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“La confusió i el temor han envaït el món sencer.
El nacionalisme mal concebut, el fanatisme, els dogmes polítics i la
falta de llibertat i de justícia alenen la desconfiança i l’hostilitat que
agreugen cada dia més el risc que correm.
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Però malgrat tot, tots els éssers humans desitgen la pau”.
(Pau Casals, declaració a l’ONU, Nova York, 24 d’octubre de 1958)

“No hi ha camí per a la pau; la pau és el camí”
(Mahatma Gandhi)

1. Presentació
El 2022, la guerra d’Ucraïna ha agafat per sorpresa i ha sumit en la perplexitat, el temor i el desconcert el conjunt de la societat i els països europeus i, singularment, les organitzacions d’esquerres i els moviments
socials i ecopacifistes, també a casa nostra. Després de dos anys de
pandèmia, quan tot feia preveure que la recuperació econòmica i social
podia obrir horitzons d’esperança a partir d’una agenda política centrada en el treball i el benestar de les persones i en una transició energètica i digital imprescindible per combatre un canvi climàtic que cada
cop es fa més present, la invasió imperialista d’Ucraïna per part de Rússia al febrer, trencant totes les normes del dret internacional, ho ha fet
saltar tot pels aires.
L’espiral global de violència, bombardejos, combats, crims de guerra,
censura i repressió de la dissidència, així com una crisi humanitària
amb milions de persones desplaçades o refugiades i una crisi econòmica i energètica en camí d’esdevenir també crisi social i alimentària
-i que s’afegeix als diversos conflictes bèl·lics i humanitaris que ja es vivien en països de la ribera sud de la Mediterrània, de l’Àfrica i de l’Àsia, i
a realitats diverses de conflictivitat i d’injustícia en molts països americans- ha fet retrocedir l’imaginari d’Europa i de bona part del món a les
èpoques de la guerra freda (i del perill de guerra nuclear) i dels conflictes de la primera meitat del segle xx, de trista i infausta memòria.
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No és aliè a tot plegat l’escalada armamentística i militarista en què
han entrat la majoria dels països europeus i una OTAN al servei dels interessos geoestratègics dels Estats Units -que tenen en la Xina el seu
principal adversari- i que, en l’actual context, ha trobat motius per reafirmar-se i rearmar-se, justament, en una cimera internacional celebrada a finals del mes de juny a Madrid. A l’Estat espanyol -en un context inflacionari global que desdibuixa guanys en matèria sociolaboral
i enmig d’una conjuntura política desfavorable per l’ascens de la dreta i l’extrema dreta-, tant el militarisme de l’OTAN, l’imperialisme rus i
la guerra d’Ucraïna com les crisis econòmica, energètica i humanitària
suposen tensions i reptes majúsculs que fan aflorar moltes contradiccions.
No és menor la contradicció amb què viu la guerra i l’actual moment
polític i socioeconòmic el nostre país, Catalunya, i una societat de ric
teixit associatiu i amb organitzacions sociopolítiques que, en el darrer
mig segle, han protagonitzat grans manifestacions i moviments d’impugnació democràtica, pacífics o pacifistes, antimilitaristes, de solidaritat i de justícia global. Entre la lluita antifranquista i les grans mobilitzacions per la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’Autonomia de la transició
democràtica i el doble cicle mobilitzador -més recent, però tant o més
gran- del 15-M i del moviment sobiranista no han estat menys importants els moments en què la cultura de la pau ha marcat el pols del
país.
El moviment antinuclear i contra l’OTAN; l’objecció de consciència i la
insubmissió; les manifestacions contra el terrorisme; la solidaritat internacionalista amb pobles d’Amèrica Llatina i d’Orient Mitjà o amb Sarajevo i els pobles de l’antiga Iugoslàvia en guerra a finals del segle xx;
la cooperació global expressada en ONGs o en moviments com el del
0,7%, el de la consulta del Deute Extern o l’alterglobalització; les tancades d’immigrants sense papers i, anys després, el moviment Volem
Acollir pels refugiats que creuen la Mediterrània; les protestes del No
a la Guerra… En síntesi, grans manifestacions i moviments que s’emmarquen en l’àmplia cultura de pau al nostre país i que ara, paradoxalment, no s’estan donant més enllà d’actes més aviat testimonials i de
l’acollida que una part important de persones i organitzacions estan
donant als refugiats de la guerra d’Ucraïna.
En aquest context, que també és el de la Catalunya postprocés que,
això no obstant, no ha resolt el conflicte polític que ha tensat durant
anys la nostra societat i que l’enfronta encara, política i judicialment,
amb els poders fàctics de l’Estat espanyol, i en un país que pateix les
conseqüències de la pandèmia i de les creixents desigualtats i els con-
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flictes socials derivats de successives crisis socioeconòmiques i de retallades en drets socials i serveis públics, el Seminari Salvador Seguí de la
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya vol reflexionar sobre la
cultura de pau en la construcció nacional de Catalunya.
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2. Antecedents històrics
“Sóc català. Catalunya és avui una província d’Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món, us diré
per què. Catalunya va tenir el primer parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir l’inici de les Nacions Unides. Totes la autoritats
de Catalunya es van trobar al segle xi en una ciutat de França -en aquell
temps Catalunya- per parlar de pau… al segle xi ! Pau al món, en contra,
en contra de les guerres i la inhumanitat de les guerres; això va ser Catalunya”.
Aquest cèlebre parlament del músic Pau Casals davant de l’Assemblea
General de l’ONU a Nova York, el 24 d’octubre de 1971, en la presentació de l’Himne a les Nacions Unides constitueix encara avui, mig segle
després, una referència simbòlica de la cultura de pau al nostre país.
Lluny de ser flor d’un dia, aquesta declaració culminava una trajectòria
pacifista que el violoncel·lista a qui l’esclat de la guerra civil espanyola
va agafar assajant al Palau de la Música ja havia tingut ocasió d’exposar a l’ONU en altres moments. Com quan, el 1958, va unir la seva veu a
la del metge, teòleg i músic franco-alemany Albert Schweitzer, premi
Nobel de la Pau, en un manifest on demanaven als governs de Moscou
i de Washington la paralització de la carrera armamentista i de les proves nuclears.
En la mateixa declaració de la qual està extreta la cita que encapçala
aquest document, el 24 d’octubre de 1958 Pau Casals va dir a Nova York
coses com aquesta:
“Per resoldre els seus problemes, les forces en conflicte hauran de considerar com a base de les seves discussions tot el que és inhumà i inútil
de la guerra, que tots els pobles condemnen. Les nacions més poderoses tenen el deure més gran i la responsabilitat de mantenir la pau.
Tinc la convicció profunda de què les grans masses d’aquests països,
com les de tots els altres, anhelen la comprensió i la cooperació recíproques de tots els homes. Toca als governs i als qui estan investits
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d’autoritat fer tot el que puguin per a què la realització d’aquest desig
no resulti impossible, acabant així el terrible sentiment d’inutilitat i fracàs que afligeix tothom qui no viu en un estat d’inconsciència. Em sembla que tots els qui creuen en la dignitat humana han d’actuar ara per
procurar una més gran entesa entre els pobles i un apropament sincer de les forces antagòniques. Les Nacions Unides constitueixen avui
la més gran esperança de pau, i cal donar-los tota l’autoritat necessària
per a què actuïn en benefici nostre”.
Els mites poden tenir una part d’explicació en fets reals, però no sempre reflecteixen la realitat. Així doncs, i sense negar el simbolisme de
Pau Casals ni el valor o la part de realitat que tenen les seves paraules
davant de l’ONU, no podem mitificar i extrapolar la Catalunya medieval
de les assemblees de Pau i Treva com la que va presidir l’abat Oliba a
Toluges (Rosselló) l’any 1027. Com a referent nacional remot, és remarcable tenir un moviment social impulsat al segle xi com a resposta de
l’Església i la pagesia a les violències perpetrades pels nobles feudals.
Però això no pot fer oblidar que Catalunya, com la majoria de països i
societats del món, s’ha configurat en grau considerable a partir del conflicte social i de la violència política i les guerres, siguin civils o d’agressió o defensa.
No són poques les guerres que ha patit o de les que ha estat protagonista Catalunya al llarg de la seva història. Des de les guerres feudals o
de religió i conquesta contra els musulmans o diferents pobles d’arreu
de la Mediterrània a les guerres remences, si ens cenyim a l’edat mitjana, i fins a les guerres napoleòniques, les guerres carlines, les guerres
de Cuba (participació en l’esclavitud inclosa) o la guerra civil de 19361939, en època contemporània. I passant, és clar, a l’edat moderna, per
la guerra dels Segadors i episodis com el Corpus de Sang de 1640 o la
guerra de Successió i la caiguda de Barcelona, l’11 de setembre de 1714,
davant de les tropes borbòniques franco-espanyoles, que ha esdevingut des de fa més d’un segle, i oficialment des del 1980, la Diada Nacional de Catalunya.
L’historiador Josep Fontana, a La formació d’una identitat, explica que
“les experiències històriques que han anat conformant una identitat
col·lectiva i una cultura pròpia” proporcionen als ciutadans de qualsevol país “un sentit de connexió i de pertinença, reforçat, en el cas dels
catalans, per una evolució política singular”. Fontana diu que la llegenda de Guifré el Pelós “oculta” una construcció territorial “molt més llarga i complexa” i argumenta que, cap a l’any 1000, “no hi havia estat,
però hi havia els fonaments d’una nació”. Bandejant els musulmans del
relat, Fontana glosa que “el règim de violència del feudalisme s’introduí
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tardanament a Catalunya” tanmateix amb una “brutalitat aterradora”
per a uns “pagesos catalans que fins a començaments del segle xi eren
majoritàriament lliures”. Aquesta realitat no és incompatible amb sostenir que reis com Jaume I i Pere el Gran van fer de Catalunya “el primer
estat nació modern d’Europa, amb una estructura política consolidada i unes corts representatives”. Les mateixes Corts que, al segle xv, van
atorgar un “nou poder polític a la Generalitat” que significava (Jaume
Vicens Vives dixit) “el pas entre un sistema medieval de furs i un sistema constitucional a la moderna”.
Sosté Fontana que “arribar a la modernitat amb tres segles d’avenç va
resultar perjudicial”. Això es constataria sota els Àustries (guerra dels
Segadors) i els Borbons (guerra de Successió) però generaria “una democratització gradual” i “un patriotisme que acabaria portant al desvetllament d’una consciència republicana”. La que, després del 1714,
reconeixerien els ambaixadors espanyol Pedro de Lucuce i l’austríac Lobkowitz en termes similars als de Voltaire en glosar “el seu respecte pel
valor dels catalans i ‘pel seu amor extrem per la llibertat’”. I termes similars als que l’hispanista John H. Elliot va incloure en el seu estudi sobre
1640 La revolta dels catalans, al que Fontana dóna tant de crèdit com
a la seva pròpia i conceptual defensa de “la terra” malgrat aclarir que,
per a ell, la identitat és fruit “d’una llarga existència compartida, no pas
un producte de la terra o de la sang”.
Sigui com sigui, es fa difícil de sostenir que la societat catalana porta
inscrit en el seu ADN històric per se la democràcia ni, encara menys, el
pacifisme. De fet, en la teoria marxista de la qual han begut historiadors com Fontana i, també en la praxi, bona part del moviment obrer,
es conceptualitza la lluita de classes com a motor de la història i es considera la violència com a partera de la història. A la Catalunya contemporània això queda corroborat tant en moltes de les nombroses lluites
socials viscudes des del segle xix com, en el camp més estrictament polític, en tot allò que va des de les guerres carlines i fins a la guerra civil.
Tanmateix, o potser per això, existeix una arrelada tradició antimilitarista de les classes populars a Catalunya que es concreta, en època contemporània, en les revoltes contra les quintes de 1843 i 1870 -famosa,
aquesta última rebel·lió, pels tocs de la campana de Gràcia- i contra
les lleves per les guerres colonials del Marroc que van desembocar en
la Setmana Tràgica de 1909. La darrera, massiva i exitosa manifestació
d’aquest antimilitarisme va ser el moviment d’objecció de consciència
i insubmissió que, en un crescendo de desobediència civil no violenta
entre els anys 70, 80 i 90 del segle xx, va culminar el març del 2001 amb
la supressió del servei militar obligatori a l’Estat espanyol.
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Ara bé, anem a pams i, un cop situat aquest context històric ampli, analitzem una mica més amb detall el paper que la cultura de pau ha jugat en la construcció nacional de la Catalunya contemporània durant,
aproximadament, els darrers cent anys. I, singularment, durant el darrer mig segle, sobretot en el període democràtic, analitzant també la
contribució del moviment obrer i de les Comissions Obreres de Catalunya a aquesta cultura de pau.

