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Fernando López de Castro
^ ^ ^emimAo }.üpez. de Caslro í Fa va néixcT a KilxÁl,
^'-"W^^
casuahnent diu, l'any I94Q. Perqué eil es considera
*rW
fonamentalment empordanés: perqué empordanesa
^
t'.s la seva mare i tota ¡a seva famúia; i empordanés /lo
és "de trehaií. cyi esperit crític, en la raiixa, en un pél de botería
i... de dir íes coses ciares». Empordanés de Castelló d'Empúries,
com l'amhaixadjjr Josep Coderch, a qui coneix i amb qui s'ha anal
veient des que eren peúts.
El general López, de Castro va ingressar a I'Academia militar
de Saragossa l'any 1958, es va diplomar en Estat majar a Madrid
i va estudiar a ¡'Escola de la gueiTíi. a París -ki mülor Escola de
defensa del món, diu-, on va romandre durant cinc anys. El
¡979, esseni Adoí/o Suárez president del govem espanyol, fou
r\omer\at Cap de seguretat de la Mcmc/oa, seu de la Presidencia,
carree que exercí fins al 1982. Des d'allí va viure, en primera
Unia, el cop d'estat de 198 ¡.
Entre els diversos destins que ha tingut al Itarg de la seva
vida professional ha comandat unitats de cai^adors de muntanya,
de paracaigudistes, etc., i ha acabat la seva vida activa el vinl-i'
u d'abril d'aquest any, en passar a la reserva activa, haveni
estat fins llavors Cap militar de la demarcado de Girona.
La veritat és que aquest espai de la Revista eslava reservaí
per a un article d'opinió signat per un militar, que voliem que
ens dones el seu puní de visia sobre Vohjeceió de consciéncia, la
insubmissió i la defensa, no pas com a represeyítant de res, sino
com un ciuiadá que percep aquesls fenomens des d'una expe-
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riencia vital i ^yrojessional particulars, des d'wta óptica ben idiosincrática i que considerávem especialment sensible i interessada
per aquests temes.
No ha estat possible. ja ho havien adverth els companys del
Comeí/ de redacció, i no costa gaire de Cüm¡rrovür'hü personalment davant la teranyina de permisos, peticions form.als i rtegatives expresses d'uns professionaís que teñen, normativament,
limitada la seva llibertal d'exjrressió i que son profurviamenl gelosas de l'espent de disciplina i de jerarquía que impregrm la institució i les persones militars,
Quan ja donávem l'assumpie per perdut. també de forma
casual, vam entrar en contacte amb el general López de Castro.
No ens va valer fer l'article que li sol-licitavem, perii sí que ens va
convidar que li féssim una entrevista. Den ser, potser, per la seva
rauxa empordanesa o per la Ilibertat que dórm el pas a la reserva
o vés a saber perqié... Elfetésque, enmenysd'unmes,
haconcedit tres entrevistes diferents: tot un récord si parlem de comanfÍ£íTTtent.s

militars.

ÍA)m que el nociré objecliu no era pas polemitzar, ni fer
própiament una entrevista, sino sentir i llegir les opinions d'un
ciutada de professió militar sobre l'objecció de consciéncia, la
in.mhmissió i l'exércit, hem optat per fer desaparéixer la veu i les
paraules de Ventrevistador i deixar el paper i el bolígraf al general
de brigada Femando López de Castro. Com si fos talnient l'article que buscávem...
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Quan els governants íeien de governants, es limitaven a
marcar els ohjectius, de defensa o d'atac, a assolir, eren els exércifs els qui decidien la forma i els mitjans mes adequats per aconseguir-los. Ara, en el conrticrc de les Malvines, per exemple, la
senyora Thatcher ordenava cl moviment deis vaixells; o el scnyor
Mitterrand, en la guerra del Txad, ordenava ell directament
renlairamcnt deis Jaguar, «Apaga y vamonos». O com diu la dita,
«z.cipater() a tus zapatos».
L'objecció de consciéncia
L\' Tobjecció de eonsciencia pensó, en primer Uoc, que es un
dret constitucional. Lssent tinent del batalló de nuinianya al castell
de Sant Ferran de Figueres, vaig teñir ocasió, de l'any 62 al 65, no
sülament de ser defensor de molts objectors de eonsciencia, testimonis de Jehová en aquella época, sino que, com a oficial de guardia,
vaig haver també de custodiar-los en la presó militar del castell, I el
record que tinc d'aquella gent és que era una gent mcravellosa, convcn^uda de les scves creences. I que per la seva religió patien presó
un any i un altre i un altre.., La llei en aquell moment era aquesta.
