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Tertúlia amb en Pepe Beúnza 
 
Un capvespre de febrer, LA VEU i  uns quants contertulians més la vam fer petar una 
bona estona amb en Pepe Beúnza, el primer objector de consciència noviolent de l’estat 
espanyol que, l'any 1971, es va negar a fer el servei militar per motius de consciència. 
Des de fa anys, viu a Caldes de Montbui i treballa de tècnic al Parc Natural del 
Montnegre Corredor. En Pepe, com el coneix tothom, continua actiu i compromès  per 
demostrar que la força de la no-violència pot canviar el món. I que en tot temps de la 
vida hem de demanar-nos què  podem fer perquè “Quan llegeixes el diari quedes parat 
de l’afany de l’home per autodestruir-se”. 
 
 
LV – El nostre tema de treball d’enguany és “I, nosaltres, què hem fer?”. Vols començar 
per aquesta pregunta? 
 
PEPE BEÚNZA – Sempre he fet xerrades però no he estat mai un intel·lectual que 
s’hagi dedicat a escriure o més enllà. No tinc respostes ... Ara, del que jo parlo, la no 
violència,  sempre és tema d’actualitat. Perquè estem vius per miracle. Fa unes setmanes 
van xocar dos submarins atòmics.  Ens diuen que no hi va haver risc: també deien que 
les centrals nuclears no podien explotar fins que vam tenir Txernòbil... Hem fet tot el 
que hem pogut perquè aquesta Terra que tenim, que és un tresor, exploti un dia. El més 
important és que fruïm de la vida lliures i feliços, que visquem en harmonia i que cada 
dia, quan surt el sol, puguem donar gràcies perquè som vius.  
 
LV –  Quines són les arrels del teu posicionament no violent? 
 
PEPE BEÚNZA – Sóc fill d’un notari navarrès i mare madrilenya. Vaig néixer a Beas 
de Segura, a Jaén, el 1947, i per causa de la feina del pare, vam viure també a Tolosa, a 
Reus i, finalment, a València quan jo ja tenia deu anys. Érem nou germans. Els meus 
pares eren molt cristians. Jo també tinc arrels molt cristianes, així em van educar. Però, 
la por a l’infern vaig tardar molt a treure-me-la... Malgrat això, en guardo la part 
positiva, els valors, l’ajuda al proïsme. També havia estat escolta durant molts anys, i 
els principis de l’escoltisme (servei als altres, companyonia, natura, fruir de la vida 
d’una manera senzilla) junt amb els valors que em van inculcar la família i l’escola 
(religiosa) em van portar, en lloc d’anar cap al marxisme, cap a la no violència. 
 
LV –  Quan i com comences a moure’t dins l’acció no violenta? 
 
PEPE BEÚNZA – En un viatge que vaig fer a França (en aquella època estava de moda 
això, agafar la motxilla i anar-se’n fent autostop) vaig anar a una comunitat de no 
violents que es deia l’Arca (fundada per Lanza del Vasto) i em va passar com Sant Pau 
quan va caure del cavall. Vaig trobar una gent que vivia en comunitat, compartint el que 
tenia. Feia una vida molt senzilla de la que en vaig poder participar: ioga, agricultura 
ecològica, tocàvem la flauta, fèiem danses populars, reivindicàvem la cultura del 
poble... La comunitat havia ocupat una central nuclear, participàvem de la vida social i 
fèiem objecció de consciència. Ells van ser els primers que em van parlar de l’objecció. 
Després vaig anar a un poble del Pirineu francès. Allà també hi havia un grup 
d’objectors. Feia poc que s’havia reconegut l’objecció a França i fèiem animació rural. 
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Però quan tornaves aquí la realitat era molt diferent. Vaig començar a llegir molt sobre 
el tema. Era l’època de Luther King, de la guerra del Vietnam. 
A la Universitat vaig agafar consciència política, em van detenir un parell de vegades. 
Era l’època que estava mitificada la lluita armada (el Che Guevara...) i poc a poc em 
vaig anar adonant que havíem de fer alguna cosa sobre la no violència. 
 
LV – Hi ho vas fer. 
 