3. Internacionalisme obrer, pistolerisme patronal, violència
revolucionària i guerra civil
El dirigent socialista francès Jean Jaurès, assassinat el 31 de juliol de
1914 per oposar-se a l’inici de la primera guerra mundial, és un dels símbols que mostren com l’internacionalisme obrer ha tingut, històricament, un fort component antimilitarista i pacifista. A Catalunya, aquest
component es pot trobar ja des de mitjan del segle xix en figures com
Anselm Clavé o en grups de socialistes utòpics com els icarians, així
com també en entorns del republicanisme federal o de l’anarquisme
més filosòfic. De fet, bona part de la tradició i acció pedagògica, associativa, mutual i cooperativa del moviment obrer a casa nostra no és
aliena al que es podria qualificar de prehistòria de la cultura per la pau.
Moviments com el de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia o
l’ateneïsme obrer cal ubicar-los en aquestes coordenades.
La fundació, el 1903, de l’Ateneu Enciclopèdic Popular n’és segurament
l’exemple més emblemàtic. La idea va sorgir d’una trobada entre Josep Tubau, Eladi Gardó i un jove Francesc Layret, estudiant de Filosofia
i Dret a la Universitat de Barcelona i molt implicat amb la problemàtica social i cultural de la classe obrera. En posteriors reunions al local
de l’Associació de Cors d’Anselm Clavé es van anar sumant a la iniciativa diverses persones amb inquietuds semblants i sensibilitzades, totes elles, per la repressió posterior a la fracassada vaga general del 1902.
Inspirat en el vell Ateneu Català de la Classe Obrera creat el 1861, l’Ateneu Enciclopèdic Popular es va centrar en campanyes contra la guerra
i de respecte a la jurisdicció civil, i en defensa dels drets humans i per
la democratització de la cultura. Fins a la guerra civil, va arribar a tenir
25.000 socis i en les seves activitats hi van participar activament moltes persones destacades, des dels sindicalistes Salvador Seguí, el Noi
del Sucre, i Ángel Pestaña als poetes Federico García Lorca o Joan Sal-
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vat-Papasseit, que s’encarregà de la seva biblioteca durant una bona
temporada.
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Aquest món de l’internacionalisme obrer en clau prehistòrica de cultura de la pau no es pot decontextualitzar, no obstant, del conflicte social,
la lluita de classes i la violència sovint extrema que es va viure a Catalunya entre finals del segle xix i el primer terç del segle xx. Malgrat que
Espanya va ser país neutral durant la primera guerra mundial, al llarg
d’aquest llarg període històric Catalunya no es va estalviar de tenir un
contacte directe i estret amb el fet bèl·lic fins i tot abans de l’esclat de
la guerra civil: l’impacte de les guerres colonials de Cuba i el Marroc va
ser gran al país. Especialment entre la classe obrera que nodria les lleves militars i que s’hi va manifestar en contra, tant durant la Revolta de
les Quintes de 1870 -famosa pel repicar de la campana de Gràcia- com
durant la Setmana Tràgica del 1909.
Més enllà de les guerres colonials, la violència capitalista va derivar
també en conflictivitat sindical i violència obrera. En una memòria sobre les revoltes socials a l’Espanya de 1873, Friedrich Engels va escriure
que Barcelona tenia “en el seu haver-hi històric més combats de barricades que cap altra ciutat del món”. Però això no significa, en contra
del que sovint es pensa, que l’anarquisme hegemònic en el moviment
obrer de la segona meitat del segle xix i el primer terç del segle xx portés la violència implícita en els seus gens. Com explica l’historiador
Julián Casanova, l’anarquisme que va triomfar a Catalunya i Espanya,
estretament unit al sindicalisme revolucionari, “era el comunitari, el solidari, el que confiava en les masses populars per dur a bon port la revolució”, sovint contraposat a l’anarquisme més individualista i nihilista
comú a altres llocs d’Europa. Durant les primeres dues dècades d’existència de la Internacional a Espanya, amb curts períodes d’activitat legal i llargues etapes de clandestinitat, pocs atemptats anarquistes hi va
haver.
Si l’apel·latiu de Rosa de Foc va acabar fent fortuna per a Barcelona és
perquè, a la darrera dècada del segle xix, es va imposar la tendència
violenta, animada pels vents que en l’anarquisme europeu bufaven favorables a la propaganda pel fet. L’anarquisme va quedar marcat per
atemptats com el de 1893 contra el general Martínez Campos a la plaça
Reial, per la bomba del Liceu del mateix any, i per la massacre de la
processó de Corpus del 1896 al carrer dels Canvis Nous, que va derivar
en una repressió indiscriminada contra l’obrerisme (400 detinguts) i en
el famós Procés de Montjuïc: cinc execucions, una vintena de penes de
presó i més de 60 absolucions que van acabar en desterrament. Entre
ells, dirigents obrers i anarquistes tant destacats com Joan Montseny,
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Anselmo Lorenzo, Fernando Tarrida del Mármol, Joan Baptista Esteve,
alias Leopoldo Bonafulla, Josep Llunas i Teresa Claramunt.

La cultura de pau en la construcció nacional de Catalunya

Les repercussions, el ressò i la solidaritat internacional suscitades arran
del Procés de Montjuïc -inclosos l’assassinat del president del Govern
Cánovas del Castillo, el 1897, i l’indult als desterrats, el 1901- van situar
en l’agenda política i social del país tant la força del sindicalisme revolucionari com la necessitat de defensar els drets humans, les llibertats
i la justícia i una educació lliure. I, juntament amb la vaga general de
1902, com ja s’ha esmentat, van fixar el marc de creació l’Ateneu Enciclopèdic Popular i de l’expansió de les idees de l’Escola Moderna de
Francesc Ferrer i Guàrdia, el seu torn detingut, processat i executat,
com a cap de turc, després de la Setmana Tràgica de 1909. Aquesta revolta contra la guerra del Marroc, derivada en una vaga general i la crema d’esglésies i convents, va generar una dura repressió governamental
i patronal però també consciència entre alguns sectors de la burgesia
sobre la seva responsabilitat en la manca de pau social. Ho va reflectir
bé el poeta Joan Maragall en el seu famós article La ciutat del perdó,
censurat a La Veu de Catalunya per Enric Prat de la Riba en connivència amb el govern d’Antonio Maura.
Des de la creació de la CNT, el 1910, i fins a la guerra civil, els ideals pacifistes de l’internacionalisme obrer poc marge van tenir a desenvolupar-se atesa la convulsa història del país. I això que, amb Espanya neutral durant la primera guerra mundial, Catalunya va restar al marge
del conflicte bèl·lic directe si n’excloem el miler escàs de voluntaris catalans que es van allistar a la Legió Francesa (ben lluny del mite dels
10.000 voluntaris que el nacionalisme protoindependentista va voler
difondre). La fracassada vaga general revolucionària d’agost de 1917,
convocada conjuntament per la CNT i la UGT en l’estela de la revolució russa i en un context de crisi política (Assemblea de Parlamentaris)
i econòmica pels efectes de la primera guerra mundial (que va enriquir
empresaris i especuladors però va empobrir la classe obrera per efecte
de la inflació), així com la vaga de la Canadenca de 1919 (que va guanyar la jornada de vuit hores per llei arreu d’Espanya), van obrir un cicle
de repressió que va acabar, el 1923, amb la instauració de la dictadura
de Primo de Rivera, beneïda d’inici per la burgesia catalana. Assassinats
a mans del pistolerisme patronal dues persones de pau i consens entre les esquerres, l’anarcosindicalisme i el moviment obrer en general
com eren Francesc Layret (1920) i Salvador Seguí (1923), l’anarquisme va
respondre amb l’anomenada gimnàstica revolucionària que protagonitzarien grups d’afinitat com Los Solidarios de Buenaventura Durruti,
Francisco Ascaso i Joan Garcia Oliver i que, el 1927, integrarien la Federació Anarquista Ibérica (FAI).
14
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L’esperança, també en clau de cultura de pau, que va significar la proclamació de la República, el 14 d’abril de 1931, i la instauració de la Generalitat de Catalunya com a govern autònom es va estroncar amb els Fets
d’Octubre de 1934 i, definitivament, quan, després del triomf electoral del
Front Popular (Front d’Esquerres a Catalunya) el febrer de 1936, l’aixecament militar i feixista del 18 de juliol, sostingut per la jerarquia nacionalcatòlica i finançat per bona part de la burgesia (de Joan March a Francesc
Cambó) va abocar el país a una llarga i tràgica guerra civil. A Catalunya,
singularment, un cop sufocada la rebel·lió gràcies a l’acció dels sindicats i
dels partits d’esquerres, es va viure també una revolució, amb un cost repressiu a la rereguarda republicana d’unes 8.000 persones mortes.
L’ajuda de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista a les forces sollevades, la política de no intervenció de les democràcies liberals europees i les pugnes i divisions dins de les forces obreres i republicanes van sentenciar en
favor del general Franco una guerra civil que va deixar més de mig milió
de morts. Una xifra similar va haver-hi d’exiliats, que en la seva gran majoria van creuar la frontera francesa des de Catalunya durant la retirada
republicana de l’hivern de 1938-1939. Només a Catalunya, el cost humà
de la guerra civil s’apropa a les 90.000 persones mortes.
El triomf feixista va quedar rubricat durant la segona guerra mundial
-en la que Espanya no hi va entrar formalment tot i enviar Franco els
45.000 soldats de la División Azul en ajut de Hitler a combatre contra
l’URSS- amb la detenció a França i extradició pels nazis a Espanya del
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el 1940. Fou
l’únic president europeu escollit democràticament executat pel feixisme, igual que van ser també detinguts i extradits pels nazis i executats
per Franco dos ministres republicans: el socialista basc Julián Zugazagoitia i l’anarcosindicalista català Joan Peiró. A banda de deixar en
herència quatre llargues dècades de repressió i dictadura, la guerra civil
també va deixar, per contrast, un llegat de símbols universals de la pau
com el Gernika de Picasso -pintor que, el 1949, popularitzaria el seu colom de la pau- i el músic Pau Casals.

