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Com és que decideix fer-se objec-
tor l’any 1971?
Tenia 23 anys i ja havia demanat
tres anys de pròrroga per estu-
diar. L’any 1967 vaig viatjar a
França i vaig conèixer una comu-
nitat de pacifistes que es deia
L’Arca. Jo era una persona politit-
zada i allà em van parlar de l’ob-
jecció. Aquí aquestes idees eren
pràcticament desconegudes. Vaig
preparar-me dos anys abans no
vaig prendre la decisió perquè sa-
bia que si em negava a fer la mili
m’enviarien a la presó.

Quin suport va tenir fora de la
presó?
Havia viatjat per Europa i els
grups d’objectors i pacifistes euro-
peus em van donar molt de su-
port, perquè per a ells Franco era
una taca massa forta.

Se n’ha penedit mai?
No, perquè va valdre la pena.
Quan vaig sortir de la presó enca-
ra estava més convençut que

quan hi havia entrat. Van ser
trenta anys de campanya, però
vam aconseguir el que no havíem
arribat a somniar mai: que un mi-
lió de joves decidissin fer-se objec-
tors, que 40.000 més es declares-
sin insubmisos i que s’aconseguís
abolir el servei militar obligatori.

Com es defineix políticament?
Sóc ecologista, perquè considero
que la manera com està creixent
el món no porta enlloc. No m’iden-
tifico amb cap partit perquè
m’han decebut molt però em defi-
neixo d’una esquerra indignada i
ecologista.

Què l’ha decebut?
Gairebé no hi ha cap partit que
tingui el desarmament entre els
seus objectius principals i és una
cosa imprescindible. Tenim bom-
bes atòmiques per destruir quinze
vegades la vida a la Terra i conti-
nuem fabricant armes. Amb la
quarta part del que el món gasta
en armament resoldríem la fam,
la pobresa, la desertització... És a
dir, viuríem en un món totalment
diferent. I si tinguéssim les tres

quartes parts restants... això seria
un paradís. Tenim un paradís i
l’hem transformat en un polvorí.

De què es faria objector de cons-
ciència actualment?
De moltes coses. Tenim un siste-
ma en què mana la banca. Hem
passat de la dictadura de Franco a
una altra de financera internacio-
nal. Penso que totes les conques-
tes que havíem aconseguit de
l’estat del benestar les estem
perdent.

Què opina del moviment dels
“indignats”?
Per mi va ser com una alenada
d’aire fresc. En aquesta època en
què tothom es pensa que no hi ha
res a fer, està tot per fer. Penso
que és un moment de canvi i que
hi ha gent molt ben preparada i
que pensa alternatives. Hem de
buscar solucions als conflictes de
manera pacífica, no violenta i de
manera intel·ligent. El que no pot
ser és que quan hi ha un problema
l’arreglem amb la violència. Hem
de canviar la cultura de la mort
per la cultura de la vida.

“Hem de canviar la cultura
de la mort per la de la vida”
Núria Puyuelo
BARCELONA

L’entrevista Pepe Beunza
Va ser el
primer
objector de
consciència
polític de
l’Estat.
Aquesta
decisió li va
suposar
passar-se dos
anys tancat a
la presó. Ara
l’Institut
Català
Internacional
per la Pau li
ha concedit
el Premi ICIP
Constructors
de Pau

QUIM PUIG

Diuen que els grans polítics saben adminis-
trar els seus silencis. Dominar l’art de callar
sol ser un gran avantatge, tot i que, d’entra-
da, el que no diu res pot passar per babau.
Si calles pots semblar babau, efectivament,
però Mark Twain ja va observar que si obres
la boca no en quedarà cap dubte. Potser per
això els que callen pugen tant. Dominar l’art
de callar va molt a favor si un vol fer carrera
en qualsevol àmbit corporatiu.

Ara, més enllà del silenci tàctic, hi ha si-
lencis d’un ordre superior, silencis magní-
fics. Jo no he oblidat mai la manera com R.,
un company d’escola, responia amb un si-
lenci indomable i estoic les preguntes dels
mestres. Mai va cedir a les amenaces ni a
les pressions. En cap examen oral, cap mes-
tre va arrancar-li una paraula. R era el nos-
tre ídol. Allò sí que era una actitud antisiste-
ma: “Ni Déu, ni mestres!”, com cantava el
gran Léo Ferré. Qui sap d’on treia la força de
no dir res, l’amic R. El llenguatge dramàtic
contemporani ha explorat la informació que
contenen els silencis. Harold Pinter solia dir
que com més dolorosa és l’experiència més
dificultosa es fa la possibilitat d’articular-la
verbalment, i això és el que provoquen les
constants pauses i silencis dels seus perso-
natges. Només podem parlar de les coses
que ja no ens fan mal al cor. A vegades, el si-
lenci pot amagar una enveja insuportable.
Em sembla que
és el que li va
passar a Josep
Pla quan, en la
famosa entre-
vista a la televi-
sió, Soler Serra-
no li va dema-
nar l’opinió so-
bre Sagarra. Pla
va quedar em-
barbussat i no-
més va poder
emetre uns
sons guturals inintel·ligibles. Era massa do-
lorós assumir el talent natural del prosista
català que li feia competència. I si seguim en
la literatura catalana ve al cap la manera irò-
nica d’administrar silencis que va emprar
Pere Quart per opinar sobre l’estat de la
poesia catalana del seu temps: “Els quatre
grans poetes catalans són tres: Riba i Car-
ner”. Els silencis revelen més del que ama-
guen.

AVUI ÉS FESTA

Miquel
Berga

Silencis

Només podem
parlar de les coses
que ja no ens fan
mal al cor. A
vegades, el silenci
pot amagar
una enveja
insuportable
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Recupera la teva salut sexual

Problemes d’erecció - Ejaculació precoç - Trastorns sexuals masculins

Consultes a: 
BARCELONA - TARRAGONA - GIRONA

902 21 75 75 / www.clinica-masculina.com

Metges especialistes en disfuncions sexuals
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