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Lliurament col·lectiu d'instàncies
d'objecció fiscal a la despesa militar

El dissabte 19 de juny algunes de les persones que, a Tarragona, no volem contribuir 
amb els nostres impostos a la despesa militar, ens vàrem trobar davant de la delegació 
d'Hisenda, i des d'allí baixàrem fins la subdelegació del govern per realitzar el 
lliurament col·lectiu d'instàncies d'objecció fiscal adreçades al ministre d'Hisenda. En 
el trajecte es vàren realitzar una sèrie de pintades al terra amb el text "Retallem la 
despesa militar, fem objecció fiscal". Els Mossos d'Esquadra vam procedir a la 
identificació dels participants a l'acció.
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Materials per la pau Amadeo López

BREVE HISTORIA DE
LA NOVIOLENCIA

Jesús Castañar Pérez

L'autor se situa en el centre dels debats que més 
han preocupat els partidaris de la noviolència, per 
centrar-se després en esmicolar la història dels 
seus principals corrents, sense obviar tampoc un 
repàs previ de la història de les idees polítiques 
que van fer néixer els primers plantejaments 
referits a la desobediència civil i a la lluita 
noviolenta. Un text breu, actualitzat i sintètic que, 
a més de no desdenyar la reflexió crítica, 
aconsegueix esquivar el risc de l'anacronisme 
mentre recupera la genealogia del pensament 
sobre l'acció noviolenta.

No ens ofereix l'autor d'aquesta Breu Història de 
la Noviolència una peça d'arqueologia ideològica 
ni un compendi de curiositats històriques per a 
militàncies minoritzades o en declivi. Al contrari. 
En aquest llibre es pot llegir la reflexió crítica i 
calmada de qui ha militat en el pacifisme 
antimilitarista i noviolent dels països democràtics 
i, a la vegada, ha dedicat llargs anys d'observació 
participant a estudiar l'acció noviolenta de grups 
que operen en algunes de les zones més calentes 
del planeta, concretament, a Palestina, Colòmbia i 
Sri Lanka. Potser per això sembla proposar-se un 
doble objectiu amb aquest el seu primer llibre: 
d'una banda, introduir el neòfit en un àmbit teòric 
i historiogràfic poc conegut, a través d'una 
exposició ben resumida i molt ordenada; i per un 
altre, esperonar el veterà que rememori i 
actualitzi les polèmiques que més solen motivar 
les persones compromeses amb la noviolència.

ISBN: 978-84-613-7797-8
Dipòsit legal: M-9471-2010
Edita: Ediciones Pentapé

Per contactar amb la Coordinadora ens podeu trobar:
cada primer diumenge de mes a Paraules per la Pau

cada dilluns, a les 20h, a Rambla Nova, 97-2n
enviant un email a tgnapau@tarragona.tinet.org

http://tgnapau.blogspot.com
al Facebook: tarragona patrimoni de la pau
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Al 1995 les tropes serbo-bòsnies 
van assassinar més de 8.000 
persones bòsnies en la suposa-
dament “àrea-segura” protegida 
per NNUU. Mentre, les tropes 
de NNUU es mantenien al 
marge i la comunitat internaci-
onal callava. Després dels fets, 
el Tribunal Internacional Crimi-
nal per l'antiga Iugoslàvia ha 
reconegut oficialment la neteja 
ètnica com a genocidi.

El passat 31 de març del 2010 
es va presentar al Parlament 
serbi la Declaració de Srebre-
nica. Lamentablement, només 
127 dels 250 membres del 
Parlament serbi van votar a 
favor, posant en evidència que 
Sèrbia continua negant la seva 
culpabilitat pels fets de 
Srebrenica.

Durant més d’una dècada, el dia 
11 de cada mes, les activistes 
feministes i antimilitaristes sèr-
bies - Dones de Negre realitzen 
una vigília en silenci en 
solidaritat amb les dones de 
Srebrenica, culminant-ho anual-
ment amb una manifestació 
massiva la tarda del 10 de juliol 
a la plaça de la República de 
Belgrad. Les vigílies serveixen 
per mantenir la memòria de les 
víctimes i en solidaritat amb les 
supervivents, la majoria dones 
víctimes de la violència física i 
sexual de l’exèrcit, i que van 
perdre a la majoria d’homes de 
la seva família. Les vigílies de 
Dones de Negre són també un 
desafiament per tal que Sèrbia 
reconegui públicament la seva 
responsabilitat i declari l’11 de 
juliol com el Dia de la Memòria 
del Genocidi de Srebrenica.

