
Revista de la UOC maig 10 
 
“La mili ha desaparegut però es manté el perill del militarisme” 
 
Destacats 
Si volem lluitar per la nostra supervivència la única forma és lluitar 
pel desarmament 
 
Les campanyes humanitàries de l’exèrcit són un engany 
 
Entradeta 
Pepe Beúnza va ser, l’any 1971, el primer objector de consciència no 
violent de l’Estat en negar-se a fer la mili. Enginyer agricola de 
formació i  tècnic en la protecció d’espais naturals, de professió, no 
ha deixat mai la lluitar amb el diàleg i la no violència per aconseguir 
un món desmilitaritzat. La seva experiència al llarg de quaranta anys 
l’ha exposada al Congrés Internacional 10 anys sense mili, organitzat 
el passat mes de maig amb el suport de la UOC. 
 
 
Dos anys de carcel en deu presons i dos calabossos, quince 
messos al Sahara , dos consells de guerra, ... moltes vivències 
per un objectiu  
El que vaig viure va ser una aventura apassionant, molt més que 
escalar l’Himalaia. A la presó vaig aprendre molt, va ser dur però jo 
ja m’havia preparat, feia ioga, desdejuni...  Quan vaig començar, 
l’any 1967, estava sol, tot sol i vaig anar a França per aprendre’n. 
Vaig conèixer la comunitat gandhiana de l’Arca i un grup 
d’anarquistes no violents, i de la síntesi d’això vaig sortir jo. Ells em 
van ensenyar a lluitar de forma no violenta. I d’aquells anys en vaig 
sortir reforçat perquè, a més, quan coneixes la no violència aquesta 
et dóna una força extraordinària i una garantia de no estar equivocat. 
 
L’objectiu valia l’esforç 
Sí, 30 anys més tard hi havia un milió d’objectors de consciència, 
més de quaranta mil insubmisos havíem complert més de mil anys de 
presó. Ni en els moments de major optimisme podíem somiar que la 
mili obligatòria desapareixeria i que tindríem aquest balanç de 
participació. Vam estar a punt de aconseguir el somni de qualsevol 
pacifista que era buidar les casernes. 
 
I al final un estat sense servei militar obligatori 
De fet estava previst que la mili desaparegués el 2012 però els 
militars tenien tanta por que no hi anés ningú que van avançar el 
final del servei militar obligatori. L’objecció de consciència i la 
insubmissió s’estenia com una taca d’oli i va haver un moment que 
més de la meitat de joves no anaven a la mili. Abans de fer el ridícul 
van decidir fer la mili voluntària. 



 
Però la lluita no s’ha acabat 
Al poder sempre li interessa fer propaganda del pessimisme però hem 
de buscar els motius que ens permetin ser optimistes i continuar la 
lluita. Ha desaparegut al mili però es manté el perill del militarisme. 
Gastem 50 milions d’euros diaris en exèrcit. Quan han de retallar 
despeses ningú s’atreveix amb els militars.  
 
Per què els militars parlen de defensa? 
No hi ha defensa possible, han desenvolupat unes armes tan 
poderoses que cap exèrcit es pot defensar d’un atac amb armes 
químiques, bacteriològiques, atòmiques... Si volem lluitar per la 
nostra supervivència la única forma és lluitar pel desarmament. I això 
és el que vinc repetint des de fa trenta anys, amb una mica d’èxit 
però no amb el que caldria. 
 
La via de la conflictologia seria un bon camí? 
Sí, l’educació és fonamental, fa falta molta pedagogia, falta 
informació, coneixement, història... O tens armes o tens cultura. Hem 
de defensar la cultura, el diàleg, la responsabilitat, la investigació, 
l’educació. Tot això és la base de la societat del futur. 
 
I com s’explica als militars que els exèrcits no són necessaris 
perquè en una guerra hi perd tothom? 
Aquest és el repte, ara els militars estan més preparats però 
continuen tenint una mentalitat molt simplista de la guerra 
influenciada pels Estats Units, és el model de Bush, en el món hi ha 
bons i dolents, nosaltres som els bons i hem de matar els dolents. Cal 
molt diàleg i comunicació. Les nostres armes són el sentit comú, el 
diàleg. 
 
Però ara l’exèrcit fa campanyes humanitàries  
L’exèrcit es va inventar les campanyes humanitàries per contrarestar 
el desprestigi. No dubto que hi ha militars de bona fe però la missió 
d’un militar no és humanitària. Si vols fer missions humanitàries et 
fas bomber, metge, mestre o paleta, però no et fas militar. La funció 
dels militars és fer la guerra. Ells diuen que és evitar-la, però evitar-
la fent-la. És un engany. 
 
Un engany? 
No ens hem de deixar enganyar per les campanyes humanitàries. Les 
xifres són clares, només hi dediquen l’1 % del pressupost militar i 
menys de 3.000 soldats. Poca gent, poc pressupost i molta 
propaganda. M’emprenya molt perquè sembla que la única cosa que 
fa l’exèrcit siguin campanyes humanitàries. 
 
S’arribarà a l’objectiu d’un món sense exèrcits? 



Jo intento que sigui així però és difícil perquè a més, molta gent 
encara creu que l’exèrcit és necessari. De què ens ha de defensar? 
Del canvi climàtic? De la desertització? De l’atur? De la manca 
d’habitatge? Aquests són els nostres enemics, ara, si se n’inventen 
d’altres... A Europa hi ha 2 milions de soldats quan podria estar 
perfectament defensada amb un exèrcit de 50.000 persones, mira si 
en sobren!   
 
Com animaries als joves a implicar-se en moviments socials? 
Qualsevol aventura humana té una part de sacrifici, de preparació i 
de satisfacció. I aquesta satisfacció no es pot compara amb res, saber 
que hem acabat amb el servei militar obligatori és extraordinari. Si la 
gent jove vol aventures que faci lluita no violenta, hi ha moltes 
injustícies per les que lluitar. O lluites o estàs mort. Jo he vingut a la 
vida per millorar la societat i fer-la més justa i qui cregui una altra 
cosa està mort. Ara la lluita és pel desarmament . 
 
 
 