4. Antifranquisme, repressió, reconciliació nacional i
compromís històric per la pau
L’historial repressiu del franquisme contra la democràcia, el republicanisme, el moviment obrer i les esquerres en general, així com en contra
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de les identitats i cultures nacionals com la catalana, és llarg. Les dades globals de l’Estat espanyol són inapel·lables. Més de 100.000 persones desaparegudes en milers de fosses comunes encara per identificar.
Prop de 200 camps de concentració, pels quals van passar mig milió
de presoners republicans. Batallons de treballs forçats en els que es va
condemnar a uns 100.000 homes. Presons i penals que van arribar a albergar uns 300.000 presos (un 10% dels quals, dones). Prop de 50.000
persones executades fruit de sentències en consells de guerra, sobretot
fins als anys 50 -només al Camp de la Bota de Barcelona van ser afusellades 1.700 persones des del final de la guerra civil i fins al 1952-, però
amb consells de guerra que es van celebrar i condemnes a mort que
es van executar fins just abans de la mort del dictador: són emblemàtics els casos del dirigent comunista Julián Grimau (1963), del militant
del MIL Salvador Puig Antich (1974) o del membre d’ETA Jon Paredes
Manot, Txiki (1975). Entre 1963 i 1976 també hi va haver més de 50.000
persones processades als 22.660 sumaris del Tribunal de Orden Público
(TOP), amb sentències que van afectar prop de 9.000 persones (1.700
a Catalunya, amb destacada presència de militants de CCOO). Milers
de nens i nenes, fills de represaliades republicanes, van ser robats pel
franquisme... Per tot això, el franquisme no va poder ser mai portador
de pau i justícia ni va ser, òbviament, cap referent en drets humans o
democràcia. I això que la propaganda de la dictadura va intentar jugar
la carta dels XXV Años de Paz amb una campanya ideada, el 1964, per
l’aleshores ministre d’Informació i Turisme Manuel Fraga.
Per aquelles dates, ja feia gairebé una dècada que la principal força
d’oposició a la dictadura, els comunistes del PCE i el PSUC, havien
apostat, concretament des del 1956, per l’anomenada política de reconciliació nacional: propugnava l’entesa de tots els antifranquistes
independentment de la seva ideologia i del bàndol en què haguessin
combatut a la guerra civil. De fet, entre 1948 i 1952 els comunistes van
desmantellar l’activitat guerrillera o maquis que havien animat durant
els anys 40 i que va arribar a fer 8.000 accions (inclosa, el 1944, una fracassada invasió de la Vall d’Aran). Per l’acció del maquis van morir o resultar ferits arreu d’Espanya poc més de mig miler de militars i guàrdies civils mentre que les baixes guerrilleres es xifren en 2.000 morts
i 3.000 presoners. Prop de 18.000 persones van ser detingudes sota
l’acusació de donar suport a la guerrilla. Alguns militants anarquistes
van allargar isoladament la lluita armada, singularment a Catalunya,
fins que els darrers maquis van anar caient sota les bales de la Guàrdia
Civil: Josep Lluís Facerías (1957), Quico Sabaté (1960) i Ramon Vila, Caracremada (1963).
En la política de reconciliació nacional dels comunistes hi va tenir
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una forta influència, sens dubte, l’experiència i anàlisi de la vaga de
tramvies de Barcelona del març de 1951. Va ser un boicot ciutadà, social i políticament transversal, que va acabar en vaga general obrera a
tot l’entorn metropolità de la capital catalana... i amb el desembarcament de la Infanteria de Marina per restablir l’ordre a Barcelona. Com
a conseqüència de la vaga, es va destituir l’alcalde i el governador civil,
es van rebaixar les tarifes del transport que havien encès la protesta i
es va detenir, com a cap de turc, el líder del PSUC a l’interior, Gregorio
López Raimundo. Amb la vaga de tramvies es va comprovar la potència
i efectivitat d’accions antifranquistes pacífiques en les que coincidissin
comunistes i catòlics; llibertaris i falangistes descontents; obrers, estudiants i gent de classe mitjana; homes, dones i joves. Com diu l’historiador Sebastian Balfour, la vaga de tramvies, impulsada per militants
de la Joventut Obrera Cristiana (JOC) i la HOAC, va marcar l’inici d’una
aliança tàcita antifranquista entre l’obrerisme catòlic i els comunistes
del PSUC, va suposar un punt d’inflexió en la protesta social tradicional a Barcelona i va propiciar un renaixement del moviment obrer que
es concretaria, una dècada després, amb la creació de les Comissions
Obreres, el 1964, a la parròquia de Sant Medir.
Aquest compromís històric avant la lettre de l’antifranquisme entre el
comunisme i el cristianisme progressista -en bona mesura arrelats en
(o sensibles a) una base obrera molt clara encarnada en noms fundadors de CCOO com Cipriano García, Ángel Rozas, Àngel Alcázar, Josep
Maria Folch, Josep Coscubiela o Conxita Vila, però també dotats, al mateix temps, d’una reflexió filosòfica profunda, amb intel·lectuals de la
categoria de Manuel Sacristán, José María Valverde o Alfons Carles Comín- explica, en bona mesura, el clima que va propiciar el sorgiment
del moviment per la pau pròpiament dit al nostre país. En el context
de la guerra freda, el Concili Vaticà II (1962-1965) i l’encíclica Pacem in
Terris que el papa Joan XXIII va publicar l’abril de 1963 van tenir un gran
impacte social. De la mateixa manera que el van tenir els debats suscitats en l’esquerra política fruit de les lluites per l’alliberament a l’Àsia,
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina o l’impacte de la primavera de Praga i el maig
francès de 1968, amb totes les seves derivades.
Poc coneguda, és paradigmàtica l’evolució des de la dissidència cristiana al comunisme revolucionari del moviment d’extracció burgesa CC
(Cristians Catalans o Crist Catalunya). Fundat a primers anys 50 a Montserrat sota l’ègida de l’abat Escarré i l’antropòleg nacionalista Raimon
Galí i amb figures com Jordi Pujol i Xavier Muñoz, a primers anys 60 (ja
sense Pujol) el CC es va transformar en la Força Socialista Federal (FSF),
d’horitzons obreristes i amb un important braç estudiantil (Universitat
Popular, UP), que va intentar, fugaçment i sense èxit, competir per l’he17
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gemonia antifranquista que tenien el PSUC i les Comissions Obreres.
Morta la FSF en fracassar la seva fusió amb el Front Obrer de Catalunya
(FOC) que va esclatar el 1968 entre la constel·lació de sigles de l’extrema esquerra, i després de l’ocupació del rectorat de la Universitat de
Barcelona i el defenestrament del bust de Franco, el 1969, per les Comisiones de Estudiantes Socialistas (CES), alguns militants de la FSF i UP
van entrar en una deriva grupuscular fins a crear, successivament, els
CHE-CHO, el Partido Comunista Revolucionario i el Partido Comunista
Proletario, i van propugnar una lluita armada que, in extremis, van aturar el 1972 amb la seva autodissolució.
En clau de cultura de pau, aquest final no és un element menor, atès
que aquells primers anys 70 són, justament, els de la mitificació de la
violència revolucionària com a avantguarda necessària del canvi polític
i social. Són els anys de teorització i posada en pràctica de les moltes
organitzacions guerrilleres i de l’anomenat foquisme revolucionari en
països de l’Amèrica Llatina, dels triomfs emblemàtics d’organitzacions
revolucionàries a Cuba, Algèria i el Vietnam, i de l’efecte miratge que
es va viure en països d’Europa com Alemanya, Itàlia o França. En el cas
de l’Espanya franquista, cal consignar l’auge d’organitzacions armades
o terroristes com ETA, FRAP i GRAPO, al conjunt de l’Estat, i, a Catalunya, del FAC, MIL, OLLA i EPOCA, el precedent del que després seria Terra
Lliure i responsable dels assassinats de l’empresari Josep Maria Bultó
(1977) i de l’exalcalde de Barcelona Joaquim Viola i la seva dona Montserrat Tarragona (1978).
Als antípodes d’aquestes organitzacions, i com un dels fruits postconciliars i de la Pacem in Terris a Catalunya, el 1968 es va crear Justícia i
Pau. L’organisme l’havia fundat l’any anterior el papa Pau VI com a comissió pontifícia per promoure la pau i la defensa dels drets humans. A
Catalunya, amb l’aval del democristià, exambaixador al Vaticà i exministre franquista Joaquín Ruiz-Giménez, Justícia i Pau va néixer a partir
d’una proposta redactada per l’advocat democristià Josep Maria Vilaseca Marcet i el suport de membres de l’Associació Catòlica de Dirigents,
de militants de l’Acció Catòlica Obrera (ACO) com Lleonard Ramírez i
de gent de Càritas i de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona
(ICESB) com Joan Gomis. Va tenir també la complicitat inicial de capellans obrers com Jaume Cuspinera i responsables eclesiàstics com Joan
Carrera. Un futur bisbe, Carrera, que al seu torn era l’ànima, amb Agustí
de Semir, del Grup Cristià de Drets Humans creat el 1969 amb companys de viatge de partits d’esquerra, principalment del PSUC, i que aviat
acabarien confluint amb Justícia i Pau. Es va reforçar així una entitat
amb forta presència de militants d’Unió Democràtica i del Reagrupament Socialista i Democràtic de Josep Pallach.
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Sota la direcció successiva de Joaquim de Nadal, Pere Sureda, Josep
Mogas i Joaquim Pibernat -i amb la inclusió al seu secretariat de noms
com el rector de Sant Medir Josep M. Vidal Aunós o Josep Benet, i la
complicitat del cardenal arquebisbe de Barcelona Narcís Jubany-, Justícia i Pau va esdevenir una de les llavors principals del moviment per la
pau i el desarmament, la solidaritat social, la cooperació internacional
i la defensa dels drets humans. Això fou així, sobretot, a partir de 1976,
sota la direcció de Joan Gomis i, des del 2001, d’Arcadi Oliveres. Abans,
el 1972, la direcció de l’entitat va haver afrontar un procés davant del
TOP, i va intercedir, el 1975, en conflictes laborals a SEAT. Però, sobretot, Justícia i Pau va guanyar prestigi en els darrers anys de la dictadura
promovent campanyes contra la pena de mort i per l’amnistia que acabarien servint de catalitzadors de l’antifranquisme unitari encarnat en
l’Assemblea de Catalunya.
De fet, tot i que “el clam per l’amnistia” recorria “el país de punta a punta” des de 1961 -segons expressió del número 2 de la revista teòrica del
PSUC Nous Horitzons- i que era una vella reivindicació dels presos polítics organitzats, sobretot, al voltant dels comunistes, el cert és que,
com a objectiu de lluita popular, l’amnistia no va començar a sortir de
la clandestinitat i a ser assumida pels sectors menys polititzats de l’antifranquisme fins una dècada més tard. Justament quan, fruit de la política de reconciliació nacional que aplicava el PSUC de Gregorio López
Raimundo i Antoni Gutiérrez Díaz, es van constituir els organismes unitaris d’oposició com la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya,
primer, i l’Assemblea de Catalunya, el 1971.
El judici de Burgos a membres d’ETA i la tancada d’intel·lectuals a
Montserrat el 1970; la solidaritat amb Marcelino Camacho i la resta de
dirigents de CCOO detinguts el 1972 en l’anomenat Procés 1.001; la detenció dels 113 membres del plenari de l’Assemblea de Catalunya el
1973, i els intents frustrats per salvar Salvador Puig Antich de la pena
de mort el 1974 van contribuir a estendre la consciència de que la lluita per l’amnistia era clau. Hi van contribuir també les concentracions
i vagues de fam de Lluís Maria Xirinacs davant de la presó Model. Així,
quan l’octubre de 1974 Justícia i Pau va iniciar una recollida de signatures per l’amnistia, l’Assemblea de Catalunya la va assumir de seguida com a pròpia i, sota el paraigües i l’impuls del moviment veïnal representat per la FAVB, tot plegat va conduir a les grans manifestacions,
claus en la transició, de l’1 i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona.
Al costat de (i, de fet, abans i tot que) Justícia i Pau, dos altres grups
confessionals van ser clau en els orígens del moviment per la pau: Pax
Christi i el col·lectiu barceloní dels Amics de l’Arca. Aquest darrer, creat
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el 1959 per seguidors de la filosofia de Lanza del Vasto, deixeble catòlic
de Gandhi, que va venir diverses vegades a Catalunya, va comptar amb
impulsors com Jordi Maluquer, Alfons Comín, Josep Dalmau i la revista El Ciervo. Entre les desenes de membres dels Amics de l’Arca hi havia Fèlix Saltor i Maria Casas, i també Lluís Fenollosa, que provenia dels
ambients sindicals de la Maquinista i que va intentar reorientar l’entitat
des de l’espiritualitat original més cap a l’acció. Va proposar la creació
d’un grup de defensa dels drets humans al voltant de la figura de l’escolapi Francesc Botey, que no es va concretar. En canvi, sí va reeixir la
constitució, el 1968, de l’anomenat Equip OC, que va assumir el suport
i defensa des de Catalunya del primer objector de consciència no-violent i catòlic d’arreu de l’Estat espanyol, Pepe Beunza.
Pax Christi, creada el 1945 per una assemblea conjunta de catòlics de
França i Alemanya i beneïda pel Vaticà des del 1952, va ser promoguda
a Catalunya després del Congrés Eucarístic de Barcelona d’aquell any
per Joan Misser, l’editor Víctor Seix, el notari Xavier Rocha, el caputxí
Joan Botam, el jesuïta Josep Maria París i els germans Joan, Llorenç i
Joaquim Gomis, ànimes de la revista El Ciervo. Estructurada a partir de
1955 en grups de barri o poble i desplegant-se, sobretot, a partir de rutes organitzades per a joves, Pax Christi va ser una entitat especialment
activa durant els anys 70 de la mà de capellans com Josep Dalmau,
Lluís Maria Xirinacs i Jordi Llimona i d’activistes com Frederic Roda, Arcadi Oliveres i Àngel Colom. El 1975, Pax Christi va repartir entre 50.000
i 100.000 exemplars del seu butlletí amb un monogràfic contra la tortura arran de la detenció del militant de CCOO Francisco Téllez; la seva
distribució va ser possible gràcies a la infraestructura que militants del
sindicat i del PSUC van posar a disposició de Pax Christi.
La Marxa per la Llibertat de 1976, que l’Assemblea de Catalunya no va
voler assumir formalment com a pròpia, va ser la darrera i, paradoxalment, la més coneguda iniciativa d’acció de protesta no-violenta impulsada per Pax Christi. Menys conegut és que, el 1967, a partir d’una
iniciativa del director teatral i cofundador de Pax Christi Frederic Roda
que van fer seva Arcadi Oliveres, Joan Botam i la vídua de Víctor Seix,
Montserrat Salvat, es va crear un dels primers centres d’estudi i investigació per la pau d’Europa: l’Institut Víctor Seix de Polemologia. D’entrada, va impulsar l’entrega anual del Memorial Joan XXII, algunes beques
d’estudi i diversos cursos i seminaris fins que, el 1984, va confluir en la
creació de la Universitat Internacional de la Pau.
Com diu l’historiador Xavier Garí, el mèrit d’entitats com Pax Christi,
els Amics de l’Arca, Justícia i Pau o l’Institut Víctor Seix de Polemologia fou introduir la doctrina de la pau i les seves eines associades, com
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la no-violència, en una societat governada per una cultura militar i repressiva. Aquests pioners nodriren noves i diverses iniciatives que, al
voltant de 1968, desenvoluparen el moviment per la pau, tant institucionalment com en la seva praxi, tot ampliant la seva base. L’Equip OC
de suport a Pepe Beunza va contribuir a aquesta dinàmica i es va retroalimentar amb la creació, el 1973, per part d’un dels seus membres,
Vicenç Fisas, del Centre d’Anàlisi de Conflictes (CAC). I també hi va contribuir, a partir de 1974, un grup d’objectors de consciència de nova generació, amb joves com Martí Olivella, que es va aplegar al voltant de la
parròquia, la Casa de Reconciliació i el projecte de servei civil del barri de Can Serra, a l’Hospitalet de Llobregat, liderat pel rector i escolapi
Jaume Botey i amb implicació de gent com Manuel Sacristán o la treballadora social Pilar Massana.
Tot plegat confluiria, a partir de 1975, en el Casal de la Pau i el Moviment d’Objecció de Consciència. A partir de la creació del MOC, el pacifisme es va anar convertint en un moviment més ampli i plural i va
perdre el caràcter gairebé exclusivament cristià que havia tingut fins a
la fi del franquisme. Ho va certificar, el 1978, l’aparició del GANVA (Grup
d’Acció Directa No Violenta Anti-OTAN), rebatejat el 1981 com a GAMBA
(Grup Antimilitarista de Barcelona), que fou pioner a Catalunya en accions contra l’OTAN i les bases militars nord-americanes, a banda de ser
l’ànima de la revista La Puça i el General.
En paral·lel, no es pot deixar de fer referència a la Unió Militar Democràtica (UMD), organització clandestina creada a Barcelona l’1 de setembre
de 1974 sota la influència de la revolució dels clavells de Portugal que,
tot i ser desarticulada l’any següent (amb la detenció i processament
de nou dels seus dirigents) i autodissolta després de les eleccions del
15 de juny del 1977, va arribar a tenir alguns centenars de membres entre l’oficialitat de les Forces Armades arreu d’Espanya. És el cas dels comandants Juli Busquets i Luis Otero, que d’entrada van cercar la complicitat dels militars portuguesos i de polítics com el dirigent socialista
Joan Reventós i el democristià Joaquín Ruiz-Giménez. Expulsats de
l’Exèrcit i exclosos de la llei d’amnistia de 1977 -per això Busquets, escollit diputat socialista, va trencar la disciplina de partit i va votar-hi en
contra-, els militars de la UMD van contribuir també a la cultura de pau
catalana. Significatiu és el cas del comandant Joan Manuel Delàs, que
es va convertir en un pacifista destacat, es va comprometre als anys 80
en la campanya contra l’OTAN i, com a president de Justícia i Pau de Girona, va impulsar múltiples campanyes i accions en favor de la pau i els
drets humans. Des de 1999 porta el nom de Delàs el Centre d’Estudis
per la Pau creat en el marc de Justícia i Pau com a resultat del treball
desenvolupat des del 1988 per la Campanya contra el Comerç d’Armes.
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Com a conclusió, queda clar que sota el franquisme i durant la transició va ser la rica xarxa associativa del país -allò que es defineix com a
societat civil i que té molt més veure amb el teixit sociocultural i el moviment obrer o veïnal que amb el món estrictament acadèmic o empresarial-, exemplificada en les associacions de veïns, les Comissions
Obreres, l’Assemblea de Catalunya i tot l’univers de l’Església de base, al
costat d’alguns sectors intel·lectuals, de l’esquerra i del catalanisme polítics, el que va servir de llevat o incubadora arreu del país al moviment
per la pau i, gairebé en paral·lel, també al moviment ecologista. Hi va
tenir molt a veure la confluència en el temps, a finals dels anys 70 i durant els anys 80, de les lluites antinuclears i contra l’OTAN.