En aquest 15è aniversari, les 
Dones de Negre de Sèrbia, 
juntament amb pacifistes de la 
zona, artistes i organitzacions 
de víctimes, han planificat un 
acte públic el 7 de juliol a 
Belgrad. Amb el títol "Un parell 
de sabates – Una vida", s’estan 
recollint sabates per simbolitzar 

el camí fet per la població 
bòsnia a Srebrenica i les 
sabates buides deixades per les 
víctimes. Algunes d’aquestes 
sabates passaran a formar part 
d’una instal•lació commemo-
rativa permanent a Belgrad, 
mentre que la resta, a petició de 
les mares de Srebrenica, 
s’enviaran al Centre Commemo-
ratiu de Potocari (Bòsnia-
Herzegovina) per utilitzar-se en 
actes públics similars. 

Les Dones de Negre fan una 
crida a tota persona que vulgui 
col•laborar en aquesta acció. Si 
bé anar a la manifestació de 
Belgrad o portar les nostres 
sabates a Potacari ens pot 
quedar una mica lluny, ens 
proposen respondre alguna (o 
totes!) de les preguntes que 
segueixen i enviar les respostes 
a zeneucrnom@gmail.com per 
incloure-les a les instal•lacions 
commemoratives (es poden res-
pondre en qualsevol idioma!): 

1) A la vista dels compromisos 

de la Convenció contra els 
Genocidis de 1948 i el post-
Holocaust al crit de MAI MÉS, 
de quina manera creus que la 
comunitat internacional ha de 
responsabilitzar-se per les 
atrocitats comeses a Srebre-
nica? 
2) Quina creus que és l'obli-
gació i/o responsabilitat del teu 
govern i/o de la comunitat 
internacional amb els i les 
supervivents de Srebrenica i les 
famílies de les víctimes? 

3) Donades les formes en què el 
Genocidi a Srebrenica i altres 
atrocitats mundials contemporà-
nies desafien el post-Holocaust 
al crit de "mai més," quina sents 
que és la teva responsabilitat 
personal? 

4) Quin missatge de suport 
t'agradaria enviar a les víctimes 
de Srebrenica i a les i els 
supervivents? 

Us animem a fer arribar les 
vostres respostes!

Pilar Palacio11 de juliol de 2010,
15 anys des de Srebrenica
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Moció presentada el dimecres 
16 de juny per la Coordinadora 
Tarragona Patrimoni de la Pau, 
al registre de l'Ajuntament de 
Tarragona, per tal que aquest 
es posicioni davant els fets 
ocorreguts el passat 30 de maig 
en que Israel va atacar la 
“Flotilla de la Llibertat”. 
Denunciant l'assassinat d'acti-
vistes en aigües internacionals, 
el bloqueig a Gaza i demostrant 
la nostra solidaritat amb el 
poble palestí, amb les adhesions 
següents:
Assemblea de Joves la Guspira, 
Ateneu Llibertari Alomà, Candi-
datura d'Unitat Popular (CUP), 
Cau de Llunes, Comissions de 
Base (COBAS), Confederació 
General del Treball (CGT), 
Endavant, Entrepobles, Esquer-
ra Unida i Alternativa (EUiA), 
Joves d'Esquerra Verda (JEV), 
Iniciativa per Catalunya (IVC), 
Intersindical Alternativa de 
Catalunya (IAC-CATAC, IAC-
USTEC), La Cuculmeca, 
Sodepau, Unió Llatinoamerica-
na Catalana.

"L'Ajuntament de Tarragona 
rebutja l'estratègia que en els 
últims 60 anys han mantingut 
els diferents governs israelians 
contra el poble palestí, 
denuncia la matança d'activis-
tes en aigües internacionals i el 
bloqueig humanitari a Gaza i 
mostra la seva solidaritat amb 
el poble palestí, per a això pren 
les següents decisions:
L’Ajuntament de Tarragona 
acorda:
1. Condemnar l’atac militar de 
l’exèrcit d’Israel a la Flota per 
la Llibertat.
2. Denunciar la passivitat i la 

falta d'iniciativa dels orga-
nismes internacionals, per no 
haver imposat sancions a la 
invasió i a les matances indis-
criminades, fent cas omís a la 
legislació internacional.
3. Demanar als governs i les 
administracions públiques que 
no impulsin o fomentin acords 
polítics i comercials amb l’Estat 
d’Israel fins que aquest no 
respecti els drets humans, les 
resolucions de Nacions Unides i 
el Dret Internacional Huma-
nitari. En el cas de Tarragona, 
trencar qualsevol relació 
institucional de l’Ajuntament 
amb l’Estat d’Israel o amb 
associacions que li donin suport 
i demanar a la Cambra de 
Comerç i al Port de Tarragona 
la suspensió de les seves 
relacions comercials amb Israel.
4. Demanar el cessament 
immediat de la venda d'armes 
espanyoles a l’Estat d’Israel, 
alhora que garantir que, mentre 
que això no es produeixi, al Port 
de Tarragona no s’hi pugui 
comerciar amb armament.
5. Demanar l'expulsió de 
l'ambaixador d'Israel a l'Estat 
Espanyol per les seves desa-
fortunades declaracions.
6. Rebutjar els productes de 
consum, culturals o d'entr-
eteniment produïts o protegits 

