que és la objecció. 
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Jo l’hagués fet. Sí. Hagués triat, 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 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. Jo vaig tenir alguns 
problemes d’estomac però no ho vaig utilitzar per escaquejar-me del servei. 
  
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus?* Em podries dir el nom 

dels qui recordis? 
Allà mateix quan ens van cridar a instrucció érem 2. però no aconsegueixo recordar el nom 
de l’altra persona. Era allà a Tarragona a les casernes. Recordo que ens van començar a fer 
formar i jo vaig haver de dir que no volia formar. I un alférez o un tinent em va dir que 
tenia raó i que anés cap a un altre lloc. I allà érem dos. Els únics que conec són de la teva 
família! És que com que tampoc hi vaig participar en cap moviment... tampoc em sona 
ara... l’altra persona crec que era professor de gimnàstica aquí al Joan Rebull..  
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
Crec que no... No em sona. No et dic que no, però no em sona, i no guardo res de 
documentació... Potser si agafés els àlbums de fotos de l’època és possible que em 
vinguessin noms a la memòria. 
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
No. Testimonis de Jehovà tampoc. 
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
Les dones s’ho miraven des de la barrera. Sí. No perquè aquí a Reus no va ser conflictiu. La 
meva mare.. no.. Home, jo estic segur que ella es va quedar intranquil·la. No podia dir que 



 45 

no, però la dona va pensar a veure què li passarà, però no va fer mai res. I a nivell de la 
nostra colla no.  
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
Jo ho vaig viure molt bé. I tant. Jo m’ho vaig plantejar com que alguna cosa també havia 
influït, i que era l’objectiu. L’objectiu últim és que els exèrcits no facin d’exèrcits. I com que 
això no es possible ni abans ni ara.. doncs com a mínim que no hi facin anar a tothom. 
quan ho parlo amb l’Eudald li dic que ha tingut sort, que això no sempre ha estat així. És 
un àmbit que vosaltres ja no hi heu de pensar. I és on s’havia d’arribar. És curiós perquè va 
estar d’Erasmus a Suïssa i allà encara fan les pràctiques.  
[apareix l’Helena, la dona, la fem seure amb nosaltres i conversar. Tot preguntant-li si 
recorda algú que hagués estat objector] Peter i el Marc Rius. I algun Ferran, Marc Ferran. 
Helena: a les reunions hi anava jo, perquè ell estava a Barcelona. Fèiem reunions a l’ateneu 
llibertari. Les reunions les portava el Salvador Palomar, diria jo. I em sona haver vist el 
Peter Rius per allà. A tu t’hi va posar el Serrano (d’Ascó), vas anar a parlar amb ell a Ascó... 
L’Albert venia amb mi a les reunions de l’ateneu, volíem enviar botifarres a Madrid.. érem 
força salvatges.  
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

Ho valoro molt positivament. I penso que va ser una decisió de modernitzar una 
estructura. Els socialistes arriben al poder.. i els devia sortir molt car. Quedava antiquat. I jo 
crec que va ser una decisió pragmàtica. Per fer més eficient l’exèrcit i ja està. 
17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”? i que la 

despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin? 
No sé si és defensiu o no... Però m’agradaria que quedés reduït a la mínima expressió. 
Només per moments determinats de força major. Avui en dia, amb Europa i amb tot.. Jo 
faria com va fer Alemanya, que l’ha deixat de mínims. M’imagino que un país no pot dir 
que no té exèrcit avui en dia. Tampoc estic especialitzat en aquest temes. Ni he teoritzat 
massa, no?  
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
Bueno, la veritat és que des de fa no molt la cosa es comença a moure una altra vegada. 
Perquè penso que ja està bé, que ens estan prenent el pèl. Per una part veus que la classe 
política que tenim té molt poc nivell. Que és molt ignorant i actua amb molt mala fe. Jo 
crec que són ignorants, tant el qui hi havia abans com el qui hi ha ara. Veus que pobres no 
en saben. Veus els dirigents d’altres països i dius, aquest, quan et ve un dirigent de Suècia, 
és una mica igual si és d’esquerres o de dretes perquè treballen amb més el país ja ha arribat 
a un nivell de desenvolupament. I doncs els governants, potser no hi ha tanta ideologia 
com aquí. És que aquí són uns patates. Estem assistint a un espectacle, i això va a pitjor 
cada dia. La situació no és bona, però els polítics que tenim foten la pota cada dia. Això no 
ho faré mai, i millor no ho diguis per si de cas... millor que Europa ens posi condicions, 
perquè les que ens posen segur que és millor que el que farem aquí. Llavors la indignació va 
creixent. El Zapatero, en plena bombolla immobiliària, deia que aquí estem millor que 
ningú. I allò queia i no ho volien reconèixer, fent vies d’Ave i aeroports a tots els racons 
d’Espanya. 
19) Les teves idees, pensament, han canviat? Has estat coherent amb tot allò que 

pensaves llavors?  
Ha estat adormit i ara comença a moure’s. Però també amb un comodisme, que és allò que 
tampoc comencis a fer gaire moviment. Passats 30 i tants anys, la gent va canviant. Allò era 
una decisió que s’havia de prendre, tenies la pistola al pit i havies de dir o caixa o faixa. La 
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coherència després, doncs decisions d’aquest tipus, no sé doncs si ara m’ho tornessin a dir, 
a cridar una altra vegada, no sé, m’ho tornaria a pensar però suposo que faria el mateix. 
Però ni en aquell moment ho vaig viure de forma així social, de grup; així com sí que vaig 
estar en moviments cristians, el MOEC, el de professionals, d’això vaig estar militant, i allà 
aquestes idees sortien, però així moviment lligat a l’objecció no vaig estar en cap, ni llavors 
ni ara. 
20) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 

Primer l’objecció fiscal. Perquè ja n’estàs fins al monyo de pagar els impostos perquè 
decideixin uns altres. Tinc un compromís creixent amb la independència. Cada vegada se’n 
parla més, i quan vas a votar ho tens clar, i compres diaris que ho tinguin clar... Ton pare 
m’hi va posar pel Reus decideix, ja fa temps, allò va ser una cosa puntual, però cada vegada 
hi ha més consciència, i suposo que tard o d’hora acabarem més compromesos. També hi 
ha els temes de la sostenibilitat, em preocupa molt, perquè anem abocats a una situació 
d’impàs, això és insostenible. Tots els països emergents tenen dret a cremar tot el carbó 
dolent que tenen, perquè nosaltres ja l’hem cremat tot, també ho vam fer.. però s’acabarà 
això... I algú haurà de prendre mesures dràstiques.. Jo no sé si ho veuré, però vosaltres 
potser tampoc.... I això està fora de l’agenda política perquè consideren que hi ha 
problemes més greus... però això és importantíssim. Tampoc no veig cap moviment o cap 
partit que ho prengui com a prioritari. I els que s’ho creuen més això, el tema de 
l’independentisme no en parlen, i els qui parlen de la independència de la sostenibilitat no 
en diuen res. Has d’anar fent, depèn de cada elecció... 
21) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? 
Jo t’haig de confessar que el 15M tampoc ho veig gaire clar. La voluntat la trobem molt 
noble, però em fa l’efecte que tampoc s’ha sabut canalitzar amb res o amb cap moviment 
estable concret. Al menys que jo sàpiga. No sé, potser a Barcelona sí. Per exemple els de la 
PAH, fan bona tasca.. però tampoc sé si ho gestionen els indignats... Però quan anaves per 
la plaça, i veies que s’hi coïa, doncs també hi havia moltes coses que no les compartia. No 
ho veies com una alternativa vàlida a la qual associar-te. Indignats ho estem una mica tots, 
però tampoc saps com... En aquests moments la situació és tant greu que no saps què fer. 
A vegades t’agafen ganes de dir ara treballarem més i millor i intentarem aixecar això. Però 
no ho sé. És una situació de manca de credibilitat del propi sistema, polític i econòmic 
encara més.  
22) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Jo crec que el moviment d’objectors no va créixer perquè en aquell moment el problema ja 
estava en vies de solució. Uns anys abans hi hagués hagut una situació violenta, de gent 
empresonada, etc. i s’hagués configurat un moviment potent. Però des del moment que ja 
s’havia regulat amb la llei de la prestació, i el dret estava a la constitució... Ja no hi havia la 
pressió. Va caure pel propi pes. El moviment va quedar desactivat. Era una objecció amb 
noms i cognoms. Potser es veia com una objecció més general en altres circumstàncies, 
però en el meu cas era individual. En la meva època recordo estar posats al MOEC, 
moviment d’universitaris cristians, doncs una mica la consigna que teníem era la militància, 
tant a l’església com en la feina. Jo em vaig involucrar molt en els òrgans de govern de 
l’escola. I l’objecció era una peça més dins del puzle. Però no era el que definia la meva 
persona. Després el MOEC va durar fins que va acabar la carrera, i després vam entrar en 
el moviment de professionals, i de fet encara estic a un grup de revisió de vida aquí a Reus, 