5. Del ‘OTAN no’ al ‘No a la Guerra’: ecopacifisme, objecció
de consciència i insubmissió
Les lluites antinuclears i contra l’OTAN, així com el creixent moviment
d’objecció de consciència al servei militar obligatori, van permetre
que Catalunya i Espanya, en el moment just de transició de la dictadura a la democràcia, enllacessin amb la tradició del moviment per la
pau d’arreu d’Europa, desenvolupat durant la guerra freda i sota l’eco i
l’oposició social a la guerra del Vietnam. I articulat també, en bona mesura, a partir de les connexions internacionals de col·lectius pacifistes
d’esquerres i de l’àmplia xarxa de l’Església i dels grups i entitats cristianes pacifistes i progressistes. Juntament al seu rebuig a la política de
blocs i a les centrals i les armes nuclears, el moviment europeu per la
pau va sumar, a primers dels anys 80, les massives mobilitzacions socials a Alemanya, Holanda, Gran Bretanya, Bèlgica i Itàlia en contra del
desplegament dels euromíssils.
D’aquí, doncs, que l’ecopacifisme formi un binomi gairebé indestriable
o, en darrera instància, una tríada també amb el feminisme. I que, en la
seva gènesi i evolució a casa nostra, tingui molt a veure amb el diàleg
(no exempt de friccions i contradiccions) establert a partir de la segona
meitat dels anys 70 i durant els anys 80, a mode d’actualització d’aquell compromís històric antifranquista, entre elements de la cultura política i el pensament marxista o llibertari i del cristianisme, entre sectors
de l’activisme nacionalista i d’esquerres, entre els moviments socials,
inclosos el sindicalisme, l’ecologisme i el feminisme, i diferents partits
polítics.
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Segurament, el col·lectiu de la revista Mientras Tanto -fundada el 1979
per Giulia Adinolfi i Manuel Sacristán i amb la contribució d’altres
noms com Francisco Fernández Buey o Joaquim Sempere, al seu torn
director de Nous Horitzons entre 1976 i 1980- il·lustra o condensa part
d’aquest diàleg i reflexió clau pel moviment ecopacifista i la cultura
de la pau. De fet, els militants comunistes Sacristán i Fernández Buey
van estar entre els impulsors del Comitè Antinuclear de Catalunya, pionera confluència d’entitats ecologistes sorgida arran de l’oposició a la
instal·lació a les Terres de l’Ebre, el 1974, de la central nuclear d’Ascó.
Abans i tot que hi hagués grans protestes en contra de l’OTAN, les primeres manifestacions ecopacifistes multitudinàries de Catalunya van
ser, el 1979, contra l’energia nuclear.
Com en el cas del pacifisme estrictu sensu, no tothom va arribar a
l’ecologisme a la mateixa hora, al mateix ritme o des de la mateixa
sensibilitat ni tradició cultural o sociopolítica. Ho exemplifica el cas
de CCOO, que com va reconèixer en un editorial de Lluita Obrera, “lamentablement no va tenir la sensibilitat necessària” de sumar-se a la
primera manifestació antinuclear de Catalunya. Com a desgreuge i rectificació, al número següent de l’òrgan del sindicat es va publicar un
dossier sencer d’anàlisi sobre la problemàtica de les centrals i l’energia nuclears. Però, a diferència d’un ecologisme que generava moltes
contradiccions amb la cultura industrialista del moviment sindical, l’assumpció de la cultura de la pau i l’antimilitarisme per part de CCOO seria més fàcil i natural donada la tradició internacionalista del moviment
obrer, la història de l’antifranquisme i el context de rebuig generalitzat
a la política de blocs de la guerra freda i en contra de l’OTAN.
Efectivament, el 1982, l’entrada d’Espanya a l’OTAN, per decisió del Govern d’UCD, va ser el catalitzador últim que necessitava el moviment
per la pau per assolir una hegemonia cultural a Catalunya. La intenció
d’integració de l’Estat espanyol a l’Aliança Atlàntica es va anunciar durant la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, just dos dies després de
l’intent de cop d’Estat del 23-F de 1981, al que CCOO va respondre amb
una vaga general de 24 hores significativament seguida a Catalunya.
En aquell moment, les enquestes deien que només el 18% de la població espanyola estava d’acord amb formar part de l’aliança militar dels
països occidentals, el 52% hi estava en contra i el 30% restant dubtava o no responia. Els números reflectien clarament l’antimilitarisme
d’una societat que acabava de sortir d’una dictadura imposada a través de la guerra i la repressió i que, en plena transició democràtica, era
amenaçada pels militars fins al punt d’intentar un cop d’Estat. Per això,
quan la petició d’entrada a l’OTAN es va consumar i Espanya va ser ad-