PEPE BEÚNZA –  Havia de fer la mili... Vaig tornar a l’estranger (sempre que tenia 
vacances me n’hi anava, a l’estranger) i la influència d’aquella gent em va ser cabdal. 
Vaig conèixer un grup d’anarquistes no violents molt interessants. Ha estat una gran 
sort tenir els mestres que he tingut: persones que havien desertat o que eren objectors de 
la guerra d’Algèria i que van lluitar contra aquesta guerra de forma no violenta. La 
guerra d’Algèria va ser una guerra civil, pràcticament, a França. Hi va haver molt risc. 
Morts, tortures, de tot. Hi va haver un grup que va fer una campanya molt forta de 
suport a la deserció en forma no violenta. Em van acollir molt bé, em van donar el seu 
suport, la seva experiència i em van animar molt. Aquí la lluita no violenta era un tema 
totalment desconegut.  
 En aquells moments, a Espanya hi havia més de 100 joves empresonats per causa de 
l'objecció de consciència. Vam anar a parlar amb ells. Ens van dir que no podien fer res 
perquè ells esperaven la fi del món. Eren testimonis de Jehovà. Vam veure que no 
podíem reivindicar-los com objectors des de la nostra posició. Vam pensar en una altra 
estratègia que passava per tenir algú a la presó que fos del grup de no violents. 
 
LV – Quan dius vam pensar, et refereixes a tu i a qui més? 
 
PEPE BEÚNZA –  Érem un grup de sis persones, a València. Gent de l’església catòlica 
que érem combatius.  
 
LV – I  vas ser tu qui va decidir portar endavant l’estratègia... 
 
PEPE BEÚNZA –  Sí. Vaig decidir-me a fer l’objecció. Va ser molt divertit perquè cada 
estiu ens reuníem  a Castellterçol a l’ermita de Sant Julià, fèiem campaments amb Lanza 
del Vasto, venien en Lluís M. Xirinacs, en mossèn Dalmau que era rector d Gallifa, 
Gonzalo Arias, gent que ja havien posat en pràctica la no violència. Jo també anava allà 
i em dedicava a aprendre i a escoltar. I em deia, "faré objecció". Un cop decidit, vaig 
començar a preparar tota la campanya de suport a l’objecció perquè, en el moment que 
jo entrés a la presó, no quedés en l’oblit. Vaig estar dos anys preparant-me, fins que 
vaig considerar que havia arribat l’hora: el gener de 1971. En el moment que vaig fer 
objecció em vaig negar a vestir l’uniforme i em van posar la presó.  
A l’hora que jo entrava a la presó es posava en marxa tot un grup de suport aquí i 
sobretot a l’estranger, que va anar recolzant amb campanyes tot el meu recorregut per 
diferents presons. En total, vaig estar 3 anys i dos mesos, entre presó i batalló 
disciplinari, al Sàhara. Mentrestant, van sortir 4 o 5 objectors més, però molt poca gent. 
Vaig pensar que l’acció s’havia de revitalitzar i que havíem de passar a l’acció 
col·lectiva. 
 
LV – Com van reaccionar, els militars quan no vas voler vestir-te l’uniforme? 
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PEPE BEÚNZA –  Em varen dir: tu per què no vols vestir l’uniforme? Els vaig 
contestar, perquè sóc objector de consciència. Llavors em van dir, aleshores ets 
testimoni de Jehovà. No, els vaig dir. Jo sóc catòlic, sóc objector de consciència no 
violent. I vaig seguir declarant. Sóc objector de consciència no violent perquè en un país 
on els bisbes beneeixen exèrcits i armes i a Franco, dir que sóc objector i catòlic crea 
contradicció. Sóc objector no violent i no sóc testimoni de Jehovà. Jo no enganyava 
quan deia que era catòlic. Totes les meves arrels eren catòliques. A la presó, jo anava a 
missa. Bé, primer estava al calabós militar. Quan va arribar el diumenge, els vaig dir 
que volia anar a missa. Anava des del calabós, al cos de guàrdia, fins la capella escortat 
per quatre soldats. Era bastant divertit. Em posaven al darrere amb els quatre soldats i 
llavors, a l’hora de combregar, havia d’anar fins l’altar escortat per ells. Van ser de les 
comunions més autèntiques que he fet a la meva vida. 
 