 47 

des de fa molts anys. A nivell social no he continuat. De fet en el grup en parlem molt de 
tot això, i algunes coses començarem a fer. Potser és en la línia més dels indignats o no ho 
sé. També és allò que van passant els anys, et vas acomodant. Els nostres fills tampoc s’han 
posat en activitats o moviment social...  
Si ara es tornés a donar la situació i em tornessin a fer anar a la mili, crec que sí. La 
motivació no ha canviat. Vull pensar que encara la idea de canviar les missions dels exèrcits 
ho farà algú. També veus que en alguns països hi ha d’haver gent que hi sigui per posar una 
mica de pau. Penses en l’Afganistan, crec que en alguna cosa han ajudat a apaivagar, per la 
informació que tinc. És un tema molt complicat, també hi ha casos que és flagrant. Però hi 
ha altres missions, quan van anar als Balcans, a Sarajevo, potser un exèrcit per aquestes 
missions té el seu sentit, però tampoc m’he dedicat a estudiar-ho.  
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6.1.9. Entrevista a Àngel Pérez 
1) Personals:   
a. Nom: Àngel Pérez Magrané 
b. Estudis i professió: Enginyer telecomunicacions, màster ... ESADE 
c. Any de naixement: 1969 
d. A quin any et vas declarar objector/insubmís: 1986 
  
