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Versió amb plantilla de la foto d’Edie
“Check Point 300; (in)human borders”

La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau (CTPP) té el seu
origen en una visita del portaavions de la VI Flota nord-americana John
F. Kennedy al Port de Tarragona l’octubre de 1997. Va ser iniciativa de
l’alcalde Joan Miquel Nadal, aleshores també vicepresident de la
Comissió de Defensa del Congrés, i del president de l’Autoritat
Portuària, Lluís Badia, i de seguida comptà amb el suport de mitjans de
comunicació afins. En aquestes circumstàncies, comencen tímidament a
aparèixer articles, pintades, vinyetes i cartes als diaris locals en contra
de l’arribada de vaixells de l’OTAN a Tarragona. En aquest context neix,
a primers de 1998, la CTPP. En un primer moment funciona com una
coordinadora d’entitats, però de seguida s’estabilitza a manera d’un
col·lectiu social. Les primeres accions no es van fer esperar i el 31 de
maig de 1998 va organitzar una concentració festiva, amb espectacles,
música, concursos de pintura i redacció. És una mostra del tipus
d’accions que es portaran a terme en el futur, relacionades amb la
creativitat i les arts (concerts, recitals, exposicions, etc.).
L’agost de 2000, una vintena de persones properes a la

Coordinadora van realitzar, a plena llum del dia, diferents pintades a la
façana de la Universitat Rovira i Virgili, a la tanca d’un bloc de pisos i al
Mercat Central. Sis activistes van ser acusats i multats i la Coordinadora
va engegar una campanya popular de captació econòmica per pagar les
multes. Va convocar, sota el títol de “Paraules per la Pau” (PxP), una
concentració antimilitarista, lúdica i artística amb actuacions musicals,
lectures i recitals de poesia. L’èxit de la convocatòria va animar als
membres del col·lectiu a repetir l’esdeveniment i des d’aleshores cada
primer diumenge de mes a les 12 h a la plaça de la Font de Tarragona
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tingueren lloc aquestes concentracions antimilitaristes i es mantingueren
ininterrompudament fins l’octubre de 2018. Aquestes concentracions es
feren sense demanar permís ni comunicar-ho a l’Ajuntament o a cap
altra administració, la qual cosa comportava la visita de la guàrdia
urbana o del mossos per tal d’identificar els responsables. Un altre
esdeveniment que reflecteix el tarannà i la continuïtat de la coordinadora
és l’edició d’un butlletí mensual a partir de desembre de 2001.
A banda de la faceta més cultural lligada a la protesta per la

presència de vaixells de guerra, també es feren accions de denúncia
contra la presència d’unitats de l’Exèrcit en certàmens formatius,
parades militars.
La desaparició del col·lectiu es va produir al 2018 a causa de la falta

de relleu generacional, la dispersió geogràfica dels components i una
rutina en la realització de les activitats. Sense il·lusió, l’organització es
va apagar paulatinament.
En aquest opuscle no ens centrem en les activitats fetes per

l’organització tarragonina al llarg dels anys, a manera d’un curriculum
vitae, sinó que posem l’èmfasi en el caràcter lúdic i creatiu de les seves
propostes. Tallers de manualitats, cicles de pel·lícules, concerts de
música, recitals de poesia, exposicions fotogràfiques, encàrrecs d’obres
d’art, performances, contraanuncis, enganxines, manifestacions,
xerrades, publicacions, pintades i murals són alguns dels protagonistes.
Dediquem aquest opuscle a les persones que han col·laborat en la

realització de les activitats antimilitaristes de la coordinadora i a les què
hi ha assistit durant els seus vint anys d’història (1998-2018).
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El 2001 la Coordinadora va començar una
activitat mensual que acabarà sent la més
visible. El Paraules per la Pau programava
actes culturals per difondre missatges
antimilitaristes. En la primera edició, el
col·lectiu d’artistes Pinzell Brut va col·laborar
realitzant un mural que en endavant presidí
totes les convocatòries mensuals.
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Els artistes del col·lectiu
Pinzell Brut davant de la
pancarta dedicada a la
cordinadora (2001).
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En diferents moments es van fer
tallers per preparar banderoles
per penjar als balcons. Al 2003
van servir per visibilitzar les
concentracions i manifestacions
d’oposició als bucs de guerra al
Port i en contra de la Guerra
d’Iraq. També es feren
nombroses pancartes de
manera col·laborativa dins dels
mateixos actes programats.