LV – Ets tossut, eh? 
 
PB – Sóc fill de navarrès i taure ... M’imagino que sí . Al calabós només hi vaig estar 
set dies. A la presó de comuns la missa era obligatòria. El capellà es posava al centre de 
la presó i els presoners seguíem la missa des les galeries. Estàvem tots allà, formats. Se 
sentia de tot ... Era un espectacle. Per a mi era molt dur perquè jo em sentia vinculat a 
l’Església. Llavors vam fer un grup i vam començar a posar flautes i vam animar una 
mica la missa, posant-hi música. Però al final la cosa va acabar malament i van dir que 
s’havia de tornar a fer la missa com abans. Després vaig anar a la presó de polítics. Allà 
podies escollir i alguns (dels comuns que hi havia) hi anaven perquè era una forma de 
tenir una bona relació amb el capellà i això estava ben vist. Però, la missa coincidia amb 
la pel·lícula a la TV i llavors apagaven el televisor, amb la qual cosa la missa era un 
motiu de discussió, no d’alegria. Vam anar a parlar-ne amb el capellà, a veure què s’hi 
podia fer. I vam tenir una discussió molt forta, després a l’hora de combregar em va dir 
que com no m’havia confessat abans no em donava la comunió. Des de llavors ja no 
m’he considerat mai més catòlic. Oficialment, perquè els valors continuen sent per a mi 
els mateixos. Però aquell dia em vaig sentir oficialment expulsat de l’Església. Sempre 
hem tingut quatre o cinc bisbes que ens han ajudat molt (Setién, Osés...), però la majoria 
no estan per aquests temes... Recordo que a Navarra hi havia un grup d’insubmissió 
molt fort. Vaig anar-hi a fer xerrades. I un  noi em va dir “voy a traer a mis padres para 
que te oigan hablar”. Els pares eren molt catòlics. Vaig escriure monsenyor Osés 
perquè escrigués als pares sobre la insubmissió que volia fer el seu fill. Per aquells 
pares, que un bisbe els escrigués va ser molt important. 
 
LV – Com va ser el retorn i el pas a l’acció col·lectiva? 
 
PEPE BEÚNZA –  Vaig passar un any fent xerrades i vaig aconseguir un grup de gent 
per fer una objecció col·lectiva al barri de Can Serra de l’Hospitalet. I allà, en contacte 
amb la comunitat parroquial, on hi havia en Botey, juntament amb la Casa de la 
Reconciliación (una comunitat extraordinàriament activa) i amb els veïns vam muntar 
un servei civil i, quan va ser el moment, ho vam fer públic. Es va presentar la policia i 
els van empresonar, però ja teníem un grup de suport a fora. Va morir Franco, va venir 
la primera amnistia. I això va anar escampant-se... 
 
LV – Fins que, avui, els nostres joves ja no saben què és la mili.  
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PEPE BEÚNZA –  Aquesta és una mica la història. El fet és que no hi ha conquesta 
social per sempre per això em de continuar treballant pel desarmament.. Ara ja no tenim 
mili obligatòria. Es un primer pas. Va ser una lluita que va sortir bé. De les lluites que 
han sortit bé val la pena aprendre’n i, sobretot, treure’n l’ànim. Val la pena, cal explicar-
ho.  
 
LV – Acabada la dictadura, encara sorgeix la insubmissió. Què va significar un 
moviment de desobediència civil d’aquestes característiques en democràcia? 
 
