


Un gran pastís d'acer i de dinamita... amb una ci-
rereta de plutoni al mig.

Els nens (i els grans) miren el portaavions i es
meravellen; el moll es col.lapsa, els carrers d'accés
s'embussen, ningú s'ho vol perdre.

La gegantina màquina de matar, mentre descan-
sa entre una "feina" i una altra, encisa.

El monstre bel.lic està tot enllustrat: els soldats,
els avions, les banderes, els dòlars, les bombes, els
míssils...  Tot resplendeix... perquè SÓN ELS BONS
(ho diuen per la tele, i tot el que diuen per la tele és
veritat).

I, a més de ser els bons, són molt forts i valents, i
SÓN AMICS NOSTRES.

Els nens se'l miren... com miren la pantalla de la
seva videoconsola, completament fascinats.

Els grans, com els nens, també queden igualment
fascinats (alguns doblement, imaginant per endavant
el calaix que faran a la seva botiga quan baixi a terra
aquell formiguer de soldats-mariners).

Sí, hem tingut la sort que hagin amarrat aquí, que
ens hagin escollit.

Que a Salou tenen Port Aventura i el seu poblat
de l'Oest? Doncs a Tarragona la VI Flota, i de veritat,
pam i pipa!

Fa uns anys, una Ong va organitzar un concurs
de redaccions amb aquest tema:

"Què faries amb un portaavions?"
Els textos presentats majoritàriament contenien

propostes solidàries, revolucionàries en relació als
plantejaments bel·licistes i de confrontació dels po-
derosos.

Per exemple, una consistia en convertir-lo en la
seu ambulant d'un centre d'estudis mundial dedicat a
la recerca de solucions pacífiques als conflictes (po-

sem-ho entre parèntesis: al món per cada 100 pes-
setes dedicats a despeses militars se'n dedica una a
investigar com resoldre o prevenir els conflictes de
forma pacífica, no bel.lica, però COM QUE D'AIXÒ
LA TELE NO EN PARLA, NO ÉS VERITAT).

Seguim:
"Què faries avui amb un portaavions?"
A Tarragona ja ho sabem, ja hem fet la nostra

redacció:
! A un portaavions s'hi poden organitzar visites

educatives per als nens i nenes de les escoles (re-
marcant sobretot, abans, durant i després de la visi-
ta, que AQUESTS SÓN ELS BONS).

! Se li pot subministrar combustible (perquè no
n'hi falti quan hagi d'anar a castigar els dolents).

! Es poden donar totes les facilitats als valents
mariners perquè es gastin la calderilla a les botigues
de la ciutat.

! A través de l'alcalde, es pot fer saber a l'amo
del portaavions que l'estimem molt, i que per tant VO-
LEM QUE TORNI SOVINT.

Vet-ho aquí:
"Els portaavions de la VI Flota amarraran sovint

al port de Tarragona".
Així que ara, al polvorí de les petroquímiques, a

la proximitat dels polvorins de les centrals nuclears,
hem aconseguit afegir-hi el polvorí atòmic ambulant
de la VI Flota.

Gràcies a l'entusiasme dels nostres polítics (l'al-
calde al davant) i al nostre implícit vist-i-plau com a
ciutadans.

I per tal que aquesta lúcida línia d'actuació per-
duri, inculquem els valors adequats als nens i nenes
de les escoles.

—Nen, què vols pel teu sant?
—Un portaavions nuclear!!

PROPOSTA 3: llegeix el següent text i organitza un debat a la classe, amb els amics, etc.

PROPOSTA 1: comprova si tots els personatges tenen el
seu adjectiu correcte
  Almirall         Senyoreta          Alcalde       Nens i nenes

perillós         despistada         còmplice       manipulats

PROPOSTA 2:
Si et regalessin un  portaa-
vions, què en faries?
Tens alguna idea millor que
les de l'Almirall?
Organitza un concurs de re-
daccións i envia-les després
al Regidor de Cultura de
l'Ajuntament

PROPOSTA 4: si a la teva escola organitzen una visita als vaixells de guerra, passa-li al/la
responsable aquest full. Més informació: rsole@tinet.fut.es o al tel. 977 23 17 86

Edita: Coordinadora "Tarragona Patrimoni de la Pau"