Jo tenia de vint-i-do,s a vint-i-cinc anys en aquella época i
avui entenc que, sense cap mena de dubte, la situació era molt
dura. Les circumstancies eren molt diferents de les actuáis, pero el
que sf pot dir el t i n e n t López de C a s t r o és que, e n aquells
moments, li dolia profundament que uns homes, per qíicstions de
eonsciencia, patissin presó ininterrompuda.
Fernando López de Castro i Fa al seu dcspaix de Cap \iüilar
de kí deinarcació de Girona.

Els militars
IA'S Forces Armadcs existeixen per defcntíar el nostrc
pühle, i sempre ¡i les ordres deis seus í^oveniants. En qualscvol
sisrcma polític, fins i tot en Tépoca de Franco. En aquells
moments, jo creía que !a majoria de ciutadans estaven a favor,
per diferenrs motius, del sistema. Aquesta era la meva percepció. Jo parlava amh inrei-lectual:^, amb pescadors, arab gent
humil, amb treballadors, amb liberáis, fins i ror amb gent que
havia Iluirat contra Franco, amb republicana,,, i aquesta sitúació ja els anava be. Evidentment hi havia una reacció contra
Franco, sf, pero minoritaria,
Els militars servim l'Estat. Jo mai iii'he consider¡ir un funcio'
nari: jo sóc tin servidor de l'Estat! Jo sóc un soldat que scrveix cl
meu país, Espanya. I, en el fons, jo servcixa el meu poblé, els meus
conciutadans, que és encara mes important que servir l'Estat. Les
Forces Armades son ni mes ni menys que el gos del pastor. El pastor del Pirineu surt amb el seu ramat d'ovelles i porta tres gossos
per si venen els llops. La nostra feina és dissuadir. Si no cal fer
aquesta feina, que ens suprimeixin!
Ara, la guerra? Un borror. Jo be vist les armes, i conec els
seus efectes: qui pot dir millor que jo que la guerra és un horror?
Conec millor que ningú el poder destructor de les armes... Pero
no oblitiem que alguns paísos molt propers al aostre teñen míssiis
intercontinentals i capacitat bacteriológica, i química, i possiblement nuclear. I nosaltres .som on som i estem on cstem.
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Aiiib íiixó viill dir que tots els sistemes teñen errors, aquest i
l'anterior, i molts, pero la llei és la llei, I la llei desgraciadament es
modifica quan es modifica, I, gairebé sempre, la llei va darrere de
les necessitats que teñen els ciutadans. Es legisla tard, "després
de», en Uoc d'avan9ar-sc a les necessitats deis ciutadans.
Essent jo tinent tenia eonsciencia que alió no estava bé, i jo
informava els meus superiors. peí conducte reglamentar!, que
alió no em semblava just. Pero jo he estat sempre, i sóc encara,
un militar disciplinar i entenc que els professionals de la defensa
de cap manera han de fer prevaler la seva voluntar per damunt
de la deis ciutadans. Em vaig limitar, dones, a informar amb
valentia i, en aquelles coses en que jo em podia responsabilitzar a
nivcU personal, me'n teia responsable.
Els testimonis de jehová, que eren els objectors de l'época, els
que jo coneixia, tenicn la meva comprensió total i el meu respecte
(a mes, eren gent molt rcspectuosa i educada i correcta, i eren una
bona gent). I em va semblar un dolí d'aigua fresca que els constituents el 1978, en redactar la Constitució, jutgessin impresentable
el fet que a un jove, per un mandar de la seva con,sciéncia, se li
imposessin dos anys de presó per desobediencia, i després tres anys
mes per reiiicidcnt.., fins a disset anys!, alguns. Em sembla monstru()S. Em semhkva monstruos llavors i cm sembla monstruos ara.
I em sembla meravellós que la Constitució declari que l'objecció
de eonsciencia es un drct del ciutadá.
La prestació social s u b s t i t u t ó r i a
Em sembla just i totalment corréete que els objectors facin
una prestació social substitutória, si el legislador diu que el qui
objecti ha de fer un servei a l'Estat, per solidaritat.
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I em scmbhi inuit iii:iliimt.'nr que rAdmini.srnició, Jes de
Tany 78 fiai avui, no hagi nrriculat un ^istciii;i cohcTcnt Je prcstaciü social suhstirutória, compatible amb eis drcts deis rreballadors, perqué, éi ciar, aquí hi ha una coMisió d'inreres^^os, que el
legislador ha de resoldre.
Tots sabem que hi ha una hossa enorme de gent esperanc per
fer la prestació. 1 aixo genera una imeguretat i unes dificultats que
tampoc son lógiíiues. Aixó no .'-'ha fet be.
La insubmissió
Sobre la insubmissió he de dir molt poques coses.
Avui dia, amb un parlament democratic, amb unes eleccions
democrátiques, el que está ciar és que lors cstem obligats a complir
i a fercomphr la llei.