PEPE BEÚNZA –  Després de l’amnistia continuava anant gent a la presó. Més 
endavant, Gutiérrez Mellado, ministre de defensa, enviava a casa qui es manifestava 
objector. Durant 5 o 6 anys va ser així. La gent no s’ho creia. Signava un paper que deia 
que, quan sortís la llei, faria un servei civil. Va sortir el 1983, però no va ser el que 
esperàvem: venia a dir que l’objecció no era bona i s’havia de castigar. Obligava els 
objectors a fer un servei civil del doble de temps. I eren tractats com a militars. I, és 
clar, hi va haver qui no ho va acceptar i s’hi va negar:  llavors va sortir la insubmissió. 
La insubmissió va ser un moviment històricament important perquè va tenir lloc en 
democràcia i va agafar una força extraordinària. 
I això va ser una cosa espectacular sobretot perquè a l’Europa democràtica no hi havia 
cap tradició d’un moviment de desobediència civil tan fort. L’any 92-93 hi havia 300 
insubmisos a la presó, en democràcia! Eren gent jove. Jo, a la meva època, si volia 
llibertat havia de lluitar. Si lluitaves, anaves a la presó. Però a l’època de la insubmissió 
la gent que acabava els estudis podia anar a fer un màster a Nova York, podria treballar, 
fruir de la vida, de tot, i feien insubmissió i anaven a la presó! Per a mi això tenia un 
mèrit extraordinari.  
 
LV – Com deies abans, cal que no s’oblidi, que en siguem conscients i ho traspassem 
als nostres joves, ara que tot és tan líquid...  
 
PEPE BEÚNZA – Sí, aquestes coses s’han d’explicar, sobretot per la gent jove. Perquè 
no diguin mai “això no es pot canviar”. Hi ha coses que sí que es poden canviar. En 
aquell moment vam aconseguir una campanya fortíssima. En poc temps va haver-hi un 
creixement tan espectacular d’insubmisos que l’exèrcit tenia por que en un 
reemplaçament no hi anés ningú. Això va obligar a avançar la fi del servei militar. 
Parlaven que s’acabaria el 2012. Però hi va haver un moment que els insubmisos 
s’anaven estenent i el govern estava molt preocupat perquè podia quedar deslegitimat 
l’exèrcit. Van avançar-ho i ho van fer malament perquè durant un temps no tenien 
professionals,  ningú no hi volia anar. 
Quan vam començar nosaltres els anys setanta ni en el moment més optimista podíem 
pensar que en uns trenta anys desapareixeria la mili, hauríem arribat a gairebé un milió 
d’objectors, 50.000 insubmisos i més de 1.000 anys de presó complerts. Un balanç 
espectacular. 
 
LV – Una batalla no violenta guanyada. Ara, queda el desmantellament dels exèrcits...  
 
PEPE BEÚNZA – Aquí hi ha dues coses que val la pena explicar. Una és l’eficàcia o no 
de la despesa militar. Des la bomba atòmica cap exèrcit es pot defensar d’un atac 
nuclear, químic, biològic. No en tenim, de defensa. Ningú no en té davant d’aquesta 
realitat. El desenvolupament de la tecnologia militar ha estat tant espectacular que els 
submarins no es detecten i xoquen. En lloc de defensar-nos ens són una amenaça. I, 
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malgrat això, no tenim cap partit polític que sigui capaç de demanar l’abolició de 
l’exèrcit. 
 
LV – Deu ser que tenen por que els militars quedin sense feina. 
 
PEPE BEÚNZA – És que jo estaria disposat a pagar-los perquè no fessin res. La 
desgràcia més gran que pugui tenir un país és la guerra. Pot viure crisis, però se’n pot 
sortir. Ara bé, una guerra són trenta o quaranta anys per tornar a treure el cap, i encara. 
Però seguim confiant en l’exèrcit. El darrer truc que han afegit a l’exèrcit són les 
campanyes humanitàries. Ara sembla que l’exèrcit només serveix per fer campanyes 
humanitàries. Una campanya humanitària la fa el metge, el bomber, el paleta, el fuster, 
... però un militar? Parlo del conjunt de l’exèrcit. Conec militars que són persones 
extraordinàries. Conec un militar que va anar a la presó per defensar un objector. Però 
l’exèrcit, avui, no pot defensar-nos. Per tant, si és inútil aquesta entitat s’hauria 
d’eliminar. Gastar tants diners per una cosa que no fa allò que ha de fer... La major part 
de les missions humanitàries són un fracàs. No estan preparats i no poden fer la seva 
funció. Els exèrcits estan preparats per fer la guerra. Quan han de fer un camp de 
refugiats, un hospital, surt caríssim i no ho saben fer. Per a ells mateixos, pels militars, 
són duríssimes aquestes missions.  
 
