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La professionalització de l'horror
Si comei'ngava així;
Ens rrohíivem en un pis Jcl carrcr Orienr on tor es confonia
fclifnient: llargues discussions polítiqucs, innovadoreh experiéncies amoroses, planiftcacki d'accions contra els militars, programació del servei civil a les Pedrcrcs, escoltar Jorge Cafnme mcntre en
Toni FonC, el primer ohjector de consciéncia que vaig coneixer,
tornejava el fang... esdevindria un diari mtim que ben segur no
assoliria el niveil literüri que podría reclamar la vostra ateiició.
Si ho feia aixi:
El moviment d'objectors de coniciéncia de Girona crem una
mena de gandhis a la catalana: pels iMustrats de les classes mitjanes, que havien estudiat a fons el perfode rcpublic;i espanyol i
sabien el que ens hi jugávem, érem uns cándids que desestabilitzávem el que costava tanr d'enderrocar o construir i, pels que Havien
optat per dirigir el moviment obrer, érem uns ingenus de consig'
nes petitburgeses... esdevindria una mena de mirada que es vob
dria sociológica i no és ben bé aixó el que sc'm demana ni ara tinc
ganes de fer.
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;Coin dunitr testimoni del que fou, ja pcrdut per seinpre.' El
que fou per a un -mes encara ais divuit anys- és un cLsrcIl carregat
de records i passions, de posicionaments que ara es mantenen i després es canvien quan els fem cavalcar en la iblusió d'un temps que
avanza. Ens dirán que, sobre aquest tenips que corre cap a millor,
no només hem aconseguit el dret a l'objecciü de consciéncia, que
requereix de la desagradable negativitat per exercir-lo (dir no al
servei militar), sino que l'hem traspassat i haurcm assolir, d'aquí a
molt poc, la positivitar sobre la que semblen rrobar-se mes a gust
els drets (aquell; sf, vull... formar parr de Texércit). En aquest procés de conquesta, que avui dretes i esquerres celebren, hi ha potiues
veus que portin la contraria en el que hi pot haver d'engany en
tanta complaen^a. Potser la millor manera de donar testimoni del
que fou sigui, vint-i-tres anys després, gratar en aquesta direcció.
Abans, pero, permeteu-me un breu frontispici: del que fou en
donen avui puntual testimoni moviments i accions que ens sorprenen tal com ho fércm nosaltres amb els nostres pares i amb el funcionari de TAjuntament de Girona quan li vam dir que no volíem
anar a la mili. El que fou ressona aquf i allá i només cal teñir orelles
per escoítar-ho (uns joves que no volen treballar, uns aturats que
omplen els carros del supermcrcat sense pagar...). Ja no té res a
veure amb l'objecció de consciéncia ni amb la insubmissió al ser\'ei
militar, Tot i aixo, vegin-me aquí, prenentdos aquest espai en un
exercici potser impossible, potser per vanitat o potser perqué <,6n
moviuicnts o accions ais que cap revista de paper setinat i pulcra
composició els ha de dedicar un monografic tins d'aquí a uns anys.

Revista de Girona / iiiim. !9'i iuliol - a"Oft! 1^)9*-)

