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Todo ello ha estado presente en los actos organizados por el 

colectivo P X P sinónimo del pacifismo en Tarragona 

entroncando el arte con la defensa de los DD.HH.   

 

 

 

 

 

El 3 de Agosto del 2008 TARRAGONAS PATRIMONI DE LA 

PAU  / PARLAULES PER LA PAU crearon, una vez más, un  

espacio de arte en defensa de la dignidad de las personas y la 

justicia para los desheredados.  

 

Son siete años creando este espacio el primer domingo de cada 

mes en la Plaza de la Font de Tarragona y treinta años de lucha 

ininterrumpida en defensa de la Justicia social de la mayoría de 

sus miembros 

 

Hemos querido rendir un merecido homenaje al colectivo P X P 

con quienes ha colaborado en diversas ocasiones el  Taller del 

Sol y el Boek861, y pretendemos hacerlo recogiendo sus 

inquietudes y temas de los que se ocupan actualmente, e 

insertando de manera arbitrarao (a modo de collage), imágenes 

de los archivos del TDS recordando diferentes momentos de 

 P X P 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESTE MENSAJE LO RECIBIMOS CON FECHA 3 DE 

AGOSTO DEL 2008 (TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL 

MISMO SE ADJUNTAN LAS FOTOS DE LAS 

ACTUACIONES DEL MISMO DIA, NOS PUEDE DAR UNA 

IDEA DEL GRADO DE EFICACIA DEL COLECTIVO) 

 

Avui és diumenge. Primer diumenge d'agost 2008. I des de 

març de 2001, cada primer diumenge de mes, la 

Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau fa Paraules per 

la Pau. 

 

Paraules per la Pau és una concentració per mostrar el rebuig 

a la presència de vaixells de guerra al Port de Tarragona i, 

per extensió, contra el militarisme. A Paraules per la Pau 

intentem anar més enllà del NO i, per tant, diem no a partir 

de la creació d'espais de pau i art. Des de l'inici, a la 

concentració, hem comptat amb la col·laboració d'artistes de 

les nostres contrades que ens han ajudat a bastir aquest espai 

de pau i art. 

En el text que adjunto s'explica una mica això de Paraules per 

la Pau: 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau


 

 

A finals de 1997 s’anunciava la visita del portaavions JFK. 

L’Autoritat Portuària comunicava la visita a l’Ajuntament i 

demanava el seu vist-i-plau. La Comissió de Govern (CiU i 

PSC), va dir que si i va començar un procés de militarització 

caracteritzat, sobretot, per la visita de nombrosos vaixells de 

guerra de la VIa Flota dels EUA i de l’OTAN i la campanya 

institucional per mostrar-ne les bondats. Maniobres militars, 

utilització militar de port, aeroport, carreteres, ferrocarril..., 

militars a centres d’esplai i centres cívics, visites de vaixells de 

guerra procedents de l’Iraq, visites de furgonetes de 

reclutament, prescriptors, militarització de l’ensenyament... 

visites de les autoritats al Pentàgon... són algunes de les fites de 

les quals poden estar “orgullosos” 

 

 

 

 



 

 

Quasi paral·lelament comença (o es continua, segons es miri) 

una història de resistència, d’activisme, d’esforç, de 

companyonia i solidaritat: es forma la Coordinadora Tarragona 

Patrimoni de la Pau per articular i mostrar l’oposició d’una 

part de la ciutadania a aquest procés de militarització.  

 

Una de les experiències significatives resultants de l’existència 

de la Coordinadora és Paraules per la Pau: una concentració 

mensual (cada primer diumenge de mes, a les 12 del migdia, 

davant l’Ajuntament) per dir No als vaixells de Tarragona i al 

militarisme. L’experiència va començar en el mes de març de 

2001 i es va dissenyar, tenint en compte experiències com el 

Silenci per la Pau o Música per la Pau, pensant en quelcom que 

no ocasionés massa feina i que permetés mantenir un mínim fil 

conductor entre les persones preocupades per aquesta qüestió i 

pel pacifisme i/o l'antimilitarisme. També es cercava quelcom 

diferent: no limitar l’acte a un No! i poder mostrar quelcom 

creatiu, relacionat, amb l'art i, per extensió, amb la pau i la vida 

en oposició a tot el que suposa el militarisme.  

 



 

 

 

 

 

Quasi set anys i mig després d’aquella data -uns 87 actes 

desenvolupats sense interrupcions, amb bon temps, pluja, calor, 

neu...-, hom coincideix en què s’ha aconseguit combinar la 

denúncia del militarisme, de les causes dels conflictes, la 

solidaritat amb les víctimes de TOTS els conflictes... amb la 

creació d'un espai de pau i art. 