23

mesa formalment a l’Aliança Atlàntica, el maig de 1982, el sotrac sociopolític va ser important arreu i, singularment, a Catalunya.
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Com explica l’historiador Enric Prat, l’esclat de mobilitzacions pacifistes
a partir de 1981 i la constitució dels comitès anti-OTAN va suposar la implicació de diversos sectors de l’esquerra radical (MCC, LCR, Nacionalistes d’Esquerra…) i de militants del PSUC i CCOO en les temàtiques que
més endavant tractaria el moviment pacifista dels anys 80, així com la
constitució d’un marc de confluència unitària entre diverses forces polítiques, entitats socials i persones independents. CCOO i la majoria del
sindicalisme confederal, de classe i nacional es va abocar en el moviment contra l’OTAN. Aquesta experiència va facilitar la revisió dels postulats tradicionals de moltes organitzacions de l’esquerra social i política, que es va fer amb ritmes diferents i en aproximacions successives
però que es va accelerar amb el desenvolupament del moviment per la
pau de masses a partir dels anys 1983 i 1984. Com diu Enric Prat, “l’evolució més significativa va ser la que van experimentar els sectors vinculats a la revista Mientras Tanto, el Moviment Comunista de Catalunya
(MCC) i la Lliga Comunista Revolucionària (LCR) , que van arribar a conclusions tan importants com que ningú no guanya una guerra nuclear,
que no hi ha guerres justes, que la no-violència té aspectes positius de
lluita que cal potenciar i que l’objecció de consciència és un mètode
eficaç de lluita antimilitarista”. De fet, l’evolució de les idees d’aquestes
organitzacions i grups de l’esquerra va afavorir el seu acostament als
grups pacifistes cristians, als grups no violents i als objectors de consciència.
Juntament amb la fundació del Moviment d’Objecció de Conciència (MOC), les activitats contra l’OTAN i la coordinació entre els grups
que les promovien van propiciar l’ampliació del moviment per la pau
a nous sectors polítics i socials. No tots els comitès anti-OTAN que es
van formar a partir de 1981 van tenir continuïtat, però la victòria electoral del PSOE de la tardor de 1982, amb la promesa programàtica de fer
un referèndum sobre la permanència o no d’Espanya a l’Aliança Atlàntica, va esperonar el moviment. A partir de 1983, es va desencadenar un
moviment per la pau de masses en el qual van confluir tots els grups
i corrents ideològics que s’havien anat involucrant en la lluita pacifista en les dues dècades anteriors: cristians, marxistes, llibertaris, activistes de la no violència… La pressió per exercir la celebració del referèndum promès per un PSOE que anava girant del “OTAN, de entrada no”
al “OTAN sí” i el context internacional de guerra freda i mobilitzacions
contra la política de blocs i per la desnuclearització va afavorir la confluència i l’ampliació de la base del moviment.
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En molt poc temps, es van constituir nous col·lectius pacifistes i diverses estructures de coordinació en les que va ser important (però no
sempre fàcil) la cultura política unitària provinent de l’antifranquisme. La Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals,
el Comitè Català d’Acció per la Pau i el Desarmament o la Coordinadora d’Organitzacions Pacifistes van jugar un paper clau. També es van
crear, el 1983, el grup de Dones Antimilitaristes i la Fundació per la Pau.
Totes plegades, així com gràcies a la tasca de difusió i pedagogia de la
revista En Pie de Paz i d’entitats veteranes i noves que s’aplegarien a la
Universitat per la Pau de Sant Cugat, van ser clau perquè se succeissin
de forma regular i amb èxit manifestacions multitudinàries al carrer. Fites destacades van ser la cadena humana per la pau a Barcelona del
maig de 1984 i la manifestació contra la visita del president del Estats
Units, Ronald Reagan, del maig de 1985.
La força ciutadana de la mobilització contra l’OTAN va obligar el Govern
del PSOE a convocar el referèndum, que es va celebrar finalment el 12
de març de 1986. Pressions internacionals i internes de tota mena; el
canvi dels socialistes cap a posicions obertament pro-atlantistes (explicitat al 30è congrés del PSOE, el desembre de 1984); l’ambigüitat calculada de la dreta atlantista d’Aliança Popular i CiU, que desitjaven un
revés polític del PSOE, i una dura campanya que va incloure l’aparició
televisiva a darrera hora del president Felipe González amenaçant amb
dimitir si guanyava el ‘no’ van forçar un ajustat resultat favorable a la
permanència d’Espanya a l’OTAN: amb una participació de gairebé el
60% del cens, va haver un 56,85% (9 milions de vots) pel ‘sí’ i un 43,15%
(6,9 milions de vots) pel ‘no’, i més d’un milió de vots en blanc. A Catalunya, no obstant -igual que a Euskadi, Navarra i les Illes Canàries-, va
guanyar el ‘no’: amb un 62,8% de participació, gairebé 1,5 milions de catalans (53,72%) van votar contra l’OTAN, per només 1,26 milions de vots
(46,28%) que es van posicionar a favor. Per contra, al País Valencià i les
Illes Balears va guanyar àmpliament el ‘sí’ amb més del 60% dels vots.
Els resultats del referèndum van suposar un cop dur pel moviment per
la pau. I per l’esquerra social i política que havia fet campanya contra
l’OTAN, que va entrar en un procés de recomposició. Però, a la vegada,
tota la molta feina feta i la consciència creada per part del moviment
per la pau, almenys a Catalunya, el van enfortir i es van projectar en altres lluites. La més clara, i que va acabar amb un triomf gairebé inimaginable i gairebé únic arreu del món, va ser l’objecció de consciència i
la insubmissió al servei militar obligatori.
Paral·lelament a les mobilitzacions contra l’OTAN, la lluita per d’objecció de consciència va entrar en una nova fase, en resposta a la llei regu-
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ladora d’aquest dret i que imposava una prestació social substitutòria
(PSS) més llarga que el servei militar, aprovada pel Govern del PSOE
l’octubre del 1983. Mentre el MOC va establir diverses estratègies de lluita contra una llei considerada insuficient, discriminatòria i que no abordava el fons de les reivindicacions pacifistes, el 1984 es va crear també
la coordinadora anti-mili Mili KK. Juntament amb el Col·lectiu Antimilitarista per la Insubmissió (CAMPI) i l’escissió del MOC que seria l’Associació d’Objectors de Consciència (AOC), tothom va contribuir, en anys
successius i amb diferents estratègies que no sempre el Casal de la Pau
va poder fer conviure, a estendre el moviment per l’objecció de consciència i la insubmissió. També els sindicats, que van optar primer per
col·laborar amb la via possibilista, legal i més majoritària que brindava
la llei a través de la prestació social substitutòria però sense deixar de
solidaritzar-se i acabar donant suport després també als insubmisos. I,
tot plegat, fins a la fita històrica de forçar el Govern a retocar, primer, les
lleis que regulaven l’objecció de consciència i, finalment, el 2001, a decretar la supressió del servei militar obligatori.
La decisió la va prendre el primer Govern del PP, presidit per un José
Maria Aznar en minoria i que va ser investit amb els vots de CiU amb
aquest compromís inclòs a l’anomenat pacte del Majestic de 1996.
En conseqüència, el mèrit polític de la supressió de la mili se’l va voler apuntar el partit de Jordi Pujol, de la mà de la feina del seu diputat
al Congrés Carles Campuzano. Però, en realitat, va ser fruit de la força
col·lectiva del moviment per la pau i, sobretot, de les desenes de milers d’objectors i insubmisos. Des de les 12.170 sol·licituds d’objecció de
consciència presentades el 1985, en posar-se en marxa la llei, els objectors no van parar de créixer cada any: més de 27.000 el 1990, més de
68.000 el 1993, més de 93.000 el 1997 i més de 150.000 el 1998. L’Estat
no només era incapaç de gestionar una prestació social substitutòria
per a tants joves que es negaven a fer la mili i que podia fer col·lapsar el
sistema de reclutament si bona part del milió de mossos que estaven
en pròrrogues a veure-les venir optaven també per fer aquell pas, sinó
que va veure com l’estratègia de la insubmissió impulsada, a partir de
1989, per part de centenars i, després, fins a 50.000 joves que es negaven directament a fer la mili i la PSS el desbordava judicial, social i políticament.
Si el moviment d’objecció de consciència havia nascut a Catalunya de
la mà de Pepe Beunza, el moviment d’insubmissió també va començar
aquí quan, el 20 de febrer de 1989, vuit joves es van presentar al jutjat
militar de Barcelona per declarar-se insubmisos (i 57 al conjunt de l’Estat). Una acció que va desfermar una campanya de desobediència civil molt descentralitzada i arrelada al territori que, set anys després, va
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provocar un canvi legislatiu sense precedents a l’Estat espanyol: l’abolició del servei militar obligatori. Dels 15.000 insubmisos catalans, només
vuit van ser condemnats a presó. I al conjunt d’Espanya, malgrat que
es va detenir, processar i empresonar a prop d’un miler d’insubmisos i
que uns 600 van passar a la clandestinitat, el global d’entre 20.000 i
50.000 insubmisos i de centenars de milers d’objectors de consciència
van acabar aconseguint per al moviment per la pau i el conjunt de la
societat una victòria rotunda en escassament una dècada de lluita.
I va ser justament enmig d’aquesta lluita que, el febrer de 1991, Espanya
es va involucrar al costat dels Estats Units i d’altres 33 països aliats en la
guerra del golf Pèrsic, desencadenada per la invasió de Kuwait per part
de l’Irak, que l’ONU va condemnar. Més enllà de donar suport al parell de joves desertors catalans que, com a soldats de lleva reconvertits
en insubmisos, es van negar a anar a la guerra, Catalunya va respondre
també al carrer en contra del conflicte bèl·lic i de la intervenció dels Estats Units com a potència mundial hegemònica única un cop la caiguda del Mur de Berlín, el 1989, havia deixat el bloc de l’Est i l’aliança militar del Pacte de Varsòvia en un ràpid procés descomposició prèvia a la
desaparició de la URSS.
Aquell 1991 es va començar a gestar el que, una dècada més tard, esdevindria formalment la Plataforma Aturem la Guerra i que va convocar les multitudinàries manifestacions del 2003 contra la invasió d’Irak
per part dels Estats Units durant la segona guerra del Golf. Però abans
d’aquell crit massiu del ‘No a la Guerra’ del que es va fer ressò fins i tot
un contrariat expresident nord-americà George W. Bush dient que “les
manifestacions de Barcelona no poden aturar la guerra”, el moviment
per la pau de Catalunya va reaccionar també contra les guerres dels
Balcans, a l’antiga Iugoslàvia. Primer a Bòsnia -on es va declarar l’assetjada ciutat de Sarajevo com a Districte 11è de Barcelona- i després a
Kosovo, la solidaritat del moviment per la pau català es va fer palesa de
la mateixa manera que, abans i després, succeiria amb altres guerres a
Nicaragua, el Sàhara, Palestina, Txetxènia, Timor, Ruanda, Kurdistan, Síria o Afganistan, o amb el suport a processos de pau en països llatinoamericans que vivien guerres de guerrilla com El Salvador, Guatemala o
Colòmbia.
Sense anar tant lluny, i responent a una altra mena de violència, l’empremta del pacifisme i la cultura de pau també es pot resseguir a casa
nostra en protesta contra el terrorisme. Sigui el que durant anys va protagonitzar ETA -les manifestacions de rebuig als atemptats d’Hipercor
(1987), Vic (1991) o a l’assassinat d’Ernest Lluch (2000) van marcar època- o sigui el que porta el segell de l’integrisme islàmic i que, després
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dels atemptats de l’11-S del 2001 als Estats Units o de l’11-M del 2004
a Madrid, va colpir el cor de Barcelona i Cambrils, l’agost del 2017, i va
treure la ciutadania al carrer a clamar per la pau i contra la por.
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6. Pau i solidaritat: un altre món és possible
Estretament lligat al cicle de mobilitzacions socials obert durant la
segona meitat de la dècada dels anys 90 del segle xx, l’auge del moviment per la cooperació al desenvolupament que venia creixent a
Catalunya des dels anys 80 és un exemple clar -partint de solidaritats
prèvies i concretes amb realitats de molts països d’Amèrica Llatina o
Àfrica- de la interrelació i transversalitat de moviments socials com el
pacifista. Quan, la tardor de 1994, l’avinguda de la Diagonal de Barcelona (i també altres ciutats d’arreu de l’Estat) es van omplir de tendes,
joves i entitats socials exigint als governs que destinessin el 0,7% dels
seus pressupostos a la cooperació internacional, estava naixent un moviment social que arribaria lluny. I que venia també de lluny, atès que la
primera campanya pel 0,7% la va posar en marxa a casa nostra Justícia
i Pau el 1980. No s’ha arribat lluny en l’objectiu concret del 0,7% -fa vergonya que encara no s’hagi assolit de ple mentre es parla de destinar el
2% a despesa militar- sinó en proclamar als quatre vents que un altre
món és possible.
L’acció de les ONG i el que després es coneixeria com a moviment de
justícia global no s’explica sense la tradició internacionalista de l’esquerra i del moviment obrer i sense les lluites anti-colonials i per l’alliberament nacional però tampoc sense l’auge de la cultura de la pau.
N’és un exemple la Fundació Pau i Solidaritat, constituïda per CCOO de
Catalunya, que és una ONGD que es dedica a la defensa dels drets humans laborals arreu del món, incorporant la dimensió sindical als processos de cooperació al desenvolupament. Treballa amb les organitzacions sindicals del Sud per enfortir-les, tot duent a terme projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament i també projectes
d’educació i de sensibilització a Catalunya al voltant de la defensa del
treball digne per a tothom i de la cultura de pau. La seu nacional de
CCOO de Catalunya també acull la seu de l’Associació Catalana per la
Pau, fundada el 1990.
Però el que millor exemplifica aquesta interrelació entre la pau, els
drets humans i la cooperació al desenvolupament són les 124 organit28