• «• • «

• «• • •

•

• • • • •

Si es dones el cas d'algú que gandís deí tresor de la rcbeMia
eterna, tal vegada Túnica brúixok en c\ món tal com d'en^íi ía tant.
temps se'ns presenta, el 1977 era un bon moment per declarar-se
objectür de consciéncia, deu anys mes tard ho era per fer-se insubmís i avui ho fóra potser per reclamar l'obligatorietat del ser\'ei militar per a tothom. En la nostra desobediencia ingenua o candida,
l'objecció de consciéncia i mes tard la insubmissió tocaven aixó que
en diucn pilars fonatnentals de la societat: la for(;a com a factor de
dissuasió o d'imposició i aquest reconfortant ''sempre ha esrat aixf»
en el que els humans trobem consol Avui es fa evident que l'objecció i la insubmissió ja no juguen aquest paper i que objectors i militáis s'han tr(.ibat i avancen al mateix pas.
Fora de casos comptats, sembla que la majoria de les persones
pensa que Texércit, així, en singular, és de difícil fonamentació i
hom paria d'exéreits com a mal necessari per evitar-ne de majors,
sempre provocats per «raltrc« (l'altre exércit, l'altra cultura que ré un exércit, l'alrre
interés que té un exércit,..). N o és aquí el
moment d'esbrinar el tipus de relacions, de
conflictes i de rcsolució de conflictes que
mantenim amb l'altre o tins i tot el matcix
procés que tenim de eonstrucció d'aixó que
anomenem «l'altre», tot i que aquests dies en
renim, de nou, un trist exemple amb Miloscvic,
amb r O T A N , amb el desplegamenr que en fan
els mitjans d'informació de masses, amb l'ésser
serbi, albanokosovar o cátala. L'objecció de
consciéncia i la insubmissió foren, en els seus inicis, un moviment de desobediencia i de rebel-lió
contra aixó i no pas, tal com després ha esdevingut, la Huirá peí reconeixemcnr d'un dret per a aquells que el volen
exercir en temps de pau. mentre les societats i els seus estats es
reserveii el dret a resoídre a patacades els conflictes i a cridar a tothom qiian faci falta.

Joan (..'ünnuLii fcrit A ^crvei civil
al huiri de les Pedreres de Girona

Encadénate davant les casemes
delcarrcr Fjnili drahit. Alfons. T<mi Font.

La confrontació inicial entre objectors i militars s'ha resiilt
amb una separació de conveniéncies desitjada per ambdues part^ i
en la qual tothom hi ha sortit guanyant. Un divorci perfecte: uns
han conciuerit tin dret; altres no hauran de deixar els esrutlis, o la
feina, o l'atur, o la casa; al fill de la mare no li caldrá anar a fer el
soldar si no en té ganes; si es reparteix pols béldica, en la primera
batuda noniés s'cmpolsegará qui hagi vuigut anar a l'era; els militars teñen la joguina mes preuada: un exércit professional, de gent
capa^ i preparada; el poder legislatiu i executiu hi ha guanyat vots
i feina per a les properes legislaiurcs (caldrá legislar, gestionar,
professionalitzar, destinar recursos, presenrar i prometre programes..,). És ben cert que és un mérit de molts; de l'advenimenr de
la democracia i les seves noves formes de cohesió social; del paper
de l'opinió pública per mantenir els governants; del nou ordre
mundial i les seves noves formes d'intervenció béldica; de la
importancia de la superioritat militar tecnológica davant de la
numérica... En aquest procés cap a millor, la guerra de Les Malvines (1982) possiblement va fer mes per l'objecció de consciéncia
que totes les encadenades davant deis govems militars. Respondre
a la pregunta ;Com ha estat possible que un exércit molt nombrós,
que envaeix una illa a pocs quilómetres del seu territori, no pot
defensar-la d'un altre de mé> petit que ve d'un país situat a l'altre
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costar de món? devia ser un exercici ohligat a les académie? militars de l'exércit espanyoL
Vint-i-tres anys dcsprés no vei^ el reconcixement del drct ¡i
l'objecció de consciéncia ni com a conquesta ni com a desconstrucció deis aparells i veritats que fonamenten i mantencn l'ordre mun,dial, ans el conrrari. En el pas a la modemitat, l'ohligatorietat de
tothom a fer el servei militar es va veure com un factor de ptogrés
democrátic. En la postmodernitat, hem retornar a un exércit de
mercenaris i també es veu com un factor de progrés democrátic. La
qüestió no raii només en quins sectors de la població serán cridats a
defensar els interessos de la majoria, de la minoría o d'Espanya,
sino en el manteniment i adaptació de la potencia béMica a la
nova era i en el perfeccionament de l'horror.
En un exercici cambé impossible, si avui a les deu del vespre
hi hagués reunit) al carrer Orient per preparar la marxa a peu fins
al casteíl de Figueres i reclamar la llibertat deis objectors de Can
Serra i avisar l'cntranyable advocat Antoni Pelegrí i telefonar al
MOC de Barcelona i veure la noia de cabells llargs i recuperar per
uns instants la bonhomia d'en Toni Font i... canviarfem Ftjrdre
del dia i el mateix nom del grup. Perqué anar a l'exércit com a
professionals de la desobediencia i de la desconstrucció deis pilars
fonamentals que les societats i els seus estats han fornit per a la
defensa i la resolució deis conflictes, esdevindria una bona sorpresa davant tanta complaen^a i complicitat a dreta i esquerra.