En el primer Paraules per la Pau, el col·lectiu Pinzell Brut va 

confeccionar el mural que, des de aquell dia, ha presidit les 

concentracions. 

 

 

 

http://www.tinet.org/~tgnapau/primer2.html


 

 Des d’aleshores, nombroses persones i artistes de les nostres 

contrades han ajudat a bastir aquest espai: lectura de texts; 

poemes; rapsodes (com Carlos Garcia, un senyor de més de 90 

anys); bouesia;  

 



 

 

confecció de pancartes i banderoles; conta contes i tallers de 

jocs cooperatius; tallers sobre conflictes “oblidats”; putxinel·lis; 

actuacions musicals a càrrec de des de cantautors a grups de 

jazz o de rock, passant per alumnes de l'escola de música; 

campanyes contra la joguina bèl·lica o per l’objecció fiscal. 

Accions plàstiques o performances (víctimes de TOTS els 11-S, 

“decodificació” de la premsa, la militarització i les seves 

conseqüències o la relació entre la indústria bèl·lica i les 

fronteres; visites de Bush i Aznar amb surrealistes processons 

per la Part Alta acompanyant el taüt de la democràcia i els drets 

humans o l'”ocupació” de la plaça per un escamot de la Navy 

que pretenia penjar la bandera americana en el balcó de 

l'Ajuntament). Tallers de fanalets o grues de paper per 

commemorar els aniversaris del bombardeig de Hiroshima o un 

“festival” d'accions inspirades en l'obra de Joan Brossa i que 

http://www.tinet.org/~tgnapau/dosmarc.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/febrer.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/octdos.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/jjagost.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/jjagost.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/jjagost.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/enterrament.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/enterrament.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/enterrament.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/enterrament.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/navy.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/navy.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/navy.html
http://www.tinet.org/~tgnapau/navy.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/fanalets.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/Pxp%20agost/index.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/PxP%20setembre.html


van començar amb una intervenció brossiana de la mateixa 

guardia urbana o l'inici de la gira per Tarragona del Vaixell 

dels bojos.  

 

Aquest matí, com deia, hem fet el Paraules per la Pau d'agost. 

Hem comptat amb una actuació memorable. Un grup de 

rumba que es diu Verguenza Ajena i que han tocat algunes 

cançons emmig de l'entusiasme de la penya que s'ha 

congregat al voltant de l'acte. 

 

A més, hem repartit el número 84 del full informatiu que 

porta el mateix nom, Paraules per la Pau i hem recordat un 

parell de coses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau/pxpnovembre.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/pxpnovembre.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/pxpnovembre.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/PxP%20agost%202008%20-%20Verguenza%20ajena/index.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/PxP%20agost%202008%20-%20Verguenza%20ajena/index.html
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/fullagostvuit.pdf
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/fullagostvuit.pdf
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/fullagostvuit.pdf


 

 
 

- el dia 6 d'agost farà 63 anys del llençament de la bomba 

atòmica sobre Hiroshima i el dia 9 sobre Nagasaki. Com 

altres anys, la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau 

commemorarà la memòria de les víctimes de la barbàrie. 

Dimecres, 6 d'agost, a dos quarts de vuit del vespre 

presentaren el llibre de Xavier Garcia "La primera dècada de 

lluita antinuclear 1970-1980" 

 

i dissabte, 9 d'agost, a partir de les 19 h. serem a la Rambla 

fent un taller de fanalets de paper que, a les 22,30 h. 

dipositarem a la Font del centenari recordant la cerimònia 

que el dia 6 fan a Hiroshima. També invitem tothom a enviar 

missatges de pau a Hiroshima. 

 

- Ja fa més d'un any que vam lliurar a la nova corporació 

municipal una vintena de propostes per impulsar la cultura 

de la pau. Encara no tenim resposta.  