2) Què li passa pel cap a algú per declarar-se objector? Per què et declares 

objector? 
Home, hi havia una sèrie de persones, que eren referents per mi, que s’ho havien declarat. I 
a mi l’exèrcit espanyol em quedava molt però molt lluny i bueno, també quan tens 18 anys, 
17 anys tenia, també penses que hi ha coses que les has de fer si o si... 
(Coneixent les conseqüències que hi podien haver, tipo presons...) jo.. a la meva època ja no 
hi havia ningú que tingués por a cap tipus de conseqüències, era una cosa que es veia a 
venir, que en tot cas seria una forma de plantejament d’escaquejar-se, més aviat ja una forma 
d’escaquejar-se que no pas un perill de conseqüències. De fet a la meva generació, del que 
són amics propers, no conec, molt poca gent va anar a fer el servei militar.  
3) Què et va esperonar a fer el pas? 
Sí, s’havia de fer, i la convicció de que com més gent ho fes més aviat s’acabaria, tot i que 
després va durar deu anys més. 
4) Els del teu entorn van entendre la teva decisió? 
Sí, a part de que mon pare em fa fer llegir la llei per saber una mica el què era, però vaja.. 
5) Com definiries la teva ideologia en el moment de fer-te objector? 
Jo no em considero una persona d’esquerres, però a mi bàsicament el tema nacional 
m’afectava, a mi l’exèrcit espanyol em quedava però molt lluny. També estem parlant d’un 
moment que hi havia la guerra freda en el fons com més cares fossin les guerres, en el 
sentit de cost polític, també veies que millor, no? I llavors en aquell moment ho vaig tenir 
molt clar.  
[Lectures que t’haguessin pogut influir per fer-te objector, n’havies fet alguna?] No, cap en 
especial. [Creus que hi va influir la religió?] A veure jo les persones que eren referents les 
havia conegut a través de la parròquia, i vivíem la fe com a grup d’esplai. Però... però el fet 
religiós per mi no va ser el tema per declarar-m’ho. No vaig tenir la impressió que fos una 
raó. En tot cas hi podia haver gent que considerés que l’església catòlica, que en principi 
col·laborava amb l’exèrcit espanyol, en tot cas seria al revés, però bueno, a nivell d’església 
de base es vivia molt diferent. 
6) I els teus referents qui eren? Altra gent de l’esplai, o..? 
Gent de l’esplai, que aquells si que van haver de declarar-se allà al primer dia de servei.. 
Clar, jo no vaig ni haver d’anar el primer dia al lloc on et convocaven. Ni res. Jo ho vaig fer 
tot per fax, em vaig declarar per fax, en aquella època no hi havia mails! Bé, no, per fax no, 
havíem d’anar a Tarragona a portar els papers, cosa que per un de Reus és dur! Hehe. 
Havies d’anar al govern civil de Tarragona. 
[I llavors aquests referents eren l’Àngel, l’Albert..?] Sí, l’Àngel Cortadelles, l’Albert Morelló, 
el Josep Maria Moncusí,.. Pf.. de fet els que coneixia directament eren aquests, més grans 
que jo.  
7) En quins cercles, organitzacions... et movies? Tinguessin a veure o no amb 

l’objecció, per exemple l’esplai.. 
En aquell moment? Doncs jo estava acabant l’institut, tenia una colla d’amics de l’institut, i 
com a llocs d’activitats, com a entitat, l’Esplai l’Albada.. I després els amics de la universitat. 
Però no vaig formar part de cap altra entitat. 
8) I un cop et vas declarar objector, et vas vincular a algun altre lloc? 
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No. No.. Jo a la meva època era relativament normal.. El meu número d’objector era el 
16.000 crec.. ja n’hi havia molts... No era dels primers que... 
9) Quina va ser la teva opinió respecte al servei substitutori al servei militar 