LV – Hi ha alguna opció intel·ligent, per començar? 
 
PEPE BEÚNZA – No ho sé, però se’ns diu que l’exèrcit és per a defensar-nos, encara 
que en el millor dels casos només ens són una amenaça. I, a sobre, fabriquem armes i les 
venem a països que, des de l’òptica militar, un dia podrien ser els nostres enemics (si és 
que hi ha enemics). No hi ha exèrcits defensius, tots els exèrcits són ofensius. Doncs, 
bé, de moment, passem d’un exèrcit ofensiu a un de defensiu com a primer pas. Amb 
això podem reduir molt la despesa militar: Per exemple, en lloc de comprar tancs, 
comprar només míssils anti-tancs. Jo continuo la lluita perquè, ara, estem en crisi, però 
cada dia gastem (a Espanya) 50 milions d’euros en armament. La crisi és una magnífica 
ocasió per dir: reduïm despeses militars.  
 
LV – Un primer pas cap a la cultura de la vida... Això és evangèlic. 
 
PEPE BEÚNZA – Si parlem de l’Església... Tenim bisbes que cobren per beneir soldats 
i armes. No tenim cap bisbe que cobri pel desarmament. Tenim capellans que estan a les 
casernes, beneint soldats i armes. Tenim sacerdots que defensen la pau i estan amb 
nosaltres. Aquests darrers no cobren, però els consiliaris militars, sí. Continuem 
defensant, a la pràctica, una cultura de mort. La cultura de la vida costa molt de fer-la 
valer. 
 
LV – Recapitulem: el motiu de fons de la teva opció per la lluita no violenta? 
  
PB – Jo sempre que puc dic, no mataràs! Tots sabem on està escrit això, oi? Podem dir 
que “no mataràs” és universal, de moltes religions. Jo ho vaig aprendre del cinquè 
manament. No mataràs, per tant no t’has de preparar per matar, no has de gastar diners 
en instruments de mort, i has de denunciar tota la gent que ataca la vida. En mi, això és 
una arrel que ve del cristianisme i de la comunitat laica, dels no violents,  de Gandhi. 
“No mataràs” no és cap cosa que costi d’entendre, però a mi em preocupa molt que cada 
exèrcit té el seu sacerdot, el seu rabí, el seu iman ... que beneix les armes i els soldats 
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que van a matar. Una vegada vaig anar el programa Crónicas Marcianas, quan en els 
seus inicis hi havia algun debat seriós. Era l’època que l’OTAN va bombardejar Kosovo 
per obligar a rendir-se a Karazdic i volien fer un debat sobre qui estava favor  i qui en 
contra del bombardeig. Els vaig dir que si hi anava només diria “no mataràs”. Primer 
em van dir que no, que havia d’explicar més coses. Però, al final vaig acabar anant al 
debat i dient només “no mataràs”. Va ser molt interessant perquè eren 3 i 3. Uns estaven 
a favor dels bombardejos de l’OTAN per acabar amb el dictador i els que estaven 
defensant el poble (no el dictador) en contra dels bombardejos. Però jo vaig estar tota 
l’estona dient “no mataràs”.  
Som persones que tenim enteniment i raó. Però quan tenim un problema de seguida 
agafem l’escopeta, el tanc o el que sigui. Hauríem de seguir utilitzant la raó i avançar en 
aquest sentit, perquè la violència molt poques vegades és eficaç per resoldre els 
conflictes. Però la història, escrita pels vencedors, l’ha mitificada amb una aureola de 
falsa eficàcia perquè situa el conflicte en el terreny de la força. No en el de la justícia ni 
en el de la raó. Llavors, guanya qui té més força. Però si entres en la lluita violenta, 
d’entrada ja has perdut. Has perdut la raó i la justícia. A més a més, et veus obligat a 
cometre violències, amb la qual cosa cada vegada perds més la raó i la justícia. La 
troballa de Gandhi va ser que la no violència sí és eficaç en la lluita política.  
La violència és inhumana, va contra la raó però quan tenim un conflicte agafem 
l’escopeta i ens matem. La violència està estesa per tot arreu, per això cal repatir i 
repetir “no mataràs”. 
 