 

 

 

http://www.seniornet-hiroshima.gr.jp/toro/2007photo-up/PhotoStory2007.wmv
http://www.seniornet-hiroshima.gr.jp/toro/2007photo-up/PhotoStory2007.wmv
http://www.seniornet-hiroshima.gr.jp/toro/2007photo-up/PhotoStory2007.wmv
http://www.seniornet-hiroshima.gr.jp/cgi-bin/2008pm-eng01/wforum01.cgi
http://www.seniornet-hiroshima.gr.jp/cgi-bin/2008pm-eng01/wforum01.cgi


 

 
 

A més, en l'anterior legislatura, l'Ajuntament (un ajuntament 

que veia amb bons ulls l'arribada de vaixells de guerra de la 

VIa Flota dels EUA i de l'OTAN) es va adherir a la xarxa 

Majors for Peace (Alcaldes per la Pau) i un regidor, Agustí 

Mallol, de CiU, va viatjar a New York per parlar a 

l'assemblea general de l'ONU sobre la "construcció de la pau 

a les ciutats".  

 

Ara, l'ex-regidor que sembla que ja no és de CiU reb 

prebendes del nou consistori socialista però ningú recorda ni 

els compromisos adoptats ni Hiroshima i Nagasaki. Patètic! 

 

Us esperem a la presentació del llibre (dimecres, 6 d'agost a 

les 19,30 h. a la Sala d'actes de l'Ajuntament) i a la 

commemoració del llençáment de la bomba atòmica (dissabte 

a les 19,00 h. a la Rambla Nova i a les 22,30 a la Font del 

Centenari) 

 

Feu-ho córrer, si us plau 

 

 

http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/350/La_Asociacin_de_la_2020_Vision_Campaign
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/350/La_Asociacin_de_la_2020_Vision_Campaign
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/350/La_Asociacin_de_la_2020_Vision_Campaign


 

 
 

No als vaixells de guerra... Hi ha coses més 

interessants per veure! 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau 
____________________________________________________________________ 

 

 

dimarts, 29 / juliol / 2008 

Hiroshima i Nagasaki. Aniversari de l'horror.  

Eramos pocos y parió la burra. 

Se m'ha espatllat el router i m'estic connectant amb un módem a 45,2 kbps (increible 

que en algun moment funcionéssin aquestes coses). 

Bé, el cas és que, amb banda ampla o amb eines de museu, he de penjar un post. 

 

Si el esplendor de mil soles estallase de golpe en los cielos, sería comparable al 

resplandor del Gran Ser y Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. 

Frase del Baghavad Gita pronunciada per Oppenheimer després d'Hiroshima. 
 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau
http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/hiroshima-i-nagasaki-aniversari-de.html


D'ací poquets dies, concretament el 6 i el 9 d'agost, farà 63 anys que els EUA van 

llençar una bomba atòmica sobre Hiroshima i Nagasaki. 

A aquestes alçades tothom ha vist la foto del bolet atòmic que es va aixecar sobre 

Hiroshima aquell 7 d'agost de 1945 

 

 
 

El proper diumenge, primer diumenge de mes, farem Paraules per la 

Pau, la concentració antimilitarista de cada primer diumenge de 

mes, i en parlarem. 

Dimecres, 6 d'agost, l'aniversari del llençament de la bomba a 

Hiroshima, farem la presentació d'un llibre: La primera dècada de 

lluita antinuclear a Catalunya (1970-1980) del periodista i escriptor 

Xavier Garcia. L'acte el farem a dos quarts de vuit (les 19,30 h.) a la 

Sala d'Actes de l'Ajuntament de Tarragona. 
 

Dissabte, 9 d'agost, aniversari del bombardeig de Nagasaki, ens 

trobarem per la Rambla, a l'alçada de l'estàtua dels despullats, i a la 

nit recordarem les víctimes d'Hiroshima i Nagasaki encenent 

fanalets de forma semblant a la cerimònia que fan cada any a 

Hiroshima, encenent fanalets de paper que dipositen a les aigues del 

riu Motoyasu. 
 

 

 



 
 

 

Estamos en 194... (¿y cuantos?) Por un segundo se me ha olvidado. Pero sé el año y 

el dia. Un dia después de que nos enteràramos de que habian arrojado unabomba 

sobre el Japón, por lo que parece que fuera el fin del mundo. Creo que de ahora en 

adelante lo personal va a estar en guerra con lo público. Si podemos racionalizar eso, 

podemos racionalizarlo todo... 

... Era un hombre quemado y yo era enfermera y habria podido cuidarlo. ¿Entiendes 

la tristeza que entraña la geografia? Podria haberlo salvado o al menos haber 

permanecido con él hasta el final. Sé mucho sobre quemaduras. ¿Cuanto tiempo 

permaneceria a solas con las palomas y las ratas, en las últimas fases de la sangre y 

la vida, con palomas por encima de él, revoloteando a su alrededor, sin posibilidad de 

dormir en la obscuridad, que siempre habia detestado, y solo sin la compañia de una 

amante o un familiar?  