Confecció entre diverses persones d’una pancarta
contra la presència dels vaixells de guerra. L’acte
va tenir lloc al Balcó del Mediterrani i va estar
amenitzat amb les actuacions musicals de
Cristóbal Karrillo i El Toubab (Jaume Blanc) (2014).
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Confecció d’una banderola (2008).

Una pancarta estirada al terra,
dissenyada per l’il·lustrador Idren, ironitza
sobre el veritable caràcter de l’exèrcit. Va
servir de fons per a la concentració al
Passeig Marítim, el 20 de maig de 2018,
per protestar contra l'exhibició d'acrobàcia
aèria de la Patrulla Águila i una unitat de
paracaigudistes de l’Exèrcit de l’Aire, amb
motiu dels Jocs del Mediterrani.
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El 31 de desembre de 2000 aparegué una pintura mural de
prop de deu metres de longitud a l’autovia Tarragona-Reus,
entre els barris de Torreforta i Riuclar. L’acció va coincidir
amb la presència de dos vaixells de guerra al Port de
Tarragona, i pocs dies després que un jutge de Tarragona
condemnés tres membres de la Coordinadora per fer unes
pintades.

Durant la campanya
d’objecció fiscal a la despesa
militar de 2010 es van fer una
sèrie de pintades al terra
camí de la Subdelegació del
Govern, amb el text «Retallem
la despesa militar, fem
objecció fiscal». Els Mossos
d’Esquadra van identificar i
denunciar les persones que
participaren en l'acció, però
en arribar el judici van ser
absoltes.
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En la cloenda d’unes Jornades per una
Tarragona Patrimoni de la Pau el 29 de
novembre de 1998 es realitzà una pintura mural
col·lectiva a la plaça Imperial Tàrraco. La pintura
durà poc perquè l’Ajuntament va córrer a
esborrar-la amb l'asèpsia de la pintura blanca.
A la foto petita, un detall on es veu el dibuix amb
pinzell a partir del model plasmat en un full de
paper, on es pot apreciar la quadrícula i la
referència dels sis colors de pintura que es van
fer servir en el mural.
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Segons una llegenda japonesa, si fas mil grues de
paper, el teu desig més profund es farà realitat. La
tradició de les grues de paper per lluitar per la pau es
remunta a la Segona Guerra Mundial. Sadako Sasaki
era una nena de dos anys quan va sobreviure a la
bomba atòmica d’Hiroshima. Una dècada després, i a
conseqüència de les radiacions, els metges li van
diagnosticar leucèmia. Quan estava a l’hospital la seva
amiga Chizucho li va explicar la llegenda de les mil
grues de paper i per curar-se de la malaltia Sadako es
va proposar fer aquestes mil grues de paper, però no ho
va aconseguir, ja que va morir l’octubre del 1955 quan
només en portava 644. Simbòlicament, els seus amics
van continuar la seva missió i van acabar les mil grues
amb l’esperança que s’evitessin les guerres en el futur i
s’aconseguís la pau entre tots els països del món.
Uns anys més tard, al Parc de la Pau d’Hiroshima es va
construir una estàtua a Sadako i cada any, el 6 d’agost
(Dia Internacional de la Pau), arriben milers de grues de
paper a Hiroshima des de molts països diferents. Els
nens de la ciutat pengen les grues al monument de
Sadako amb l’esperança de transmetre aquest missatge
a tot el món.
A la vegada, tots els anys la població d'Hisoshima
omple de fanalets de paper el riu Motoyasu per
reconfortar les ànimes de les víctimes del bombardeig i
mantenir viva la memòria sobre els fets succeïts els dies
6 i 9 d'agost de 1945.