obligatori, o l’anomenada prestació social? 
Jo ho vaig viure molt bé. Jo sempre explico que de la mateixa manera que els presoners de 
guerra tenen l’obligació d’escapar-se, els que fèiem la prestació social teníem l’obligació 
d’escaquejar-nos. Jo he de reconèixer que ho vaig viure molt bé. Havia de començar a fer-la, 
teòricament em van fixar un horari de 20 hores, durant el temps que vaig estar fent-la jo 
diria que vaig fer una mitjana de 10 hores a la setmana. (En quin sector la feies?) Jo la vaig 
fer a l’Hospital del Mar a Barcelona. Vaig trobar excuses per faltar dies.. molt diverses. Per 
exemple hi va haver uns aiguats molt forts a Reus l’any 94 que van fer tallar el tren un dia 
sencer, i vaig estar una setmana sense anar-hi. I després vaig trobar feina. (I com ho 
compaginaves amb la feina?) Bueno, els vaig trucar, els vaig dir, escolta que he trobat feina, i 
els vaig dir no patiu que quan acabi de treballar vindré cap a Barcelona a fer la prestació 
social... i em van dir que, home, que eren 100 km d’anada.. i 100 de tornada, i ho vam 
renegociar.. i vam traspassar la feina. Perquè jo feia enquestes a la gent de l’hospital i  les 
passava a una base de dades.. I llavors em quedava el divendres i hi anava el divendres a la 
tarda, em quedava a dormir i continuava el dissabte al matí. Després, durant la prestació em 
vaig casar, i vaig demanar el permís (a quin any era això?) jo la prestació la vaig fer entre el 
setembre del 94 fins l’octubre del 95... en teoria eren 13 mesos llavors.. I un cop demanat el 
permís vaig esperar que em tornessin a cridar per anar-hi i ja no em van dir res.. i no hi vaig 
tornar a anar. La realitat és que vaig fer molt molt poca cosa. No crec que fes més de 300 
hores de prestació.. Però bueno, va ser posant-hi molt de morro i escaqueig. Diria que la cosa 
després es va anar posant més seria. Però a la meva època nosaltres érem els primers... i les 
entitats tampoc no sabien com controlar-nos... Pf.. Però vaja, vaig tenir algun amic que li va 
tocar anar a fer les 20h setmanals.  
[És que potser també el tema de la prestació dividia bastant els objectors al principi. Hi 
havia els qui creien que calia fer una prestació, com el Pepe Beúnza, i que se la organitzaven 
ells mateixos.. I després els altres que deien que a l’estat no li devien res.. i no calia estar 
tantes hores perdent el temps..] Jo crec que en això hi devia haver gent que en un moment 
determinat volia prestigiar l’opció de l’objecció, dient no és que simplement ens vulguem 
escaquejar, sinó que l’exèrcit no ens va, però va arribar a un moment que el que no ens anava 
era l’estat, ens neguem a perdre el temps... I jo és que crec que el servei militar va ser viscut 
per la gent com una pèrdua tant important de temps que va fer molt per l’objecció de 
consciència. Home, jo suposo que la gent que no havia sortit mai de casa li feia il·lusió anar 
a fer el servei militar, però als anys 80 que la gent havia sortit a estudiar a fora... el servei 
militar era un any que es perdia i a més, havia degenerat molt, perquè no hi havia activitat, 
un col·lectiu de gent sense res a fer... i amb males companyies quasi.  
[La prestació social es va plantejar com un càstig, eren més mesos que el servei militar..] 
Bueno, eren més mesos però també era més bones condicions, dormir a casa... Es 
contemplava un mínim de 20hores però jo crec que com a molt es demanaven 20 hores. I 
com que no hi havia sistema de control.. així que...   
  
10) Quants objectors creus que  vàreu arribar a ser a Reus? Si haguessis de posar un 

número? 
Doncs no en tinc ni idea.. Jo diria que a veure, amb això hi devia haver, de la meva edat, 
dels que vam anar a la universitat, més de la meitat es va fer objector. I els que vam anar a 
la universitat potser érem el 20%... Clar, jo em vaig fer objector els 17, però molts s’ho van 
declarar en acabar les pròrrogues... Per això fa que si al 87 ja era una cosa molt massiva, 
quan jo vaig acabar la prestació, l’acord que regula la fi del servei era l’acord del Majèstic.. I 
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un cop s’havia plantejat ja va ser una descampada absoluta. Però és que ja els últims anys 83, 
94, era massiu... més de la meitat... 
(És a dir, parlaríem de milers de joves a Reus, no?) Sí.. clar, si 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... Jo crec que dos o tres mil objectors s’ho 
devien declarar. Dels últims anys, segurament els nascuts més tard, ja no eren tant 
convençuts.. Al contrari, era “qui vol anar a fer el servei?”. L’opció per defecte era ser 
objector al final... No era el cas del 87, però sí del 95. A la meva època, de la meva 
promoció d’universitat, no només de Reus, declarar-se objector després dels estudis, era 
més de la meitat. I a més els estudiants tenien certs avantatges per fer el servei, ho podien 
fer als estius.. però tot i així. 
(I em podries dir el nom dels qui recordis?) Ui... de fora del cercle de l’esplai, els que ja 
coneixes.. no. A mi hi va haver gent que em va venir i preguntar-me com m’havia declarat i 
consells, però clar, no sé si s’ho van acabar declarant o no. Els companys de col·legi, més 
joves, que sabien que ho havia estat...però referents per mi la veritat és que no. Jo quan ho 
vaig ser ja era una cosa molt normalitzada.. I no vaig ser mai gaire militant. No és la lluita 
de la meva vida, a nivell de definir la meva forma de ser, o la meva personalitat, la objecció 
entenc que lliga amb la meva forma de pensar, però no em descriuria com a objector. Mai 
m’he presentat a un lloc com a objector. Clar, pel Pepe Beúnza és la definició del llegat que 
ha deixat a la humanitat. Jo no sé si en deixaré cap, però aquest segur que no. És molt 
diferent ser dels primers que quan ho vaig fer jo. Això era com la pirateria, els de Microsoft 
prefereixen que hi hagi pirateria que no que se’n vagin a la competència. I durant molt de 
temps això de l’objecció s’amagava molt, es preferia reconèixer que n’hi havia. L’objectiu 
era que no se sabés, i després als anys 60 amb els testimonis de Jehovà, que tampoc ho 
acabo d’entendre, perquè gent que es deixa morir abans de fer una transfusió de sang.. clar 
llavors ja no els ve d’aquí. Però... el Pepe Beúnza era el 70 ja.. (si, el 71, eren els primers de 
raons pacifistes), sí els altres eren per raons religioses.. i anaven encadenant condemnes...  
11) Quines accions  vàreu emprendre com a grup d’objectors de Reus o a nivell 