per l'Estat d'Israel. Instar el 
govern espanyol i la resta de 
governs de la Unió Europea a 
aturar el comerç d’armes i la 
cooperació militar amb l’Estat 
d’Israel.
7. Declarar el seu suport al 
poble palestí perquè pugui 
exercir els seus drets socials i 
polítics, i demanar a la 
comunitat internacional i al 
govern israelià que duguin a 
terme converses pacífiques en 
condicions d'igualtat i justícia 
amb el govern palestí.
8. L’Ajuntament de Tarragona 
organitzarà un seguit d’actes 
de solidaritat amb Palestina 
amb la col•laboració de la 
societat civil i hi convidarà una 
representació del govern 
palestí i de la tripulació de la 
“flota de la llibertat”, així com a 
l’activista tarragonina Ariadna 
Jové, la premi Nobel de la Pau 
Maireád Corrigan Maguire i el 
qui fou assistent del secretari 
general de Nacions Unides 
Denis Halliday.
9. Es farà arribar aquesta 
resolució als governs palestí, 
català, israelià i espanyol, a 
l’Autoritat Portuària i a la 
Cambra de Comerç de 
Tarragona així com als mitjans 
de comunicació."

Moció presentada a l'Ajuntament de Tarragona
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El lúnes 14 de junio, medio 
centenar de activistas bloquea-
ron el acceso al Circo Price, 
donde se iba a desarrollar un 
acto de la red Innova. La 
primera conferencia de la 
mañana, prevista para las 10:00 
horas, llevaba por título: 
"Financing Innovation: The 
Israel experience".
En este evento iban a participar 
Nimrod Lev, miembro del 
cómite de dirección de Fring, 
Gil Gidron (Presidente 
Fundador, Cámara de Comercio 
e Industria España e Israel) o 
Ehud Levy de Vertex Venture 
Capital.
Desde las 8:45 de la mañana los 
accesos al edificio fueron 
bloqueados por activistas, y las 
seis puertas de acceso cerradas 
con cadenas. Unos de los 
grupos portaba pancartas con 
"Israel asesina impunemente. 
Boicot a Israel" junto al dibujo 
de una bandera Palestina y 
gritaban "Israel asesino" junto a 
manchas de pintura roja, que 
simulaban sangre, frente a la 
fachada del edificio, situado en 
Ronda de Atocha, 35.
Simultáneamente otro grupo de 
activistas se encadenó, dos de 
ellos por el cuello, a las tres 
puertas de acceso principales 
del edificio y otros dos grupos 
más protegieron con escudos 
las otras dos puertas de acceso 
en la fachada y las bloquearon 
con cadenas y pitones, 
impidiendo la apertura de las 
mismas para el desarrollo del 
acto.
En los escudos que portan los 
activistas había fotografías del 
primer ministro israelí, el 
embajador de Israel en Madrid 
y el ministro de Asuntos 
Exteriores de Israel. La gente, 

que a estas horas transitaba 
por esta céntrica calle madri-
leña se paraba a observar la 
protesta.
A las 9:15 horas comenzaron a 
llegar furgonetas de antidistur-
bios de la policia municipal y 
nacional. Unos minutos más 
tarde y coicidiendo con la hora 
en que "La red Innova" había 
programado el Welcoming, a las 
9:25 horas, había 7 furgonetas 
de antidisturbios pertenecien-
tes a la policia nacional 
aparcadas a la puerta del Circo 
Price.

Cuando faltaban pocos minutos 
para las 10:00 horas, y los 
concentrados llevaban una hora 
de bloqueo, la policia nacional 
comenzó a cortar algunas de las 
cadenas que bloqueban las 
puertas. Los desencadenados se 
fueron uniendo al resto de 
activistas que siguieron pro-
firiendo cánticos contra Israel 
vigilados de cerca por la policía.