La mili no mola
El títol que hem triat és una de les moltes frases utilitzades en la
década deis 80 per a reivindicar Fobjecció de consciéncia. En
aquells anys, una característica de molts deis objectors era la seva
procedencia o la seva vinculado amb moviments associatius i reivindicatius de carácter divers: cristians, independentistes, de barris
{a Barcelona), ecologistes, Ilihertaris... Tot i les diferencies en les
estratégies de Iluita i en les vies de solució que es proposaven (servei civil alternatiu, servei civil com un primer pas, o «cap servei,
ni civil ni militar»), els objectors coincidien en uns posicionaments ideológics marcadament antimilitaristes i en la utilització
de la via de la desobediencia civil. Eren els anys prcvis a la publicado de la Llei d'objecció de consciéncia i el momenc en qué els
objectors estávem en siruació de mcoipoiación aplazada. A la
Garrotxa, mo!t a principi deis 80, devíem ser una desena. Eren uns
moments en qué socialment l'objecdó era encara una posició no
acceptada obertament; encara es rcmia l'estament militar.
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Acció contra ia Llci d'objecció
i el servei militar a Olot, l'any 1988.

Son els anys en qué a la Garrotxa, com en molts altres llocs,
els objectors participaven i promovien associacions de carácter
antimilitarista. Varen aparéixer {i desaparéixer al cap de ben poc)
el Gnip Antimilitarista, el Comité peí Dcsarmament o el Gmp per
la Pau. Aquests grups varen traslladar a Olot Iluites i reivindicacions que s'impulsaven a escala general a l'Estat. La campanya antiOTAN, amb la convocatoria d'un Referéndum Popular a Olot
(1984), o la campanya Oloi mmicipi desnuclearitzat (1983-84) amb
la presentació a l'Ajuntament d'Olot d'una proposta avalada per
un miler de persones i una vinrena d'associacions de la ciutat, a la
qual el consistori va fer una enorme finta, la Setmana per la Pau
(1984), la Tardor peí Desarmament (1983), una proposta de «desmilitarització» de l'Ajuntament d'Olot, campanyes pet Nadal contra les joguines béMiques...
A la Garrotxa, gaire organitzats els objecror> no ho estávem
pas en els anys 80 pero sí, almenys mínimament, estávem coordinats entre nosaltres i connectats amb el MOC, a través, la majoria de les vegades, de l'activisme de l'Agustinet d'Espolla. Tot i
la mínima organització, es realitzaren algunes activitats que portaren a Olot campanyes d'abast estatal relacionades amb el
moviment de Tobjecció. Per exemple, les campanyes de devolució coldectiva de les cartilles militars, tant si s'estava pendent
d'incorporació com si ja s'havia tet la mili. Les campanyes
d'objecció fiscal en les quals es treia de les declaracions de la
renda la proporció que el govern destinava en els seus pressupostos al ministeri de Defensa i s'enviava la quantitat resultant a
associacions que trehallessin per la pau i el desenvolupament
deis pobles (1985.,.). La campanya en contra la Llei d'objecció
de consciéncia amb la declarado coldectiva de negar-se a explicat la motivado, de no acceptar el «Consejo Nacional de la
Objeción de Conciencia» i d'objecció al servei civil (1985). O la
participado en la campanya «Insubmissió. La llei d'objecció és
im cástig. Desobeím-la», organitzada peí MOC (1988).
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Hni una posicíó, dc^ de punts de vista diferents, r¡idic;ilment
anriinilitari^r:!. «La nusrra objccció de con^ciéncia v\o püdem rcduirla simpkment a la negativa d'agafar les armes, sinó que s'estén
també a la crítica del mateix sistema militar i s'amplia a tors aquells
aspcctes i siruaciniis on es mostra la presencia del sistema milit;ir"
(Gmp d'Ohjectors de Consciencia d'Olot, L'Olotí, 1986), «'Manifestem el nostre rebuig a la llei d'ohjccció que el govem pretén imposar
i mostrem la nostra negativa a cumplir la prestació social substitutoria de la mili» (Grup d'Objectors de Consciéncia de la OaTotxa.
Fragment del text d W a octavera repartida a Olot, gener de 19S8).