personal/individual? 
Jo recordo haver anat a explicar el que era l’objecció de consciència a Ulldemolins. No sé si 
era amb l’Àngel o amb l’Albert. Amb el mossèn que fins fa poc hi era, mallorquí.. i recordo 
haver anat a fer la xerrada no sé si a l’ajuntament o la parròquia. A mi m’ho devien haver 
dit els de l’esplai més grans, devia ser un contacte entre parròquies, suposo que els van 
contactar a ells més grans, i a mi m’ho devien dir amb l’Òscar Subirats o l’Anton Aymamí.. 
I la sensació era que hi anava una persona més de l’edat de ser objector, pels qui anava la 
xerrada, perquè els qui la feien tenien quasi trenta anys i jo en tenia vint. I llavors podies 
explicar el tràmit real que hi havia en aquell moment. 
12) Pel fet de declarar-te objector vas relacionar-te amb altres objectors que no 

fossin els teus amics o del teu mateix cercle ideològic, sinó objectors amb altres 
influències (anarquistes, religiosos, testimonis de Jehovà.. )? 

No, no. 
13) Coneixies algú que hagués estat empresonat per aquest motiu? 
No. Tampoc. 
14) Quin paper hi jugaven les dones en aquesta història? 
A mi... per mi cap. El de ma mare en tot cas “ja saps el què fas?” però a part d’aquest cap. 
15) Com vas viure que tots els partits polítics votessin a favor d’acabar amb la mili 

obligatòria? 
Bueno, són d’aquelles coses que a veure, hi ha una sèrie de coses que són necessàries però 
no són fonamentals des del punt de vista.. els partits votaven a favor perquè entenien que 
havien de tenir un exèrcit, i no es podia pagar un exèrcit professional.. però que en el 
moment que es va dir que es podia pagar un exèrcit professional, els partits no van tenir 
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cap dubte. La societat estava molt per endavant. El que va triomfar, el que va triomfar en 
geopolítica internacional... es que els exèrcits de lleva no tenien cap mena de sentit. De fet 
els exèrcits de lleva són potser des de la Revolució Francesa.. que es necessitava molta 
gent.. però amb la tecnologia actual, fer anar la maquinària de la guerra, necessites una 
formació.. que jo crec que llavors és una cosa que va creure pel seu propi pes. Ningú es 
podia quedar endarrere.. era una cosa que ja es veia... i a més era una cosa molt transversal. 
A tots els partits polítics tenien objectors... 
16) Aquelles mobilitzacions van tenir uns resultats concrets, el 2002 es va acabar 

finalment amb el servei militar obligatori i abans ja s’havia fet la llei (el 1978) per 
la prestació social. Com valores aquests resultats? 