Dalt, taller de grues de paper.
Baix, encesa de fanalets decorats
amb missatges a les víctimes de les
explosions nuclears d’Hiroshima i
Nagasaki i posteriorment deixant-los
anar a la font del Balcó del
Mediterrani.
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Intervenció sobre un cartell on
s’anunciava un concert de la Unidad de
Música de la Inspección General del
Ejercito. A l‘esquerra la versió original;
a la dreta, la modificada. A sota, la
concentració davant del Teatre
Metropol on s’oferia el concert (2018).



15

Enganxada de cartells propis durant
la campanya de les eleccions
municipals de juny de 1999. Es
denunciava el posicionament dels
partits polítics locals davant l’arribada
dels vaixells de l’OTAN.

Cartells de la Coordinadora. A l’esquerra, II
Jornades Tarragona Patrimoni de la Pau,
amb motiu del 5è aniversari de la creació de
l’entitat. A la dreta, cartell genèric sobre la
campanya d’objecció fiscal a la despesa
militar, amb un disseny que havia resultat
guanyador en una convocatòria.
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Mail-art en col·laboració
amb Taller del Sol i Stop
Mare Mortum a partir
d’una convocatòria en
l’ambit escolar dels
refugiats i refugiades.
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Enganxines per a la
cordinadora: el logo del
col·lectiu, un dibuix de José
Manuel Álvarez «Napi»
sobre la VI Flota, adaptat a
adhesiu, i el de Carlos
Azagra del no als vaixells
de guerra.

Vinyeta de «Napi» publicada a La
Vanguardia, cap al gener de 2001, que
ironitza sobre la il·lusió de l’aleshores
alcalde, Joan Miquel Nadal, com el
màxim defensor de l’atracament dels
vaixells de guerra al port tarragoní.
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Durant un temps fou
habitual la col·laboració de
l’il·lustrador Idren, que va
realitzar algunes
il·lustracions específiques
per al butlletí Paraules per
la Pau.
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La coordinadora va editar un butlletí mensual que portava per nom
Paraules per la Pau, amb informacions, articles i opinions de caire
antimilitarista. Es repartia durant els actes que tenien lloc cada
primer diumenge de mes. El primer número va sortir com a número
0 el desembre de 2001 i l’últim, el número 204, l’octubre de 2018.
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El Paraules per la Pau va ser
una acció de creació a l’espai
públic, freqüentment a la plaça de
la Font cada primer diumenge de
mes, amb recitals de poesia,
concerts, exposicions,
performances i altres activitats
per explicar conflictea bèl·lica del
moment o denunciar la política
militarista dels governs.

Acte conjunt del Taller
del Sol i la CTPP (juny 2017).

Homenatge a Joan Brossa (2006).
Dalt, Aixopluc Dansa (octubre 2012).
Sota, La Nau dels Bojos (novembre 2006).
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Actuació d’un grup sahrauí
(desembre 2010).

Taller del Sol
(gener 2013).
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Amb motiu de la invasió d’Iraq, uns
membres de la Coordinadora
caracteritzats de Bush, Aznar i U.S.
Navy, van desfilar pels carrers de la
Part Alta portant un taüt que
simbolitzava l'enterrament dels drets
humans, la pau, la democràcia i la
llibertat (2003). En complir-se’n el 4t
aniversari,una manifestació
d’encaputxats vestien amb granotes
taronja, com si fossin presoners de
Guantánamo (2007).

Aprofitant la constitució del nou govern
municipal i la repetició del pacte CiU-PP,
que assegurava l’arribada de vaixells de
l’OTAN quatre anys més, es va muntar
una aparició estelar del president Bush al
balcó de l'Ajuntament, per donar la
benvinguda a la VI Flota nord-americana

Protesta per la presència de personal
militar al Professional Point, 1r Fòrum de
l’FP i l’Ocupació de Tarragona, davant
de la paradeta de l’Exèrcit amb una
pancarta amb el lema “Les armes no
eduquen, maten!” (2011).