— La llei inipnsa un tribunal, el C^NOC^ (Consejo Nacional
de Objeción de Conciencia), amb la potestat no només per jutjar
la nostra consciéncia, sino, a mes a mes, per in\'esrigar la vida privada de ciualsevol persona que vulgui declarar-se objector.
— N o reconeix els miitiu^ polítics o antimilitarisres com a
motius legáis d'objccció.
La llei imposa una prestació social ^.ubstitutória amb una
durada mes Uarga que la del servei militar, que rcprodueix els
mateixos esquemes militaristcs; és a mes insolidária socialment
respecte al mercat labotal.

Probablement totes aquelles campanyes i tots aquells grups
que hi havia a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moUs akres paisos,
van aconseguir incidir d'alguna manera en la societat. Diverses de
les reivindicacions, que es feien llavors a partir de posicionaments
margináis, avui están majoritáriameiit assumides per la societat.
Pero les enormes despeses en armament continúen, continua
l'escalada tecnologicomilitar, l'ús de la for^a militar es continua
potenciant i, en definitiva, els excrcits contiuen existint. Ara, a
i'Hstat espanyol, anem cap a la creació d'un exercit protosinnal
que, tot i el seu gran i tecnológicament sofisticat poder per matar i
reprimir, ens es presentat com una mena de grup de «gertnanetes
de la caritat» que reparteixen paqucts d'aliments a persones necessitades, i se'l considera, encara avui, la ••garantia» per a la pau.

Des del M O C i com a resposta a la llei es féu la declaració
col-lectiva, que en un mateix escrit es rebutjava el C N O C i es
líianifcsiava la inrenció de no realitzar la FSS. El t^^NOC c> va
veure obligar a acceptar mes de 12,000 soMicituds d'aquest tipus.

El sistema, com en molts altres aspectes, ha acabar també integrant la Uuita per a robjecció de consciéncia i l'ba adaptat ais seus
interessos. Fa poques setmancs bi havia penjats ais carrers d'Olot
uns cartclls de les joventiits de CilJ amb un text que deia: «Adéu a
la mili; Grácies a Convergencia i Unió, l'any 2002 la mili s'acaba».

A ' ^ S ^ M VLB.7-

Jo, el 4 d'abril del 88, seguint aquesta campanya vaig enviar
la declaració eoMectiva, que va ser desestimada, perqué el 21
d'octubrc del 1987 el Tribunal Constitucional retusá un recurs
d'inconstitucionalitat contra la LOC Aquest recurs, a part d'altres
consideracions, íeia referencia al no-reeoncixemenr de l'objecció
com a dret fonamenral de la persona, sino com a causa d'exempció
al servei militar. A partir d'aquest momcnt, el C N O C no va
acceptar cap mes declaració coMectiva.
El 21 de desembre del 88, i un cop amplíate els motius per ferme objector, sóc reconegut com a tal. El 13 de novembre de 1990
és el dia que m'havia d'incorporar a realitiar la PSS, a l'lnserso de
Guadalajara, pero préviament, el dia 7 de no\'embre, vaig enviar
un escrit al C N O C , en el qual exposava la mcvA posició en contra
la PSS i el servei militar, i, per tant, em declan- insubmís. A partir
d'aquest moment, em plantejo d'anar a judici i. tuis i tot, a la presó.
Al dcsemhre de 1991 rebo una citació del ritjat d'lnstrucció
núni. 1 de la Bisbal d'Einpordá, en la declaració em reafirmo en el
meu escrit, després que la magistrada cm fiques la por al eos.
Quedo en Uibertat provisional, de manera que m'he de presentar
al jutjat de Pau de Torroella de \4ont"grí cada quinze dies.