LV – No s’hauria de buscar una altra paraula que no fos “lluita”, tan pròpia de la 
violència? 
 
PEPE BEÚNZA – És ben veritat, el vocabulari el tenim violent, també l’hauríem de 
canviar. Gandhi ja es va trobar amb aquest problema perquè la no violència era una cosa 
negativa, al portar el “no” al davant. Ell tenia molta por de la passivitat de la gent i va 
treure una paraula satyagraha, que significa la força de la veritat. Força?  També 
planteja dubtes... Igual que tenim un llenguatge masclista el tenim també violent. 
Perquè tenim una cultura violenta, és clar. Fixa’t: si fas l’amor enmig d’un parc, et 
detenen. En canvi, fem una desfilada de tancs i la gent aplaudeix. Aplaudim la mort i 
castiguem la vida. 
 
LV – Tu ets una persona amb molta fortalesa i convenciment, vas preparar-te a fons per 
a les conseqüències de la teva opció, expliques l’experiència amb humor, amb 
optimisme... Creus que tothom pot portar endavant la desobediència civil no violenta? 
 
PEPE BEÚNZA – Quan ens reunim gent que hem estat a la presó i gent d’insubmissió, 
si sentíssiu com en parlem! Tothom té històries divertidíssimes.  Suposo que la memòria 
és selectiva, també. A més a més, érem joves, no teníem compromisos. Si entres a 
presó, amb família, fills, llavors ha de ser duríssim. Jo m’havia preparat. Tots hi anàvem 
voluntàriament. Els insubmisos m’escrivien cartes dient “jo estic acabant la tesi”, “jo 
estic estudiant”. Semblava que estiguessin en un col·legi major i no en una presó! 
Tenies els familiars i els amics al teu favor. Era molt diferent. Ho havies triat tu. Amb la 
no violència s’ha de vigilar molt per no forçar ningú a fer una cosa que no estigui 
disposat a fer. Mai podem dir “has de fer”, sinó “jo faré” i qui vulgui que m’acompanyi 
i m’ajudi. En la no violència sempre que fem una campanya procurem que tingui moltes 
formes de participació. Que tothom pugui fer-ho en l’àmbit que li vingui de gust, fins on 
se senti capaç. D’aquesta manera vas avançant poc a poc.  
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LV – Actualment, com estan els grups de no violència?  
 
PEPE BEÚNZA – Hi ha moltes campanyes. Cada grup fa la seva. Hi ha una campanya 
perquè les escoles facin objecció de consciència, que la promou la Fundació per a la 
Pau. Hi ha la campanya d’objecció fiscal . A Catalunya, el Parlament ha fet el Consell 
Català per a la Pau, s’està creant l’Institut Català de Foment de la Pau. S’estan fent 
organismes que tenen com a funció el desenvolupament de la pau i totes aquestes 
qüestions. 
Nosaltres formem part d’un grup que es diu Nova, que tenim gent treballant a Palestina 
i a Iraq. Varem fer campanyes perquè els castells militars fossin castells de pau. 
Jo em bellugo en diferents grups. Durant molt temps vaig ser patró de la Fundació per a 
la Pau. Formo part del Consell Català per a la Pau, sóc membre de Nova. També 
participo amb diferents organitzacions quan em criden. La darrera campanya, que hem 
promogut entre un insubmís i jo, és contra la criminalització de la desobediència civil. 
Va començar al País Basc, on un grup de gent va intentar desenvolupar la desobediència 
civil per trobar alternatives conflicte basc. 
 
LV – La desobediència civil, a la pràctica, en què es tradueix? 
 
PEPE BEÚNZA – La desobediència civil consisteix en buscar una llei que es consideri 
injusta i desobeir-la públicament. És una de les fases més dures de la lluita no violenta 
perquè és quan ja estàs disposat a anar a la presó, per no complir una llei injusta. En la 
no violència hi ha una estratègia. La primera fase és la col·laboració, la segona és la 
denúncia, la tercera seria la no cooperació, la quarta la desobediència civil i la cinquena 
seria la construcció de la societat alternativa. A vegades aquestes fases estan barrejades, 
però. La desobediència civil és la que té més força, la que obliga el Govern a decidir-se.  
 