Les accions
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En el 3r aniversari de la invasió de l’Iraq, al
març de 2006, es va tapiar l’entrada de la
Delegació del Ministeri de Defensa a
Tarragona, però els plafons que duien la
pintada "Cap exèrcit defensa la pau" van
quedar curts davant les mides de la porta.

L’abril de 2008 membres de la
Coordinadora, vestits amb granotes
blanques, van anar al Saló de
l'Ensenyament de Barcelona, on
l’exèrcit espanyol havia muntat un
estand. Davant la seva sorpresa, es van
llançar pintura vermella a sobre (que
simbolitzava la sang vessada per aquests
professionals). Els Mossos van identificar
les persones participants, però no va
tenir més conseqüències.

Durant la campanya de les
eleccions generals de
març de 2004 i aprofitant
l’acte d’inici de la campanya,
quan els partits polítics
enganxen els primers
cartells, la Coordinadora va
enviar Bush, Aznar i la U.S.
Navy a penjar el seu propi
cartell on deia “Democràcia?
Un vot, una bomba. Bota'ls”.
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Manifestació d’homenatge
a Juan Gabriel Rodrigo Knafo
Carrer Apodaca (Tarragona, 2016).
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El 3 de març de 1976, a Vitòria, la policia
disparà contra uns treballadors que
celebraven una assemblea a una església.
Cinc d’aquests treballadors moriren a causa
dels trets. Es van convocar protestes per
condemnar aquests fets tan luctuosos. A
Tarragona, molts treballadors van manifestar-
se per la Rambla Nova tot i les càrregues
policials -antiavalots de diferents indrets
havien estat portats a Tarragona-. L'actuació
policial, extremadament violenta, va provocar
enfrontaments. En aquest context, Juan
Gabriel Rodrigo Knafo va caure des del
terrat d'un edifici (el número 7 del carrer
Unió) mentre fugia de la policia. La família
afirma que el jove va pujar al terrat seguit per
dos policies: "per les escales de l'edifici van
pujar tres persones i tan sols en van baixar
dues; la tercera va baixar pel buit". El fet que
alguns testimonis afirmessin que van sentir
trets, que els familiars no poguessin veure el
cadàver fins dies després de l'autòpsia, la
“desaparició” de testimonis o les dificultats
per portar el cas als tribunals donaren peu a
diferents hipòtesis que contradeien les
versions oficials.
El 2016, en el 40è aniversari de la seva mort,
els familiars de Juan Gabriel, amb la
col·laboració de la CTPP i del Fòrum de
Tarragona per la Memòria convocaren actes
d’homenatge, justícia i reparació. El 16 de
març es va inaugurar un monòlit davant de
la casa on varen ocórrer els fets, sufragat per
la família i amb una col·lecta ciutadana.
Posteriorment, el consistori va instal·lar un
plafó explicatiu a la Rambla Nova, amb una
portada del Diario Español de l'època. Al
2021, aprofitant l’aniversari dels fets, se’n va
canviar de manera anònima el text i la foto
per uns altres més acurats i històricament
més propers a la realitat.
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«Pasa la cabra» (juny de 2011).
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Una forma de protestar contra els diners que
cada any els governs destinen a la despesa
militar van ser les campanyes anuals per
l’Objecció Fiscal. La campanya consisteix
en desviar de la declaració de la renda la
part de l’impost que correspon
proporcionalment a aquesta partida i derivar-
la cap a un projecte social i solidari.
Cada any, pel mes de maig o juny, es
presentava una acció teatralitzada per
reflexionar sobre el pressupost militar i
posteriornent es feia una entrega col·lectiva
dels escrits autoinculpatoris dels objectors
fiscals.
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Acte de comiat en l’últim Paraules
per la Pau (octubre 2018).
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