Airst'm Dííij,

Amb rao insubmissió
Em dic Anselm Díaz, sóc insubmís a la PSS (Prestació Social
Substitutória) des de l'any 1990.
La insubmissió és una opció personal, pero també coMectiva,
de Iluita contra el militarisme i en particular contra el ser\'ei militar.
La decisió que en aquell moment vaig prendre no era irreflexiva, ans el contrari. La meva Iluita es remunta a l'any 86 quan
entro en contacte amb el M O C (Movimcnt d'Objecció de Consciéncia) de l'Alt Empnrdá. un movimcnt que es detineix com a
polític, alternatiu, que está per la solacio deis contlictes per vies
diplomátiques, per Peducació per a la pau, per la supressió del servei militar, en contra de les joguines béMiques, ere,
Durant l'any 86 a Girona un grup d'estudiants conscienciats
amb la Iluita antimilitarista i altres persones formen el Mili kk
Girona. Realitzem una serie d'actes en contra de la Llei d'objecció
de consciéncia (LOC), aprovada el 1984 peí Parlament espanyol.
Les raons principáis per les quals estem en contra de la llei son;
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ELs grups antimilitaristes de les comarques gironines (MOC
Alt Empordá, Mili kk Girona, Mili kk Salt), així com un grup
d'amics i familiars meus eni donen ror el scu suporr i m'encorafgcn per continuar endavant amb 1¡\ meva Iluita.
Amb l'ajuda de tot aquesr grup de persones i coMecciu,s, a les
quals vuU retre un petit homenatge amb aquest escrit, rcalitzciTi
una campanya d'informació i conscienciació en contra deis procesiio^ oberrs ais insuhmisus en general i en particular obert en
contra mcu. Es una campanya realizada des d'una visió de Uuita
no violenta, pero sí de confrontació contra una Uei injusta, organitzem concerts, xernides a diíerents iiistituts de secundaria, rodes
de prcmsa amb mi i els autoinculpats (persones que declaren
davant el jutge que m'han incitar a prendre aquesta opció), editem diferents cartells i tríptics, i presenten! a difcrents ajunraments una moció denianant que es defineixin en contra del proccs. Entre aquests ajuntaments vuU agrair el suport mostrat cap a
mi al de Torroclla de Montgrí i al d'Arbúcics.
El dia 2 de juny de 1992 sóc jutjat a Girona, pero d'aquest dia
el que rect)rdo amb mes emoció es el suport de moka gent de
Girona, Torroella, Figueres..., premsa, polítics i gent de la cultuta.
Va ser un dia pie d'emociüns, pero, també, d'angoixcs. Després de
quinze dies cns van notificar la sentencia: dos anys i quatre mesas,
que era la pena sol-licitada peí fiscal. La magistrada va demanar
l'indult per a mi, ja que reconeixia que la nieva posició era Uoable.
En aquests moments la sentencia encara ara esta en suspens, pero
l'indult no sé si es fará efectiu.
jo, d'aquest procés. vaig creure'n una serie de vivéncies
importants per a la nieva madunició intcMcctual i política, pero
també vaig pensar i pensó que les Iluites que semblen utopiques
son les que fan evolucionar i avanijar la societat. Penseu que si, a
partir de l'any 2002, la gent no ha d'anar al servei militar és grácies, en part, a la pressió que, insubmisos, antimilitaristes i altres
petsoncs, van realitzar durant els anys 80 i 90 per a la supressio
del servei militar obligatori.
La Iluita s'ba acabat, hem aconseguit un petit triomf, pero
no ens podem adormir, perqué el repte és eliminar els exércits a
tot arreu, ja que els conflictes béblics, ja ho \'eicu aquests dies,
no comporten res de bo.

Per qué vaig fer-me insubmís...?
Quan tens disset anys i t'arriba la carta del «Ministerio de la
Guerra...» on et canten les exceMéncies d'allistar-sc a Texér'
cit... se't plantegen quatre opcions: fer-los cas i anar a fer de
soldat, intentar escaquejar-se tcnt que et declarin inútil, ferte objector prestacionista o bé tlcclarar-te insubmís; jo vaig
triar l'últitna,
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\irmc Ruhu) «Tdtc» (al sofá, a la drcia), amb un grup d'amtcs.