Hi ha una llci, I aquesta llei din que cIs senyors que es ne^uen
a complir la prestació social substitutória per ITIOIÍU> de consciéncia son uns insolidaris i, per tant, uns delin^jüents. L'insuhmís és
un delinqüent.
La insubmissió no és un problema deis militars, és un problema deis rribunals de justicia i deis legisladors, i de l'executiu peí
que fa a l'aplicació o no deis indults.
De fet, no he tractat mai amb cap insubmís: a mi, només m'aniben els submisos. El tema de la insubmissió, ais militars no cns foca.
Pacifismc
El pacitisme es un moviment absolutament real, que té la
seva lógica indiscutible,
Llegint la premsa, un no por ser altra cosa que pacifista. Pero la
historia m'ha demostrar c\ue la pau no deixa de ser un bé dcsitjablc,
absolutament inabastable per al genere huma.
Que seria fenomenal? Jo seria el primer que m'hi apuntaría:
supressió deis cxércits, i a funcionar! Ara, tiincionaria.' Tinc els
meus dubtcs, perqué entre el genere huma el bé existeix, pero el
mal, també.
Pacifisme Higa amb ingcauítat; amb ignorancia, no. ,A.mh
desconeixcment, probablement. Els exércits existeixen per detensar els interessos deis paisos, a tots els pa'i'sos del món, a l'época
histórica que sigui. Darrere de cada exércit hi ha el dólar, el pastís,
diguem-ho com vulguem.
Els darrers anys
Qué em diu rexpcriéncia d'aquests darrers vint-i-un anys de
Constitució vigent' Dones que teat un LIS fraudulent d'aquest dret,
pilons de joves d'aquest país han defugit les seves obligacions militars aMegant una falsa objecció de consciéncia. Jo, contra l'objec'
ció de consciéncia no hi tinc res, mes aviar al conrrari, em sembla
magnífic que un senyor objecti seguint la seva consciéncia. Ais
qui realment son objecrors amb sincerirat, tot el meu respecte; i
ais qui, Icnt frau tic llei, objecten, dones e! meu menyspreu.
Evidentment no es por entrar en les consciéncies de les persones,
pero jo sé que hi ha frau de llei perejué m'ho han eonfessat els mateixos infractors, no pas perqué jo m'ho inventi o a mi m'ho sembli.
Jo .sé que no tenim un percentatge teal d'objectors com el que
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h'í general L6¡>ez de Cancro.

aparenrment figura en les estadístiques... perL|ué, de fet, alguns
d'clls després es presenten a mossos d'esquaklra i, naruralment, agafen armes, Siguem una mica rigorosos!
Alguns joves, fins i tot alguns íamiliars meu.s, m'han preguntat algima vegada: -<Qué faig? em faig objector, em declaro insubmís o faig la milií». Quin planrejament és aquest.', els responc.
Aixó no és serios; si cts objector, ets objccti".r.
En no haver-hi una prestació social substturória adequada i eficaz: hi ha, aquests darrers anys, una tolerancia i una premissivitat,.. i
mes ara que el govem actual ha expressat la se\a voluntar de suprimir el servei militar obligatori per passar a un exércit profcssional:
cap ciutadá vol set, com he llegit a la premsa, «el último de la fila».
Jo he estat cinc anys a París, amb companys milirars alemanys, anglesos, francesos, russos... i aqucscs problemes els tenien
molt menys accentuats: alguna cosa deu voler dir aixó, no? Alguna
cosa, dins de la nostra .socierat, no ha acahat de funcionar pn)ü
bé.,, 1 no vull pas culpabilitzat ningú, perqué jo la culpa no sé qui
la té. C^íim deia el general Gutiérrez Mellado, «els militars fem el
eistell amb els vims que ens dona la societat*-,
Pero quan hi ha un ambienr social no procliu al sen'ei militar, ni tan solament a la defensa, el rema és molt greu. Tan greu,
que ningú en paria. Perqué el rema no dona vots. I si els ciuradans
no saben la situació real de la defensa del nostre país, dones a mi
em preocupa. 1 amb aquesta preocupado me'n vaig a la reserva!
Es l'opinió del Sr. Femandtj López d¿ Castro i Fa, ríutada de
(jircma, contríhuent, general de l'exércit espanyul i, segiim diu, de
temptiament liberal. I l'ha expressada a esiones en cátala i a estoncs
en castellíi, anih la cigarreta a la má, envoltat de foa')grafies dedicades (del Rei, d'Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Soteb, de Felipe
González, de jordi Pujol...), assegut en un sofá, acompanyat d'un
gas «quefabélasevafeinu".
Lamúsica, classica, ha sorvii tota
l'esiona a l'amph'ssima estanga. No era Schubert.
Per la transeripció, Xavier Besalú
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