És que jo crec que va ser una cosa que va morir pel seu propi pes. Va anar madurant. I que 
la raó principal va ser tecnològica. Jo crec que hi va haver el tema polític que afectava, però 
que es va allargar molt perquè els militars volien haver tingut la canalla una temporada a 
casa seva. i era complicat als anys 70 dir als militars que no passaria tothom per casa seva... 
Però als 90 era molt diferent. I al militar de veritat la lleva popular li feia nosa. El que 
entenia que era una forma d’adoctrinar la joventut, aquell devia voler que tothom passés 
per la mili.. però els altres no. Devien pensar que volien que aquesta gent pagui impostos, 
enlloc d’estar aquí un any sense fer res i no pagant impostos.  
17) Com veus que encara avui Espanya tingui un exèrcit “defensiu”?  
Home, jo crec que això és molt complicat de que desaparegui encara. Canvia la filosofia... 
Però desaparèixer ho veig difícil. No hi ha cap país que no tingui exèrcit que tingui certa 
rellevància en el taulell internacional. O té l’exèrcit o pagues a algú perquè et defensi. Hi ha 
països que no en tenen però estan protegits per altres. 
(i com valores que la despesa, tot i el context econòmic de crisi no la redueixin?) Bueno, per 
la hipocresia aquesta... el sistema de pagament de l’armament militar és molt divertit. Li fas 
un préstec sense interessos al qui t’ho ha de vendre, per tant ja ha cobrat, i és igual el dia 
que cobri perquè els diners ja els té, i tu com que no t’atreveixes a fer l’assignació 
pressupostària, ho deixes com un pagament que queda en actiu i algú ja s’atrevirà a passar-
ho com a despesa... És una fal·làcia comptable que és tant clara i evident als ulls de 
tothom... es tolera però clar.. el pressupost que diuen que es gasten en despesa militar no 
saps mai. Forma part de la hipocresia aquesta... 
18) Has donat continuïtat al moviment? Amb altres accions, mobilitzacions, en 

política oficial... La lluita continua? 
És que jo crec que és molt diferent la gent molt conscienciada, que forma part del seu nucli 
de definició ideològica, de tots els altres que ens hi vam afegir més tard, i ens hi vam posar 
perquè ens afectava en el moment aquell, però en el moment que ens deixa d’afectar, ja no 
és un tema que... Hi ha molts objectors que tenen clar que exèrcit més o menys existirà 
sempre.. Però el que passa és que el que no tenia sentit era l’impost que estava pagant la 
joventut en aquell moment, hi havia un tema d’adoctrinament, el tema nacional en el cas de 
Catalunya era molt rellevant, hi havia intent de fer-nos passar pel tub...   
19) I el tema aquest de la coherència dels primers objectors en la teva generació ja 

no ho veus tant? 
A veure, no, a la meva generació ja ho vam veure com una forma d’escaquejar-nos. Ja veiem 
que no era possible crear llocs de prestació social per tots.. i que com més objectors fóssim 
més aviat acabaria.. I jo al grup d’esplai vaig dedicar-hi més temps que amb tota la prestació 
social.... 
20) Com veus la situació actual? La vostra acció era política, i pretenia 

democratitzar Espanya... però avui els indignats subratllen la feinada que 
encara queda per fer en democràcia, i alguns plantegen la qüestió de l’objecció. 
Contra què objectaries actualment? 



 52 

És que es pot objectar de moltes maneres.. clar d’objeccions n’hi ha. Contra els peatges, 
contra una part dels impostos... Però clar, el que paga una escola privada pel seu fill podria 
objectar pel pressupost d’educació pública perquè no se li reconeix la despesa que fa... pf.. 
això és a veure hi ha moltes maneres d’objectar. Però tot depèn de les conseqüències que 
tingui. El valor de l’objecció del senyor Beúnza era que podia suposar molts anys de presó, 
i això li donava un valor moral que l’objector fiscal que sap que com a molt pagarà una 
multa... O no té cap valor perquè és insolvent i no haurà de pagar res, o pagarà una multa.. 
això fa perdre valor a l’objecció. Eren molt diferents les conseqüències de llavors. I també 
hi ha el tema que l’objecció de consciència era un dret reconegut internacionalment, tots els 
altres no ho són, i llavors és més complicat. Qualsevol cosa que es plantegés, s’utilitza el 
nom d’objecció... i es fa servir la paraula insubmissió per tot... 
21) Què pot aprendre un jove (o no tant jove) indignat i compromès de la vostra 