zacions agrupades des del 2013 a Lafede.cat. A Lafede.cat es van fusionar les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
(FCONGD, creada el 1989 i formada per 85 entitats), Federació Catalana
d’ONG pels Drets Humans (FCONGDH, creada el 1994 i integrada per 30
entitats) i Federació Catalana d’ONG per la Pau (FCONGPAU, creada el
1997 i formada per 21 entitats en el moment de la fusió).
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Sense tot aquest teixit associatiu, al que CCOO ha donat suport des de
sempre i amb el que el sindicalisme ha treballat en diferents moments
i plataformes, no es pot explicar l’efervescència social que ha viscut Catalunya durant els primers anys del segle xxi. Des de la Consulta Social
per a l’Abolició del Deute Extern del març del 2000, organitzada per
desenes d’organitzacions i 9.000 voluntaris i en la que van votar més
de mig milió de persones a Catalunya, el país ha viscut dues dècades
de mobilitzacions socials de tota mena en les que la cultura de pau ha
estat sempre molt present. I en les que la petjada del moviment sindical, i de les dones i homes de CCOO en particular, és clara i va molt més
enllà de les vagues generals i altres mobilitzacions convocades directament pel sindicalisme confederal, de classe i nacional.
L’esclat del moviment alterglobalitzador o per la justícia global just al
tombant del segle xxi va anar en paral·lel i estretament lligat a les grans
mobilitzacions del ‘No a la Guerra’. I l’esclat, una dècada després, del
moviment del 15-M, el 2011, i en certa mesura també dels inicis del moviment sobiranista, entre el 2010 i el 2012, no s’expliquen sense l’impacte de la crisi econòmica del 2008, per l’esclat de la bombolla immobiliària i financera i les seves conseqüències en forma de retallades
de drets socials, laborals i de l’Estat del Benestar. La resposta social la
van liderar abans que ningú els sindicats en forma de vagues generals
i altres mobilitzacions, i impulsant o participant d’àmplies plataformes
socials.
En tot aquest intens cicle movimentista, i malgrat la repressió policial
en diferents formes i moments (contra vaguistes i manifestants, contra
els indignats acampats a la plaça de Catalunya, contra els votants de
l’1 d’octubre...) i episodis puntuals de violència al carrer, ha estat sempre molt present a Catalunya la cultura de pau i de la no-violència,
també en clau de desobediència civil. I quan la tensió social o la polarització política ha estat font de conflicte i podria haver arribat a posar en qüestió la convivència, ha estat precisament la responsabilitat,
la cultura política i la praxis negociadora i de diàleg social del sindicalisme confederal, de classe i nacional, i especialment de CCOO com a
primera força social i sindical del país, tant plural i transversal com el
conjunt dels seus gairebé 150.000 afiliats i afiliades, allò que ha estat
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clau per a mantenir la cohesió social i la unitat del país en la seva diversitat. Perquè la cultura de pau requereix de la democràcia, la pluralitat
i de valors universals com la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que necessàriament n’han d’incloure altres com la sororitat, atès que la societat patriarcal i el masclisme van intrínsecament units a l’ús de la força
en l’exercici del poder, a la dominació, a la violència i, en definitiva, a la
guerra.

7. Migracions, desigualtats, drets humans, seguretat,
economia de guerra i despesa militar
Europa no havia vist tants milions de persones desplaçades des de la
fi de la segona guerra mundial. Les conseqüències del mig any de guerra a Ucraïna des de la invasió russa del febrer del 2022 -afegides a les
que s’arrosseguen des de l’annexió russa de Crimea i l’inici del conflicte del Donbas el 2014- han colpit les nostres societats que, d’entrada,
es van abocar per ajudar i acollir el màxim de persones refugiades. Per
primera vegada, la Unió Europea ha activat els mecanismes legals que
possibiliten agilitzar l’acolliment i regularització administrativa i àdhuc laboral de persones de procedència extracomunitària, però només
per als ucraïnesos que fugen de la guerra. Res a dir, sinó tot el contrari... si no fos que és necessari que aquesta sensibilitat s’apliqui també
als refugiats d’altres països i conflictes que també truquen a les portes
d’Europa i milers dels quals pateixen condicions que vulneren els drets
humans més elementals a la frontera Sud del continent, això quan no
moren directament als murs i tanques frontereres o al fons de la Mediterrània.
Com ha demostrat la tasca d’ONGs com Open Arms i la massiva resposta ciutadana a la campanya Volem acollir del 2017, tant en les seves manifestacions com en el concert que va omplir el Palau Sant
Jordi de Barcelona, Catalunya és una societat solidària i oberta als refugiats. Ara bé, forma part de la cultura de pau i del procés permanent
de construcció nacional mantenir aquest esperit en el temps més enllà de circumstàncies, modes o estímuls mediàtics i saber integrar en
condicions dignes i d’igualtat de drets totes les persones que venen de
fora, siguin refugiades o migrants per motius diversos. Aquest motius
no sempre són únics ni estrictament derivats de les guerres i conflictes, perquè també n’hi ha de socioeconòmics o climàtics. Comprendre
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i tractar amb tota la seva complexitat les migracions i la convivència
amb persones vingudes d’arreu del món forma part també de la cultura de pau i de la tasca de les entitats i col·lectius que la promouen.
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A Catalunya, l’experiència amb el fenomen migrant i els moviments demogràfics interns i externs no ens és gens aliena. Tant pel que fa a rebre i integrar persones de fora, com pel que fa a la memòria històrica
de la pròpia immigració catalana a l’estranger, especialment durant la
postguerra, primer com a refugiats de la guerra civil i després com a treballadors en diferents països europeus. La classe treballadora i el moviment obrer han estat i són dels principals protagonistes de les migracions, sobretot des de que la demanda de mà d’obra de la revolució
industrial del segle xix i durant tot el primer terç del segle xx van atraure
a Catalunya i a les seves indústries, barris i ciutats gent dels pobles i del
món rural del propi país i d’altres indrets d’Espanya. Venien de l’Aragó,
del País Valencià i de Múrcia així com, durant el franquisme, sobretot
entre els anys 50 i 70, desenes de milers de persones van arribar a treballar i viure a Catalunya des d’Andalusia, Extremadura, Castella o Galícia.
L’escriptor Paco Candel, autor de Els altres catalans, o el sindicalista i
fundador de CCOO Cipriano García exemplifiquen segurament millor
que ningú no només aquesta immigració, sinó sobretot, a través de la
seva feina, dels seus escrits i de les seves tesis i acció sociopolítica, la
voluntat d’integració, convivència i cohesió social que es resumeix en
aquella divisa clàssica que diu que “és català tot aquell que viu i treballa a Catalunya”. Independentment de la llengua que parli o del color
de pell que tingui. Se n’ha parlat molt, però encara no està prou valorat
el paper clau que aquesta immigració i les organitzacions que majoritàriament les van agrupar -siguin Comissions Obreres, les associacions
veïnals, les parròquies de barris i pobles, col·lectius cristians de base,
entitats culturals o partits de l’esquerra política- van jugar per assegurar la pau, la convivència, el progrés, la llibertat i la democràcia del conjunt de la societat en un procés que no va ser fàcil.
Per això, quan als anys 90 i des del tombant del segle xxi noves migracions, en aquest cas majoritàriament de països africans, llatinoamericans o asiàtics, han anat arribant a Catalunya, la societat ha respost
amb memòria de la lliçó apresa i, globalment, de forma positiva i sense
grans tensions, com les que sí s’han donat en altres països europeus. Un
cop més, és clau la tasca d’acollida i socialització de nombroses entitats i col·lectius, entre els quals hi ha els sindicats i, en el cas de CCOO,
especialment la tasca que fa el Centre d’Informació a Treballadors
Estrangers (CITE). Això no exclou que hi hagi racisme i xenofòbia a la
nostra societat ni que la legislació vigent, les restriccions de la llei d’es-
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trangeria o l’existència d’institucions de reclusió com els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) dificultin o directament impedeixin la
normal integració social i laboral de moltes persones arribades de fora.
Les tancades de protesta d’immigrants sense papers en esglésies i locals diversos l’any 2001 van posar en l’agenda pública una qüestió encara no resolta que també forma part de la cultura de pau. I, de fet, les
entitats i col·lectius que van donar aleshores i donen suport ara a les
persones migrants són, sovint, les mateixes que nodreixen el moviment
per la pau.
El fenomen de les migracions, de la mateixa manera que les desigualtats socials, l’atur, la pobresa i, en definitiva, les crisis econòmiques però
també socials, democràtiques i d’emergència climàtiques són avui riscos i amenaces per a la pau tant o més importants que les guerres i
els conflictes tradicionals. Això es va poder constatar ja arran de la crisi
econòmica que es va iniciar el 2008 i es veu encara més clar amb la
que estem vivint ara fruit de la guerra i de la crisi energètica, quan encara no ens hem recuperat de les retallades i conseqüències d’aquella
primera. Està per veure fins on i quan ens afectarà la inflació desbocada per sobre dels dos dígits o l’encariment dels preus de productes essencials com els aliments o l’energia, i si les autoritats governamentals i
econòmiques del nostre país i de la Unió Europea respondran a la crisi
prioritzant les persones com se suposa que havíem après de la pandèmia. El cas és que la pau depèn en bona mesura també d’això.
Una constatació que l’imprevist canvi de rasant que ha significat la
guerra d’Ucraïna no modifica altres escenaris que no podem deixar de
tenir presents és que al número 157 de la revista Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global, en un monogràfic d’anàlisi sobre el militarisme de la primavera del 2022, i mentre el món semblava viure un
retorn a la guerra freda, el catedràtic de Ciència Política de la UB Rafa
Martínez es reafirmava en que avui els principals riscos i amenaces a la
pau no provenen d’actors identificables en el sistema polític internacional, sinó d’actors “inconcrets i transnacionals” i que això estava provocant una “readaptació de les prioritats en política exterior, de seguretat
i defensa de tot el planeta”.
La seguretat entesa com un joc de suma zero, en què la força i el potencial intimidatori de cada contendent es mesuraven per la seva capacitat armamentística i militar, semblen haver passat a millor vida. Explica
Rafa Martínez que, en l’escenari actual, les amenaces ens refereixen al
terrorisme, els ciberatacs, les fake news, la desinformació, el crim organitzat, epidèmies i pandèmies o al canvi climàtic. D’aquí que, quan
parlem de seguretat nacional ja ha perdut sentit referir-nos a la supo-
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sada màxima de Juli Cèsar: Si vis pacem, para bellum. En el seu lloc,
apareixen paraules com multilateralisme, interoperabilitat, resiliència,
proacció, aproximació integral, coordinació entre administracions, potenciadors del risc, desenvolupament, diplomàcia. Fins i tot el concepte de guerra, entesa com a enfrontament entre exèrcits estatals, també
està en entredit, tot i que la invasió d’Ucraïna sembli reviure’l. Avui es
parla de guerres assimètriques, híbrides, tecnològiques, de zona grisa,
de quarta generació, d’espectador esportiu. “Per això no sembla adequat sostenir que les Forces Armades són l’únic instrument responsable de seguretat. És més, segons com ja no són ni l’instrument més
adequat amb el que proveir la seguretat. Avui, ni l’exèrcit és el poder
del governant, com diria Maquiavel, ni a l’estil de Clausewitz, la guerra
és la continuació de la política per altres mitjans”, conclou el catedràtic
de Ciència Política.
De fet, hi ha autors, com Herfried Münkler, que sostenen que, si de cas,
la guerra és la continuació de l’economia per altres mitjans i que en
molts conflictes actuals l’ús de la força s’ha convertit en una font d’ingressos, o bé per subsistir -la guerra com a forma de vida- o bé per enriquir-se. També hi ha qui reformula la cita clàssica en la línia Si vis pacem, para descensum per posar de manifest que si reclamem que el
PIB segueixi creixent com els darrers 200 anys amb la justificació social de mantenir les taxes de creació d’ocupació estem demanant, en la
pràctica, que es prenguin a algú altre els recursos materials i energètics
necessaris. “Si vols abundància, prepara’t per a la guerra”, adverteix Ted
Trainer. De manera que, fins i tot quan mandataris com el francès Emmanuel Macron alerten de la fi de l’abundància, més enllà de precisar
de quina abundància i per a qui, és més actual que mai la idea de que
ser pacifista demà exigiria ser decreixentista avui.
I, en conseqüència, ser d’esquerres també, sobretot si assumim que, via
consumisme, i com va dir Carl Amery, la societat del benestar està avui
molt menys preparada per rebutjar l’oferta bàsica del feixisme que el
que ho estava la societat europea dels anys 30. El risc de l’ecofeixisme
és real, perquè si després d’espoliar altres països i continents ara espoliem les nostres generacions futures privant als nostres mateixos descendents dels recursos per a una vida digna o, simplement, per a la
vida, el risc de que s’escampi la consciència de que “si no n’hi ha per tothom, n’hi haurà per nosaltres” és ben real i portarà amb tota seguretat
a conflictes socials i bèl·lics de tota mena.
L’Institut per a la Recerca de la Pau d’Estocolm (SIPRI) estimava el 2021
que l’arsenal nuclear mundial constava de 13.080 bombes atòmiques
(3.825 de les quals operatives, és a dir, ja muntades en míssils, subma-