LV – Deu costar d’arribar-hi, oi? 
 
PB – Molt. Les lluites no violentes normalment són llargues. Ara, sempre dic que les 
lluites violentes es perden pràcticament totes. En canvi, les no violentes mai no es 
perden. A vegades no aconsegueixes els objectius però sempre avances, sempre aprens 
per a altres lluites. Sempre avances com a persona, que és el que és més important. 
 
LV – Hem començat demanant-te què podem fer en aquest moment. Ara que ja anem 
acabant la nostra tertúlia, recuperem la pregunta concretant-la en algun àmbit: . 
 
PEPE BEÚNZA – Jo penso que està tot per fer. I la crisi,  jo l’aprofitaria per denunciar 
les despeses militars, que ningú no en parla. Fora de Justícia i Pau que ha fet un escrit 
molt interessant, cap analista parla de la despesa militar, en canvi, ara podria ser un bon 
moment per eliminar despesa militar. Quan hi ha crisi, el primer que cal fer és eliminar 
despeses inútils.  
D’altra banda, estic convençut que tots, a la nostra activitat diària, en fem i en podem 
fer moltes, de  coses. A tot arreu hi ha injustícies. Cadascú ha de mirar les que té més a 
prop per poder-les denunciar. Ara bé, receptes màgiques no n’hi ha. Hi ha qui es dedica 
al tema assistencial perquè li agrada més. Hi ha qui es dedica més al político-social... A 
mi la figura de Sant Francesc sempre m’ha apassionat. M’he dedicat a la política, però 
sempre hi he tingut tirada... La meva il· lusió era muntar una comuna agrícola 
combativa, arrelada a la terra i al país. Vaig ser a vàries, però totes fracassaven. La gent 
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es barallava, també eren temps difícils. Cadascú ha de tirar pel que se sent més preparat: 
feina n’hi ha per tot arreu. 
Per exemple, a mi la campanya d’escoles objectores m’agrada molt. Com sabeu hi va 
haver un moment que la gent no volia anar a la mili ni cobrant. Al ministeri tenen molts 
mitjans i cada vegada les campanyes que fan són més maques. I n’adrecen moltes a les 
escoles. Envien vídeos, animen a anar a visitar les casernes... La campanya d’escoles 
objectores és per animar les escoles que es declarin objectores de consciència. Això vol 
dir que no acceptaran la propaganda militar ni la participació de militars en l’educació 
dels seus alumnes perquè estan per sobre els valors de la pau i de la solidaritat. Això 
obliga a una discussió en el Consell Escolar per decidir que l’escola es declari objectora. 
Que el director tiri el vídeo a la paperera ja està bé, però és millor fer la discussió i 
afavorir que la gent prengui consciència del que significa la propaganda militar. Hi ha 
uns quants centenars d’escoles objectores, però haurien de ser-ne totes... I, pel que fa a 
l’objecció, també es pot fer el mateix en l’àmbit municipal. No admetre propaganda 
militar, ni desfilades, ni indústries. 
 
LV – Quan els Mossos d’Esquadra a una escola o institut a fer una xerrada van amb 
l’arma... 
 
PEPE BEÚNZA – Segur que si demanes que no la portin, ho entendran. Però com que 
ningú ho ha demanat... Són gestos senzills, només cal que un director faci una carta al 
Conseller dient que ens agradaria molt que quan vinguessin els mossos a fer una xerrada 
a l’escola no portessin l’arma... Hem de desmilitaritzar la societat obrint més temes. 
Vivim en una societat absolutament imbuïda per la violència, absolutament imbuïda pel 
consum, però per poc que t’hi fiquis trobes gent lluitant per tot arreu. Un altre món és 
possible, diuen. Com que un altre món és possible? Un altre món és necessari! 
 
De fet, va costar que la tertúlia arribés al final perquè encara es va estendre per camins 
més anecdòtics, familiars, petites xafarderies de pobles... mentre compartíem el sopar.  
 
 
 