La primera opció és la que tria la gran majoria de la gent, molts
per manca d'informació, per por, per pressions familiars o simplement ganes de marxar del seu entorn,.. En el meu cas quan
em van cridar per allistar-me a les forces armades espanyoles ja
havia donat moltes voltes a tot el (|uc signtficava l'exércit; de
com rexcrcit és el brat;-, artnat deis que contnilen ets estats, de
com es munten les guerres per interessos polítics i estratégics,
pero per damunt de tot interessos económics. De com els exércits mes poderosos poden bombardejar de manera impune arreu
del món en nom de la pau i la democracia. De com la industria
de Tarmament se sofistica cada vegada mes per matar i destruir
massivament. De com la població civil pateix tots els mals
d'una guerra que no té tes a veurc amb ells (gana, malalties,
violacions, exili...) i els qui l'han decidit es troben en un Uoc
ben confortable, gairebé segur que en un alrre país, lluny d'on
hi ha les patacades.
Per aixó quan em van cridar per anar a fer la mili vaig pensar que el mínim que es pot fer per denunciar tots aquests abusos
és no col-laborar amb l'exércit i a mes dir-ho públicament. Pero,
a part de negar-nos a fer la mili, tampoc no acceptem el suhstitut
que s'han inventat que és la PSS, de mes durada que la mili, que
treu, en la majoria deis casos, possibles Uocs de treball i que al
cap i a lafi quin senrit té la solidaritat per obligació...?, cap,
L'única cosa que et tira enrere a l'hora de fer-te insubmís és
la por a la repressió (mesura judicial que decideixin aplicar-te) o
sigui la possibilitat d'anar a la presó i també els dcu anys d'inhahilitació per treballar o col-laborar amb radministració (fer-te
funcionari, demanar suhvencions...). Pero la meva sort es que
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nd vaig sentir-mc mai sol amb aquesta decisió, ja hi havia nn
bon grapat d'insuhmisos arreii de l'Estat (Pamplona, Biscaia,
Saragossa,..) i gairehé tots els incus amics van arribar a la marcixa conclusió - e n Pere, en Trill, en Quira, l'Aleix, en Dani, en
Vily, en Pere M-, l'Enrie, en Txapes, en Miquel, en Jordi M... 1
el grup et dona moka for^a. També vaní reñir riniportant ajut i
compromís de l'advücat Salelles. JiinLs vam perdre la por i vam
comentar a implicar-nds activament en la historia de la insuhmissió i l'antimiUtarisme, i cada vegada hi va haver mes i mes
gent interessada...
Aixó de mohilitzar-te es un vici, perqué veus d'una manera
palpable els seus efectes, és mentida que un petit coMectiu no
pugui fer canviar coses, un petit coldecriu pot inñuir en Testar
d'opinió general, pot posar els poders fáctics en un compromís,
por generar moviments eom els deis casáis populars ocupats...,
encara que sovint siguem titllars de veus margináis i contestatáries, els seus efectes poden tardar pero, rard o d'hura, es matcrialitzen d'alguna manera. íiem de rreure aquesta etiqueta que la
gent que es mobilitza sempre va en contra de o denuncia o
només es queixa. No és verirat, també es tan noves propostes, es
creen alrernatives reals i fan funcionar la erearivirat i la implicació d'espais adormits i poc usats en ractualitat.
Per sort al Girones ningú no va anar a la presó tjuan la
repressió era mes forta, en canvi, al país Base i a Pamplona,
n'hi van anar moltíssims (23 en segon gran i 1 H en rercer
grau). Suposo que innubuiissió es mes que dir no a l'exércir, es
una posició davant la vida, és un aprendre a pensar per tu
mateix i a actuar prescindinr deis rols establerts, la legalitat.
del que es considera í>portú o correcre, ere... Perqué, quin sentit tindria ser un insubmís de l'exércii i arribar a casa i ser el
tipie marit masclista i un pare autoritari que educa els seus filL->
a copia de crits i bufes...'

Enríe Rubio "Teic.'-,

atadreta.