33

La cultura de pau en la construcció nacional de Catalunya

rins o bases terrestres), més del 90% de les quals estan en mans dels
Estats Units i Rússia, i la resta repartides entre França, Regne Unit, Pakistan, Índia, Israel i Corea del Nord. La pòtència total d’aquest arsenal
nuclear equival avui a més de 100.000 explosions com les d’Hiroshima
i Nagasaki. El mateix SIPRI calcula la despesa militar mundial el 2021,
just abans de que la guerra d’Ucraïna disparés les crides al rearmament, en més de 2,1 bilions de dòlars, un 10% més que deu anys enrere
i en creixement constant des de fa 20 anys. Amb aquest panorama, el
complex militar-industrial funciona a ple rendiment: les vendes de les
100 principals empreses d’armament del món van arribar a 531.000 milions de dòlars el 2020, un 17% més que el 2015.
Com ha calculat l’experta en economia de Defensa i cofundadora del
Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, Tica Font, l’Estat espanyol ocupa la setena posició en el rànquing mundial d’exportadors de material militar. Les exportacions espanyoles representen el 3% del mercat
mundial d’armes, en un context global on el 32% de les armes exportades són de producció nordamericana, el 29% europees i el 23% russes.
Aquests tres blocs en conjunt dominen la producció del 84% del mercat mundial, Si el 2005 les exportacions d’armes espanyoles eren de 419
milions d’euros, el 2017 van arribar als 4.347 milions. I com a mínim 1.117
milions d’euros corresponien a exportacions de material de defensa a
13 països que, segons l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, es trobaven
aquell any 2017 en situació de conflicte armat.
El cas més conegut és la venda d’armament d’Espanya a l’Aràbia Saudita acordada el 2015, quatre anys després de l’adjudicació del multimilionari contracte de l’AVE a La Meca a un consorci empresarial espanyol per valor de 7.000 milions d’euros (més comissions per al rei emèrit
Joan Carles I) i en paral·lel a un contracte multimilionari amb l’empresa pública Navantia (relacionat amb 6.000 llocs de treball). L’amenaça
saudita de rescindir aquest contracte per a la contrucció de fragates és
el que va forçar, el 2019, al Govern presidit pel socialista Pedro Sánchez
a fer marxa enrere en la seva intenció de paralitzar el subministrament
de fins a 400 bombes i material militar de procedència espanyola que,
com Aràbia Saudita mateixa ha reconegut, s’ha transferit per ser usat
en la guerra del Iemen. En contra, òbviament, de la recomanació feta el
2018 a la comunitat internacional per part del Consell de Drets Humans
de l’ONU per “abstenir-se de proporcionar armes que podrien ser utilitzades al conflicte armat del Iemen”.
Ara que, de resultes de la guerra d’Ucraïna, hi ha el debat obert sobre
la necessitat o no d’augmentar la despesa militar, és convenient recordar que no sempre el color polític pressuposa una major o menor pre-
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disposició al respecte. Del 2004 al 2011, amb governs espanyols presidits
pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero, les exportacions espanyoles
d’armes es van incrementar en un 480%, mentre que del 2011 al 2018,
amb governs presidits pel popular Mariano Rajoy, es van incrementar
encara més en un 79%. No són dades empíriques a menystenir perquè
concorden amb la teoria del cicle econòmic militar que sosté que les
despeses militars i el comerç d’armes són etapes del procés de militarització d’una societat que condueixen als conflictes armats o els faciliten.
Certament, i amb arrels en la guerra civil i el franquisme que descriu
molt bé a Dinero y militarismo l’historiador i president del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, Pere Ortega, la despesa militar de l’Estat espanyol es manté en nivells molt elevats. Malgrat que en percentatge sobre la despesa pública i el PIB la despesa militar s’ha reduït respecte la
tercera part dels pressupostos de l’Estat i gairebé el 3% de la riquesa
del país que, respectivament, es calcula que ocupaven el 1940, en xifres absolutes no ha parat de créixer. El 1977, just als inicis del període
democràtic i en plena crisi econòmica, aplicant criteris homologats per
l’OTAN a l’hora de fer els càlculs, Espanya destinava a Defensa l’equivalent a 1.757 milions d’euros, que representaven el 30,22% del total pressupost públic i el 3,03% del PIB.
El 1982, l’any d’incorporació a l’OTAN, les dades de la despesa militar
havien baixat al 17,83% del conjunt pressupostari públic però es mantenien en el 3,08% del PIB i havien pujat fins a 3.787 milions d’euros.
Els primers anys de pertinença d’Espanya a l’OTAN la despesa militar
va incrementar-se considerablement, i el 1995, cap al final de la primera
etapa de governs del PSOE, la despesa militar ascendia a gairebé 11.000
milions d’euros però representava només el 6,42% dels pressupostos i
el 2,44 % del PIB. El creixement econòmic en democràcia i conseqüència, sobretot, de l’entrada a la Unió Europea maquillava les xifres percentuals a la baixa. Sempre segons càlculs de Pere Ortega amb criteri
OTAN, una dècada després, el 2004, al final del primer període de governs del PP de José María Aznar, la despesa en Defensa superava els
17.000 milions d’euros, havia pujat fins al 7,9% del pressupost públic i
representava el 2,22% del PIB. Malgrat la crisi financera del 2008 i l’austeritat imposada per la troika que va comportar successives retallades
en serveis públics, el 2018, just l’any que Mariano Rajoy va perdre la presidència del Govern a mans de la moció de censura de Pedro Sánchez,
la despesa militar espanyola vorejava ja els 20.000 milions d’euros, el
6,08% del pressupost total, i representava l’1,67% del PIB.
La conclusió, que l’actual situació d’economia de guerra no pot fer més
que empitjorar si l’actual govern de coalició d’esquerres no inverteix la
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tendència, és que en les diferents legislatures, amb governs del PSOE
o del PP, i malgrat alguns anys d’estancament arran de la crisi financera del 2008, la despesa militar espanyola sempre s’ha mantingut estable i amb augments, com a mínim, iguals a la pujada de l’IPC anual.
Herència de la dictadura, peatge de la pertinença a l’OTAN o totes dues
coses alhora, el cas és que en democràcia sempre s’ha mantingut una
elevada despesa militar sense que existissin raons geopolítiques que ho
justifiquessin. Justament les raons que ara s’al·leguen per justificar un
augment encara més gran.
És evident que la guerra d’Ucraïna és un crim. Però, com diu el politòleg i periodista Jordi Armadans al llibre Pau. El valor de la vida als
nostres dies, “al voltant de la guerra d’Ucraïna també hem vist moltes
incoherències i contradiccions que demostren un escàndol molt selectiu: governs exclamant-se per crims de guerra, quan s’han passat dècades perpetrant-ne i permetent-ne en molts altres llocs; països acollint
refugiats amb els braços oberts després d’haver passat anys responent
amb murs i racisme als que fugien d’altres conflictes; mitjans de comunicació bolcats, de cop, en el seguiment d’una guerra que han ignorat
durant anys; activistes que havien sortit a manifestar-se contra altres
guerres, aquesta vegada callen. I, a la penombra, hi ha una indústria, la
militar, que incrementa els guanys enmig de la barbàrie. Quina mena
de sistema econòmic tenim que premia a qui es beneficia de la destrucció?”.
El despropòsit global arriba a l’extrem de que l’Institut Internacional d’Estudis Estratègics xifra en prop de 20 milions de soldats -aproximadament 120.000 dels quals són espanyols, amb una desproporció de 44.000 oficials i comandaments, inclosos més de 230 generals
i almiralls- el total de forces armades del conjunt de països del món.
A aquests caldria sumar-los 7 milions de membres en actiu de forces
de seguretat i cossos paramilitars (com la Guàrdia Civil o la Gendarmeria Nacional francesa) i 23 milions de persones que han rebut formació
militar i fan vida civil però són formalment mobilitzables si en algun
moment els estats ho requereixen. Drons, robots i armes teledirigides a
banda, tot plegat suma 51 milions de persones al món preparades per
a fer la guerra mentre, en canvi, i segons les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en un món que acaba de patir una pandèmia d’impacte global, només hi ha 13 milions de metges preparats
per a tenir cura de la vida.
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El professor de Ciència Política de la UB Pere Vilanova deia el maig del
1997 a Barcelona, en unes jornades de debat sobre la seguretat europea
organitzades al CIDOB i prologades, en les seves actes i conclusions, per
l’aleshores secretari general de l’OTAN Javier Solana: “El problema que
no s’aborda de manera convenient és el de les polítiques de resposta
a aquests factors de risc. Així com l’amenaça militar es podia dissuadir en termes comptables i militars de manera molt clara i pragmàtica
pressupostada any rere any, la resposta a les migracions, al terrorisme,
a la crisi econòmica o a l’atur estructural només pot fer-se amb polítiques governamentals, public policies, amb fort consens social i sabent
que no es poden esperar resultats abans de mig o llarg termini, és a dir,
dècades. I sabent també que són problemes transnacionals que requereixen respostes concertades intergovernamentals i supranacionals. De
manera que és habitual que els governs no inverteixin grans sumes de
recursos pressupostaris en polítiques que no tenen dividends a curt
termini. I això és un problema gravíssim que no se sol observar en documents i anàlisi oficials”.
En les mateixes jornades del CIDOB de 1997, que en certa manera van
ser el pròleg de la cimera de l’OTAN celebrada a Madrid aquell any,
el director de la divisió de plans de defensa, Paul Gebhard, deia que
l’OTAN es mantenia permanentment “oberta” a la seva ampliació i ressaltava que un repte important per a l’Aliança Atlàntica era la seva relació amb Rússia. Al respecte, Gebhard elogiava l’acord Rússia-NATO
Founding Act que Javier Solana havia signat el 14 de maig d’aquell
any amb el ministre d’Afers Exteriors rus Evgeni Primakov i en el que, a
banda de cinc principis bàsics, el preàmbul posava per primer cop per
escrit que “ni l’OTAN ni Rússia es consideren adversaris”.
És una ironia macabra que l’estiu del 2022 s’hagi tornat a celebrar una
cimera de l’OTAN a Madrid quan, justament, els països de l’OTAN estan
en guerra subrogada, subsidiària, vicària o per delegació amb Rússia
arran de la invasió d’Ucraïna per part de Valdimir Putin. Per justificar la
seva agressió imperialista, el mandatari rus va al·legar la seva oposició a
l’ampliació de l’Aliança Atlàntica cap a l’Est, una suposada i estrafolària
