
Lapaude l’opiniópública

V a tenir clar des de
molt jove que totes
les guerres tenien
conseqüències nefas-

tes, a mercè de la seva pròpia
experiència. A casa d’Alfons
Banda Tarradellas, mort dijous
als 69 anys, en sorgir durant la
seva infantesa qüestions com la
GuerraCivil, elmaquis o la polí-
tica en general, va dir en alguna
entrevista, es produïen buits, si-
lencis i moments tensos. Des-
prés de la guerra, el seu pare va
ser condemnat a 30 anys de pre-
só, però va complir poc temps
perquè de seguida vamorir a la
presó. Això, va dir, potser va
forjar el seu caràcter pacifista.
Sobre aquesta pedra angular
van anar encaixant altres in-
fluències que el van convertir
en un lluitador per la pau.
Als anys setanta, aquest quí-

mic de formació i docent de
professió es va sentir en el seu
element amb personatges com
Joan Gomis, Arcadi Oliveras o
Alfonso Carlos Comín. Catòlics
com ell i pacifistes convençuts.
La seva feina com a responsa-
ble de centres de formació dels
jesuïtes de Casp i de Sarrià el
va convèncer de la importància
de l’educació. A comença-
ments dels vuitanta es va inte-
grar a Justícia i Pau.
La influència clau, tanma-

teix, li va arribar de Sean Mc-
Bride, premi Nobel de la Pau.
El 1981, en la preparació del
centenari de la casa dels jesuï-
tes a Barcelona, Alfons Banda
va ajudar a organitzar una sèrie
de conferències. Banda es va
encarregar que hi participés
McBride i exposés a Barcelona
una de les seves idees força fo-
namentals: l’única arma per
transformar la societat és l’opi-
nió pública.
Banda es va identificar amb

aquest principi i recordava el
diàleg que va mantenir
McBride amb una senyora en
una de les seves conferències.
–Sóc una simple ciutadana.

Què puc fer per la pau?
–Vostè és opinió pública.
I li va parlar de Solidarnosc

quan ningú no coneixia Lech
Walesa. “Jo no ho veuré, però
vostès sí”, va assegurar refe-
rint-se a la transcendència que
tindria el líder polonès en la his-
tòria contemporània.
Va constituir la Fundació

per la Pau (actualment Fundi-
pau) el 1983 i va ser un dels im-
pulsors de l’Institut Català In-
ternacional per la Pau (ICIP)
de la Generalitat.
Banda no concebia que, te-

nint Catalunya una tradició de
pactes, de pau i treva, no
disposés d’una institució per fo-

mentar la pau. Aquesta obses-
sió es va fer realitat el 2007,
quan es va fundar l’ICIP. Des
del 2012 n’era el vicepresident.
“Era una persona de tarannà

tranquil que sabia combinar
convicció i anàlisi, una cosa no
habitual; tenia molt clar que hi
havia uns mínims dels que no
es podia passar en la negocia-
ció, en el diàleg”, recorda
Rafael Grasa, president de
l’ICIP.
Un dels assoliments, i no pe-

tit, de Banda va ser anar a l’ar-
rel del problema. En la seva llui-
ta contra la despesa militar va
aconseguir sumar moltes uni-
versitats i investigadors perquè
no fessin estudis sobre qües-
tions directament relacionades
amb l’armament. Segons el seu
raonament, si es fabriquen ar-
mes, es venen; si es venen, s’uti-
litzen; si s’investiga sobre ar-
mes, es fabriquen, es venen i
s’utilitzen.
Alfons Banda va donar la se-

va última lliçó, magistral, de la
manera com va viure la malal-
tia. Va dedicar el temps que li
quedava als seus i a acabar al-
guns escrits.

El funeral es farà avui, a les
13.00 h al tanatori de les Corts i
dijous vinent hi haurà unamissa
als Jesuïtes de Casp a les 20 h.
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Alfons Banda (segon per l’esquerra) a la Fundació per la Pau, al costat de Xavier Masllorens, el
premi Nobel Sean McBride, Fèlix Martí i Joan Gomis als anys vuitanta
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