experiència com a objectors? A nivell per exemple d’estratègies o valors.. 
Els que van començar als 70, després dels objectors que és diferent la cosa, com que no 
eren capaços d’intuir la situació del país després de trenta anys... els plantejaments pels 
quals ells es van indignar, les coses van començar a canviar. Va ser als 80 quan un 
percentatge important de la població que es declarava objector... i era una cosa més 
acceptada... Els donava força estar atacant una llei absurda.. per això actualment encara és 
molt més fàcil. Si realment la llei és absurda, els partits saben que és absurd anar en contra. 
L’altra cosa és que sigui aplicable. A l’any 85 ja era evident que l’exèrcit no professional no 
s’aguantava per enlloc. 
22) Amb la perspectiva del temps.. Tornaries a fer-ho? Creus que va tenir sentit? 

Veus que hauria hagut de ser diferent? Consideres que hi van haver errors/coses 
més encertades...  

Sí, ho tornaria a fer. És que jo no tinc la percepció d’un moviment, potser sí que hi va 
haver gent que hi va dedicar molt de temps... Jo crec que tota la societat en si es va decantar 
cap a un punt de vista i ho va donar per fet que s’havia d’acabar. Jo crec que el moviment 
d’objectors era molt minoritari entre els objectors. És a dir, una part molt petita dels 
objectors formaven part del moviment d’objectors. (té més sentit parlar-ne als primers 
anys...) Era molt diferent del principi que necessitaven col·laborar entre ells, donar-se 
suport per les condemnes... és que clar, a la meva època els ajuntaments tenien oficines 
d’informació... I els que hi havia a l’ajuntament a vegades eren més talibans de l’objecció 
que tu... Era una altra cosa.. Tot i no arribar a la no col·laboració amb la lleva com es va fer 
en alguns ajuntaments bascos, aquí els ajuntaments també van col·laborar molt, van 
demanar llocs de prestació social perquè la gent no s’hagués de moure de casa, i eren 
autèntiques tonteries les que s’havien de fer, i tenien punts d’informació... L’administració 
com a tal quedava molt externa del que era l’administració de l’estat, i es generaven 
aquestes situacions en que les administracions més properes als ciutadans eren pro-objecció 
de consciència al servei militar. 
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6.2. Documents 
6.2.1. Citació a files i pròrrogues 
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6.2.2. Declaracions d’objecció de consciència enviades al CNOC 
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6.2.3. Reconeixement objecció per part del CNOC 
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6.2.4. Pas a reserva, “amnistia” 
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6.2.5. Article sobre l’objecció de consciència a una revista local 
 
MORELLÓ, Albert i CORTADELLES, Àngel: “Objecció de consciència: obrir camí a un 
món millor” a revista Papers. Publicada a La Selva del Camp el 1983? 
 
 

 



 63 

 



 64 

 



 65 

6.2.6. Article sobre Biaix al Diari de Tarragona 
 
Article “El Centre Biaix vol incidir en la societat, impartint una educació per la pau al món” 
a el Diari de Tarragona, 1992. 
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6.2.7. Estudi del barri de La Floresta (GOLF) 
 
Estudi del Barri de La Floresta. Proposta de Servei Civil del GOLF (Grup d’Objectors de La Floresta 1977? 
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6.2.8. Opuscle feminisme i noviolència 
 
Opuscle Feminismo y no-violencia. 1975-76 
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6.2.9. Opuscle sobre els serveis civils autogestionats 
 
Servicio Civil: Alternativa al servicio militar. PAX (Pax Christi): Barcelona, 1976. 
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