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Continua, discretament, la militarització de Tarragona
El dia de Sant Jordi, mentre tarragonins i tarragonines disfrutaven amb la primavera i regalaven llibres i roses, un 
nou vaixell de guerra atracava al port de la ciutat. Dies més tard la ciutat acollia trens militars.                                        

Llibres, roses i... vaixells 
de guerra!

Aquest cop, l'USS Arleigh Burke. Un 
destructor de la flota dels EUA, de 154 
metres  d'eslora,  susceptible  de  portar 
armament  nuclear  amb  missils 
'tomahawk'  y  'McDonnell-Douglas  
harpoon', amb uns 300 militars a bord. 
El  destructor,  integrat  en  el  grup  de 
combat del portaavions USS Theodore 
Rooselvet, va estar, com no, a Iraq. 

L'alcalde de la ciutat, que en el mes de 
desembre -en plena crisi de conversió 
pacifista-  es  queixava  que  la 
Coordinadora  no  denunciava  la 
presència  d'un  vaixell  dels  EUA,  no 
ens  ha  advertit  d'aquesta  presència, 
malgrat tenir molts més mitjans per a 
assabentar-se'n; per exemple, amb les 
recepcions  als  comandaments 
d'aquestes màquines bèl·liques.

No ens estranya. Sap el nostre flamant 
“major  for  peace”  (l'Ajuntament  de 
Tarragona  forma  part  de  la  xarxa 
“Alcaldes  per  la  Pau”)  i,  alhora, 
amfitrió orgullós de vaixells de guerra, 
si  l'USS  Arleigh  Burke  porta 
armament nuclear? Ho ha preguntat al 
Pentàgon,  on  va  acudir,  segons  la 
premsa  local,  per  demanar  que 
Tarragona  fos  seu  logística  dels 
vaixells de la VIa Flota dels EUA? Ho 
ha preguntat al govern del Sr. Zapatero 
que,  malgrat  haver  retirat  les  tropes 
d'Iraq,   n'envia  a  Afganistan, 
augmenta  el   pressupost  i  la 
investigació militar o envia fragates en 
“pràctiques”  a  Iraq   (la  fragata F101 

Alvaro de Bazan que, vés per on,  va 
estar  integrada  en  el  mateix  grup  de 
combat que l'USS Arleigh Burke)?   

El  que  és  cert  és  que,  visiblement  o 
d'amagat,  els  vaixells  de  guerra 
segueixen visitant Tarragona i,  també 
d'amagat,  sembla  que  no 
sols  vaixells  de  guerra 
visiten  la  ciutat.  Hem 
allotjat  maniobres, 
campaments  i  altres 
operacions bèl·liques. Hem 
tingut  coneixement  d'usos 
militars  de  l'aeroport...  El 
dia 11 de maig,  companys 
antimilitaristes  del  País 
Valencià,  seran  jutjats  per 
haver  frenat  amb  els  seus  cossos  un 
tren  que  transportava  equipament 
bèl·lic  des  de  Bétera  al  camp  de 
maniobres  de  San  Gregorio,  a 
Saragossa.  Va passar  aquest  tren  per 

Tarragona? En el  mes de març hi  ha 
hagut noves maniobres amb milers de 
soldats  i  carros  blindats  Leopardo,  a 
San Gregorio. Com s'han desplaçat els 
vehicles  blindats,  els  tancs,  els 
camions...?  per  l'autopista?  En  tren? 
Han  passat  o  preveuen  passar,  per 
Tarragona?   

Veiem  Sant  Jordi,  roses,  llibres, 
primavera... vida! Però som conscients 
dels vaixells de guerra, dels transports 
militars,  de  la  despesa  militar...  dels 
negocis amb el patiment i la mort? 
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