Un estira i afluixa continuat
A mitjan deis anys setanra, amb el dictador encara exercint, s'inicia una experiencia original en tot l'Esiat. Una colla de joves van
iniciar un Servei Civil Volunrari al barri de Can Serra de l'Hospitalet de Llohregat; una munió de cases i edificis situats sobre un
turó i construíts a corre-cuita per acoltir la immigració que arribar a a la zona metropolitana de Barcelona. La revista Canigó va
trcure un dossier on explicava qui eren i qué feien els objectors de
Can Serra, Pero diíícilmenr es podia explicar en un article la sensació que produía en un adolescent la realitat quotidiana d'aquella
mena de guetos que acollien la má d'obra acabada d'arribar. Sense
cap mena de servéis mínims al barri, els objectors \'an obrir un
centre que sen.'ia albora d'escola bressol -anomenada La Mafalderia-, de llar d'avis i d'esplai. Una experiencia que navegava enrre
l'inrerés i entusiasme deis veíns i la persccució deis seus protagonistes per les forces policíaques i l'estamenr militar que insistien a
fer-los complir un servei militar a l'exércit franquisra.
Com una bola de neu, d'aquells priuics objectors i de la liuita
peí seu alliberament i reconeixemcnt van sorgir els Casáis de la
Pau, el Movimenr d'Objecció de Consciénca i les posteriors deri\'aeions antimilitarisres, pacifisres i la insubni'ssió actual. Pe! cami
el dictador s'bavia mort al Hit; la transició es /a superar amb mes
pena que gloria; ateses les expectatives iniciáis, l'Estat i l'exércit
intentaven posar-se al dia al mateix temps que els moviments de
resposta i desobediencia anaven crcixent.
A fináis de segle
Han passat una colla d'anys i arnbars hns on som avui bi
baurá qui afirmará que tenim les forces armades en vies de proíessionalització grácies a la democracia i a la modernirzació. Pero
permeteu-me que deixi escrit que el movimeni d'objecció i
insubmissió no els ha deixñt una altra alternativa. Al Uarg deis
anys que h a n anat transcorrent entre el reconeixement a la
("onstitució del dret a no complir el ser\"ei militar, a fináis deis
anys seranra, fins avui ha estar un estira i afluixa continuat entre
Pentusiasme i la vitalitat d'un raoviment protagonitzat per gent
jove i Tinunobilisme d'una institució, com la milirar, per la qual
el reclutament obligatori era un fonament intocable.
Sempre he pensar que una de les carres mes altes que \'am saber
jugar va ser la de les relacions internacionals. El rema Je l'objecció
de consciéncia i la prestació social substitutória al nostre país quan es
va planrejar per primera vegada era una qüesrió que crcava a la major
part deis polfrics la incomodirat d'entrar en el rema «tabú» de les
Forces Armades. A l'Europa de la tradició democrática -que rot plegat quedava reduít, encara no, a una dotzena d'estats-, el tema de la
desobediencia al servei militar feia una colla d'anys que el tenien
plantejat, I de la seva experiencia el movimenr d'objecció) al nostre
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bar fins aquí per acabar divuít meses fent de iiiá d'obra gratuita: el
camí a la insuhmissió era Túnica via possible.
D u r o s a u n a pesseta

país en va creure molt de profjr. En una siuiació com l'espanyola era
previsible que radministració, Iluny de huscar-se fónnules imaginatives i innovadores, amb major o menor cncert, es dediques a repetir
receptes ja contrastades en altres paisos. Altramcnt, grácies a la continuada relació amb grups pacifistcs i antimilitaristes curopeus, el
moviment d'ohjecció jugava amh avantatge. Es d'aquesra manera
que es va anar perfilant una estrategia d'oposició i desobediencia que
conjugava el compromís deis que eren capachos d'assumir k possibilitat d'anar a judie! i fins i tor a presó per les seves conviccions i les
limitacions d'un estat que havia de donar mostres de credibilitat
democrática a la comunitat internacional.

Amb Tinici del funcionament de ía PSS s'inicia un deis pcrfodes mes desagradables de rot el procés: l'Estar, davant l'allau
d'objectors que creix continuadament, es rroba incapacitar d'assumir-los i intenta implicar la societat civil per oferir places de PSS.
L'oferta era temptadora; s'oferien treballadors de franc tant per
ajuntaments com per O N O . Molts van assumir la proposta sense
vcure que tenia trampa. De sobre el moviment d'objccció es va
trobar davant la necessitat d'enfrontar-se a entitats de tota mena
qi¡e oferien places, incitant a la desobediencia. Les entitats van
acabar convertint-se en elements perseguidíirs i reprcssors que
denunciavcn els insubmisos i, d'aquesta manera, s'entrava en una
espiral de processos judicials i poKteriors condemnes que a la Uarga
van anar comportant la renuncia a assumir prestacionistes.
Amb tot aixó, l'exércit havia aconseguit passar a un segon
tetme i s'havia tret la patata calenta de la mili. El debat s'havia
introduít en l'ámbit mes estrictament polític. Els partits pugnaven
per veure qui s'enduia el protagonisme d'una situació insostenible,
De res servien les declaracions solemnes d'anys enrere sobre les
virtuts del servei militar. Conscients que la modernització de íes
Forces Armades duien indefugihlement a la professionalització i,
per tant, a acabar amb el reclutamcnt obligatori, tothom s'afanya a
buscar el suport ideológic per justificar-ho.
1 r e h e n t e n els B a l c a n s