missió de desnazificació i una pretesa missió de reparació històrica revisionista de Rússia sobre l’error de Lenin i els comunistes, segons Putin, d’haver permès la creació de la Ucraïna contemporània com a estat
amb identitat pròpia i federat en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS).
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La història ha demostrat que eren, si més no, paraules buides de contingut això que el secretari general de l’OTAN, Javier Solana, escrivia el
1997 per a les jornades de seguretat europea celebrades a Barcelona:
“El gran impuls que hem donat a l’Aliança no ha estat exempt de debats i, per què no admetre-ho, a vegades controvertits. Però la realitat
ens ha donat la raó als qui hem empès cap endavant amb dedicació i,
si em permeten, fins i tot amb passió. Per exemple, ens han tingut que
donar la raó els qui, des d’un típic ancoratge en postures del passat, estaven entestats en fer-nos escollir entre fer l’obertura de l’Aliança cap
al centre i l’est d’Europa i tenir unes bones relacions amb Rússia. Avui
tenim proves més que fefaents de que es poden fer, i de fet es fan, les
dues coses a la vegada”.
Com escriu Jordi Armadans, durant molts anys director de la Fundació per la Pau, “molta gent es pregunta honestament què podem fer
davant de Putin i Ucraïna”. És de sentit comú el que ell explica: “Certament, és imprescindible aclarir que Putin no apareix en un món que és
una bassa d’oli; que de líders imperialistes i agressius n’hi ha i n’hi ha
hagut molts; que alguns, a més, han estat nostres, i que alguns que no
ho eren han tingut tot el nostre suport. En definitiva, que no ens hauríem de preocupar només de l’imperialisme i el militarisme quan ho
fan els altres, sinó també quan ho fan els nostres i, segons com, encara més quan ho fan els nostres, perquè és on tenim responsabilitat per
aturar-ho”. I conclou Armadans: “Si volem un món en pau, és evident
que cal fer polítiques de pau”.
Això és justament el que reclama el moviment per la pau i que, al llarg
de dècades, ha anat incorporant-se a la cultura política i a la construcció nacional de Catalunya, sempre des d’allò concret i a partir del treball i la lluita de molta i diversa gent i de nombroses organitzacions i
col·lectius. També del món social, polític i sindical. Mitjançant plataformes i campanyes de tota mena. I, fins i tot, amb concrecions institucionals com és la constitució, el 2007, de l’Institut Català Internacional
per la Pau (ICIP), una institució pública i independent creada pel Parlament amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat
catalana i en l’àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper
actiu com a agent de pau al món.
El moviment per la pau ha estat un dels moviments socials contemporanis més importants del nostre país. La seva força, les seves activitats
i les seves anàlisi i propostes han estat i són decisives perquè la nostra
societat reflexioni sobre qüestions tant transcendentals com la guerra,
la pau, la violència, els blocs militars, la neutralitat, la nuclearització, les
armes i les despeses militars, el servei militar, l’objecció de consciència,
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la desobediència civil, l’acció no-violenta i, òbviament, el sentit actual
dels exèrcits. L’acció del moviment per la pau s’ha mantingut, amb altibaixos, de forma continuada i in crescendo al llarg de diverses dècades.
Com explica l’historiador Enric Prat, de vegades el moviment pacifista
ha tingut gran visibilitat social, com quan desenes o centenars de milers de persones s’han manifestat al carrer contra les guerres, contra les
armes nuclears o contra els blocs militars. I d’altres vegades les activitats del moviment han estat impulsades per un grup reduït de persones i col·lectius però que, vistos de forma global i amb perspectiva històrica, han tingut efectes socials considerables i han forjat una cultura
de la pau sòlidament arrelada. Entre d’altres raons, per la seva composició plural i social heterogènia, capaç d’aglutinar tradicions religioses,
polítiques, sindicals o ideològiques diverses.
En conjunt, tots aquests grups, organitzacions, plataformes i campanyes plurals i diverses que han configurat el moviment per la pau a
Catalunya en el darrer mig segle han defensat uns objectius comuns,
compartits per milers i milers de persones: l’oposició a les guerres; la
lluita per la pau; el rebuig o la desvinculació de l’OTAN; el reconeixement del dret a l’objecció de consciència i l’abolició del servei militar
obligatori; la solidaritat i la cooperació internacionals; la justícia social
i la defensa dels drets humans. Totes i tots plegats, les persones i organitzacions que conformen aquest ampli moviment social han indicat diversos camins i alternatives viables per construir la pau i la justícia
al món, com el desarmament, una reducció dràstica dels exèrcits i les
despeses militars, la prevenció i la resolució pacífica i justa dels conflictes, la no-violència, la desobediència civil, l’objecció de consciència i fiscal i l’educació per la pau.
Això no vol dir, com passa avui a rel de la guerra d’Ucraïna però també
ha passat en altres moments, que no existeixin dubtes sobre l’eficàcia
de les accions contra la guerra i en favor de la pau, tant quan aquestes es recolzen en grans mobilitzacions ciutadanes que no assoleixen
els seus objectius com quan sembla que la resposta esperada és poca
o no la desitjable. Cal reconèixer que és molt difícil plasmar les propostes i alternatives del moviment per la pau. Els seus adversaris són molt
poderosos en societats com l’europea, de tradició militarista i de grans
interessos econòmics, polítics i geostratègics lligats a la indústria armamentística i al poder dels exèrcits com a agents governamentals.
Amb tot, l’acció sostinguda i les pressions dels moviments socials no
llauren mai en terra erma i sovint incideixen en les decisions dels diferents poders. Es notaria encara més si la nostra democràcia fos més
participativa. La mateixa celebració, el 1986, del referèndum de l’OTAN,
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malgrat el seu resultat, i la supressió, el 2001, del servei militar obligatori són dues fites que no es poden deixar de tenir presents. De la mateixa
manera que és remarcable que, a l’inici de la guerra d’Irak, l’expresident dels Estats Units George W. Bush instés a no fer cas de les multitudinàries manifestacions pacifistes de Barcelona.
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Ara el protagonisme bèl·lic el tenen Rússia, Ucraïna i el conjunt de països europeus que, contra el tòpic que diu que no havien vist la guerra
tant a prop des del 1945, a la darrera dècada del segle xx ja van ser testimonis o protagonistes de setges com el de Sarajevo, de matances com
la de Srebrenica i de bombardejos com el de Kosovo. Per no parlar de
conflictes i guerres en països també propers de la ribera sud de la Mediterrània i dels quals Europa és testimoni, quan no corresponsable, de
milers de persones que perden la vida al mar o, simplement, a les nostres fronteres en busca de refugi i d’un futur millor.
Un dels reptes del pacifisme és mantenir una activitat regular sobre
el conjunt de guerres que es produeixen al món -més de 30 estats ho
estaven a principis del segle xxi i ara segueixen en guerra o en risc de
conflicte un nombre similar de països-, tenint sempre present el repte
primer de la informació, atès que hi ha molts conflictes bèl·lics sistemàticament ignorats pels mitjans de comunicació. Un altre repte, com remarca José Luis Gordillo al número de setembre del 2022 de la revista Mientras Tanto, és que “l’esquerra i el moviment per la pau haurien
de tenir clar que han d’unir els seus esforços al dels sindicats, partits
i col·lectius diversos que convocaran mobilitzacions contra l’increment
dels preus de l’energia, la inflació i l’encariment de la vida. I han de convèncer els dirigents sindicals de què les reivindicacions d’alto el foc immediat a Ucraïna, pau i desarmament haurien de sentir-les tant seves
com la sent el més pacifista dels pacifistes”.
En qualsevol cas, com ha escrit recentment el filòsof italià Carlo Galli,
la millor resposta que podem tenir avui en clau de cultura de pau és
“treballar concretament, és a dir, políticament, perquè la confiança en
la democràcia -en la seva eficàcia, en la seva capacitat de respondre a
les necessitats de la societat en conjunt- torni a ser l’arma decisiva en
la guerra i, al mateix temps, el principal instrument de pau”. I això inclou, a Itàlia, a casa nostra i arreu d’Europa i el món, treballar perquè
l’extrema dreta no creixi ni condicioni les opcions de la pau, que necessàriament passen per la igualtat en la diversitat i per assegurar treball, benestar i condicions materials i culturals per a la vida de tota la
gent en un planeta habitable i sostenible. Conclou Galli que, més enllà de les moltes diferències, el punt de contacte entre la vella i la nova
guerra freda és que, per guanyar, aquesta vegada és necessari que les
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nostres societats assumeixin una configuració política i econòmica justa que les legitimi com a model de civilització. I aquí és clau el paper i
la idea d’Europa, que ha de fer valer la seva unitat i sobirania compartida, la seva cultura humanista, federalista i democràtica, davant de Rússia, dels Estats Units i del molts enemics i amenaces internes que també té, començant pels virus de la desigualtat, del racisme i de l’exclusió
social associats al capitalisme.
Catalunya té molt de camí fet gràcies a l’aportació del moviment per
la pau en la seva construcció nacional al llarg de la seva història, en la
qual ha estat decisiva la tradició internacionalista i solidària del moviment obrer i del ric i plural món associatiu tant o més que les essències
religioses, filosòfiques o nacionalistes. Queda molt camí per recórrer
i molta feina per fer perquè la història també ens ensenya que res ve
predeterminat ni és etern. Pau Casals va dir davant de l’ONU, per acabar amb les cites amb què hem començat, que “el nacionalisme mal
concebut, el fanatisme, els dogmes polítics i la falta de llibertat i de justícia alenen la desconfiança i l’hostilitat que agreugen cada dia més el
risc que correm” però que, “malgrat tot, tots els éssers humans desitgen
la pau”. Nosaltres compartim aquest desig i som conscients, com va dir
Gandhi, que “no hi ha camí per a la pau; la pau és el camí”. Per això ens
comprometem a seguir treballant per la seva construcció.

Seminari Salvador Seguí.
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya
Setembre 2022
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