Publicat per Josep Maria Yago at 18:39 3 comentarios  

Etiquetas: Hiroshima, Nagasaki, nuclear  

dimarts, 22 / juliol / 2008 

Detenen un criminal de guerra... però en queden molts més  

 

 

 

 

http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/hiroshima-i-nagasaki-aniversari-de.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1361569597516615128&postID=8454029114607045939&isPopup=true
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/Hiroshima
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/Nagasaki
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/nuclear
http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/detenen-un-criminal-de-guerra-per-en.html


 

 
 

Postal del grup TRIO de Sarajevo (la van portar uns companys que van coincidir amb ells en un comboi 

a Sarajevo amb les peces d'una mostra de mail art per BiH) 
 

Aquest migdia m'han donat la noticia: Han detingut Karadzik! 

Han detingut Radovan Karadzik, un criminal de guerra! 

Me n'alegro. I tant! Un dels responsables de la neteja ètnica, del setge de Sarajevo, de la 

massacre d'Srebrenica... 

Però no puc negar que les fanfàrries que s'organitzen cada cop que es deté algun 

criminal com Karadzik em fan més aviat fàstic. Ara apareixerà com l'enemic públic 

número 1, un ogre, però no fa massa anys els governs, la ONU, etc. li menjaven el cul. 

Com va passar amb Sadam i amb infinitat de dictadors sanguinaris que, fins caure en 

desgràcia, han estat mimats i estimats per altres criminals més poderosos. 

 

L'any 1993, a Tarragona, vam crear un grup de Música per la Pau (inspirat en la figura 

d'En Vedran Smailovic, un violoncelista que recorria els carrers de Sarajevo, durant la 

guerra, tocant l'Adagio d'Albinoni) 

 



Vedran Samilovic tocant a les 

runes de la biblioteca de Sarajevo (1992) 

Durant més d'un any, cada diumenge sentiem l'Adagio i alguna actuació musical i 

reclamavem pau per Bòsnia. Més que combois d'ajuda humanitària reclamavem 

combois de dignitat, quelcom que no podien oferir els governs occidentals perque no 

sabien el que era. 

La pancarta que presidia les concentracions, obra del 

Taller del Sol 

Amb ocasió de les eleccions europees de 1994 vam editar el cartell que reprodueixo. 

S'hi pot veure Karadzic, lord Owen (impulsor del Pla Vance-Owen per consolidar la 

partició de Bòsnia en base a criteris ètnics institucionalitzant el resultat de la neteja 

ètnica) i Milosevic. 



 

 

 

Més tard, en el mes de juliol de 1995, vindria Srebrenica. 

A la foto següent podem veure Ratko Mladik, a l'esquerra, brindant amb el comandant 

Tom Karremans, al mig de la foto, dels cascos blaus holandesos, a Potocari, el 12 de 

juliol, després de lliurar l'enclau "protegit" a les tropes i milicies sèrbies que van ampliar 

el seu lloc a l'història de les atrocitats protagonitzant la massacre de més de 8.000 

persones. 



 

 
 

En el vídeo següent podem veure imatges de la "celebració" (ull! són dures). 

 

Quan somio, camino per les ruïnes 

del barri antic 

buscant un bocí de pa sec. 

La mare i jo respirem el fum de la pólvora. 

M'imagino que és l'olor dels pastissos, del pa de pessic. del kebab. 

Se sent un tret en un turó pròxim. Correm. 

Tot i que només són les nou en punt, potser 

correm cap a una granada que du el nostre nom. 

Se sent una explosió al carrer de la Dignitat. 

Hi ha molts ferits: 

germanes, germans, mares, pares. 

M'acosto i toco una mà ferida i tremolosa. 

He tocat la mort en persona. 

Esgarrifada, m'adono que no és un somni. 

És només un altra dia a Sarajevo. 

 

-Edina, 12 anys, de Sarajevo 

 

Tret del llibre Somio amb la pau. Imatges de la guerra per nens i nenes de l'antiga 

Iugoslavia. Editat per UNICEF.  

Publicat per Josep Maria Yago at 21:24 5 comentarios  

Etiquetas: BiH, Karadzik, Sarajevo, Srebrenica  

Ves que m'han enviat...  