La mediocritat feta llei
La classe política era conscient de la incómoda situació: sota
Tombra amena^ant d'un exercir hereu directe del franquisme
-recordem que les forces armades com la Policía o el poder Judicial
no van ser depuradas amb la transicic')- es \'eia incapai; de posar a
ratlla una colla, cada vegada mes extensa, de joves que es negaven a
fer la mili. El 1978 s'aprova la Constitució que reconeix el dret a
robjecció de consciéncia, pero no és fins al 28 de desembre de 1984
que es publica la llei al BOE. Tot i així s'haurá d'esperar al gener de
1988 perqué surti publicat el reglament que desenvolupi la llei i que
comport! la posada en funcionament de les primeres Prestacions
Socials Substitutories (PSS). Deu anys al llarg deis quals es van anar
acumulant inés i mes objectors que veien com anava transcorrent el
temps sense possibilitats d'una solució satisfactoria. La xarxa de
grups i contactes es va anar fcnt tan gran que Padministració va
endevinar que era inútil intentar aplicar la llei a tor aí|uell coMectiu, amb gent que íeia mes de deu anys que esperava el desenlia^. Si
alguna cosa ha demostrar la classe política al poder al llarg d'aquests
anys és la seva capacitar per rrobar justificacions a alio injustificable.
Si fins feia poc era impensable excusar ningú del «deber patrio» del
seiTci militar; de sohte, ais inicis de 1988 i amb excuses de compássió i justicia, mes de vint mil objectors eren declaráis exempts de la
mili. El que mai van voler rcconéixer, pero, era que es veien incapa^os d'assumir un contingent tan elevar per realirzar una PSS que
ningú sabia com tirar endavanr, I no només aixó, es trobaven
davant un nucli organitzat de gent que tenia ciar que no bavia arri-
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Ais inicis deL noranta, amb la íi de la guerra freda i el c^úestionament de les formules militars utilitzades en el bloc occidental,
s'endevinava un període dol9 per al moviment antimilitarista i
pacifista en general. Molta de la gent que fins aquell moment
s'havia dedicat a la campanya d'insubmissió concentrava els seus
interessos en l'estudi de la política i l'economia de defensa i a trobar altematives: es reflexionava sobre la situació a la Mediten"ánia;
sobre el desarmament possible; sobre la reconversió de la industria
militar i s'introduíen conceptes com la defensa no ofensiva.
I llavors esclata la guerra, primer al Golf i posteriorment a
l'antiga lugoslávia. Tot i el refor^ ideológic que comporta per ais
grups pacifistes en un primer moment, les característiques especialmenr cruels i irracionals del conflicte ais Balcans obre un
debat encara n o resolt dins el moviment antimilitarista; com
actuar en situacions com les que hem viscut primer a Croacia, després a Bosnia i Herzegovina i avui al Kosovo? Les contradiceions
arriben fins a Pextrem que membres del moviment anrimilitarista
aplaudeixen la intervenció militar de forces exteriors.
La crisi oberta provoca un desconcert i una desmobilitiació
general que, en tot cas, es dedica a organitzar campanyes genériques
contra la guerra i concretes de suport a les victimes. Una situació
que, Iluny d'acostar-nos a la fi de la via militar com a fómiula de
solucionar conflictes, ens encara a un canvi de segle on la iniciativa
armada es manté vigent i amb bona salut. Aixó sí: amb recutsos
cada cop mes sofi-sticats; amb justificacions farcides d'humanitarismes i, massa sovint, amb dramárics efectes col-laterals.
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