 

 

 

http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/detenen-un-criminal-de-guerra-per-en.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1361569597516615128&postID=5502342634584202749&isPopup=true
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/BiH
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/Karadzik
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/Sarajevo
http://aixihopenso.blogspot.com/search/label/Srebrenica
http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/ves-que-mhan-enviat.html


 

 

 
 

Ahir vaig trobar un paper de Correus a la bústia. Un d'aquells que el carter et deixa quan 

t'ha portat un certificat o quelcom semblant i no t'ha trobat a casa. Era un certificat. He 

pensat, ja hi som! Hisenda per l'objecció fiscal!. Doncs no! La meva sorpresa ha estat al 

veure que me l'enviava l'Arquebisbat de Tarragona. He pensat, no pot ser, que no saben 

que, fa quasi un any, vaig apostatar? 

 

D'ací poquets dies, concretament el 6 i el 9 

d'agost, farà 63 anys que els EUA van 

llençar una bomba atòmica sobre Hiroshima 

i Nagasaki. 

A aquestes alçades tothom ha vist la foto 

del bolet atòmic que es va aixecar sobre 

Hiroshima aquell 7 d'agost de 1945 

 

diumenge, 20 / juliol / 2008  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platja Llarga. No ens podem despistar!  

 

 
 

La Plataforma Salvem La Platja Llarga segueix reivindicant i en el darrer 

email expliquen el següent: 

NO ES CONSTRUEIXEN LES CASES dels plans 27 i 28 i això és una 

boníssima  

Queda en projecte un hotel, el PP-40. Recurrirem quan sorti el POUM ja que 

està al mig d'un dels corredors biològics possibles de la platja, i en zona 

inundable en cas de rierada.  

Però es planeja fer un gran CENTRE AQUÀTIC a prop de la Platja Llarga  
 

http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/platja-llarga-no-ens-podem-despistar.html


Ja m'estranyava a mi que amb això dels Jocs del Mediterrani no hi hagués cap proposta 

"novedosa". Formarà part de la planificació que està preparant l'àrea de Medi Ambient 

de l'Ajuntament? 

 

I volen activar un Pla de Gestió per al BOSC DE LA MARQUESA i les seves 

cales que contindria un projecte completament inadequat per a aquest 

bellíssim paratge natural  
 

El Comissari de Medi Ambienti ha contestat la “PREGUNTA A EUROPA” 

sobre la construcció d'un passeig marítim a la Platja Llarga (Ampliar info). 

Quant a les FINANCES PLATAFORMERES,entre els concerts i les 

aportacions al compte corrent (235 euros), el dèficit de la Plataforma s'ha 

reduït de 2.400 a 1.550 euros. 

Vol dir també que contem amb uns 600 euros per seguir endavant amb les 

activitats. 

 

 
 

Paraules per la Pau (acte antimilitarista i informatius alternatius)  

Si aneu passant pel blog veureu que només el puc actualitzar un o dos cops a la 

setmana. Us demano indulgència (humana, no eclessiàstica, clar). 

La darrera actualització fa referència, com no, a l'acte Paraules per la Pau que hem fet 

aquest primer diumenge de juliol. 

 

http://www.moviments.net/platjallarga/ultimahora.html#preguntaeuropa
http://aixihopenso.blogspot.com/2008/07/paraules-per-la-pau-acte.html


Aquest matí hem fet 

Paraules per la Pau. 

Sota un sol de justícia, com es diu (de fet s'hauria de dir d'injustícia) hem desenvolupat 

l'acte en el que hem recordat l'acabament de la campanya d'objecció fiscal a la despesa 

militar i que, un any després, encara no tenim resposta a les propostes de foment de 

cultura de pau que vam presentar a l'Ajuntament de Tarragona. 

Cristhian, un company mexicà, afincat a Tarragona, ens ha ajudat a bastir l'espai de pau 

i art contra el militarisme interpretant diverses cançons i recitant alguns poemes. 

 

Com deiem a l'acabament 

de l'acte, estem de camí, però si en el cami trobem poesia, música, amistat, il·lusió i 

alegria, com en el PxP d'avui, val la pena. 

Durant l'acte hem distribuït el full informatiu número 83 i el número 1 de La Panerola. 

També s'ha venut el llibre de Jordi Martí "Ni Nadal, ni Setmana Santa". 

 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau/fulljuliolvuit.pdf
http://www7.speedyshare.com/data/815536408/11657761/7822292/Panerola%20juliol08.pdf


 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau  

 

Hemos recogido también del blog de  Josep Maria Yago 

Algunas otras propuestas cercanas a las inquietudes del 

colectivo / http://aixihopenso.blogspot.com/  

 
 

 

 

http://usuaris.tinet.org/tgnapau