Con casi media hora de retraso 
sobre el horario previsto (el 
acto debía comenzar a las 9:30 

horas) los primeros asistentes 
comenzaron a entrar por 
algunas de las puertas des-
bloqueadas. Los concentrados 
les gritan "Asesinos", "Boikot  a 
Israel" y "Mancháis vuestros 
negocios con sangre Palestina" 
a los empresarios que asis-
tieron a este evento. Aún 
quedaban dos puertas cerradas 
por activistas encadenados a 
los tiradores de las mismas por 
el cuello, y los bomberos llega-
ron al lúgar para tratar de 
liberarlos.
Algunos de los asistentes al 
acto de la Red Innova, que tuvi-
eron que esperar en la puerta 
durante más de media hora, se 
entretuvieron grabando en 
video la protesta y haciendo 
fotos del bloqueo.
Pasadas las 10:05 horas los 
bomberos cortaron las barras 
que se usaron como posamanos 
en las puertas de acceso donde 
aún quedaban activistas enca-
denados. El grupo de apoyo 
había sido trasladado a la acera 
contraria al edificio. La policia 
rodeó a los activistas e 
incorporó a los últimos exca-
denados a este grupo que 
siguió gritando y exhibiendo la 
pancarta a la gente que accedía 
al edificio. Los asistentes 
pagaron un mínimo de 290 
euros para poder codearse son 
los comerciantes israelís y el 
resto de empresarios y políticos 
que, como Alberto Ruiz 
Gallardón, participaron en el 
acto.
La policia siguió identificando a 
los activistas retenidos frente al 
Circo Price; en algunos momen-
tos llegaron a reunirse casi un 
centenar de antidisturbios, la 
presencia policial fue abruma-
dora y llamativa. 
Después de hora y media desde 
que comenzó la protesta, los 
activistas seguían gritando: 
"Israel asesina, el Price 
patrocina", "Estado sionista, 
estado terrorista"...
La protesta finalizó a las 10:30 
horas, los actos de la Red 
Innova comenzaron con una 
hora de retraso.

Acción de boicot a Israel en Madrid
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Òbviament la banda sonora 
d’aquest article correspon a U2, 
els fets succeïen a Londonderry 
l’any 1972 un 30 de gener. 
L’exèrcit anglès va disparar 
contra una manifestació pací-
fica a favor dels drets civils, el 
balanç 14 morts i 6 d’ells tant 
sols tenien 17 anys. El 15 de 
juny es fa públic l’informe, 
després de 12 anys de costosa 
investigació, així els familiars 
de les víctimes podran portar 
als assassins als tribunals.
Quan parlo d’això és impossible 
no establir paral•lelismes, ja 
que encara tenim fresc el 
criminal atac de l’exèrcit isra-
elià contra la Flota de la 
Llibertat i les seves conseqüèn-
cies. La violència és el recurs 
preferit pels governs totalitaris, 
portar-ho tot al terreny del 
terrorisme, així l’atac israelià 
no fa més que reforçar a Hamàs 
i allunyar les possibilitats d'una 
solució dialogada al conflicte. 
El diumenge sagnant va 
reforçar a l’IRA, que va veure 
com després de la matança 
augmentava la seva afiliació i 
també les mostres de suport 
popular, alhora que el conflicte 
esdevé més violent i amb 
repercussions cada cop més 
tràgiques.

A l'estat espanyol 
encara hi ha 114.000 

víctimes del fran-
quisme, les famílies 
dels quals encara 
esperen una nova 

investigació judicial

Així el govern d’Israel fica al 
mateix sac als pacifistes, 
Hamás, dones i nens o qualse-
vol ciutadà palestí, donant-los a 
tots tractament de terroristes, 
perquè és el domini on no 
serveixen els arguments i es 
difumina la justícia. Si tots són 
terroristes (familiars, amics o 
fills ho són en potència) poca 
justificació ètica cal per legiti-

mar els seus fets. La violència 
només beneficia aquells que en 
fan ús.
Però segueixo amb els paral•le-
lismes a arrel del Bloody Sun-
day: a l’estat espanyol encara hi 
ha 114.000 víctimes del fran-
quisme, les famílies encara 
esperen una nova investigació 
judicial. Per no parlar de la 
quantitat de desapareguts i de 
fosses comunes per excavar i 
poder identificar als morts i 
donar-los un digne sepeli. Els 
assassins han quedat impunes i 
si han mort ho han fet 
tranquil•lament al llit. Impunes 
segueixen els responsables i els 
executors directes dels morts 
de Vitòria el 3 de març de 1976, 
els mateixos repressors fran-
quistes van dirigir la repressió 
en una “exemplar Transició” on 
els morts sorgien a cada 
manifestació. A Tarragona, el 5 
de març de 1976, va morir 
l’obrer Juan Gabriel Rodrigo 
Knajo. Com podem recuperar la 
memòria històrica si, per manca 

de voluntat política, encara no 
es poden aclarir crims comesos 
fa més de 70 anys?
També a l’estat espanyol les 
alternatives violentes sortien 
reforçades de la crueltat del 
genocidi franquista i al llarg de 
la Transició era comuna una 
frase que deia: Si el terrorisme 
no existís, l’haurien d’inventar 
(en clara referència al govern).

Així seguim esperant que es 
reparin els crims i les injus-
tícies, com desitgem que passi 
a Irlanda del Nord, esperant 
que la comissió que investigui 
els assassinats de l’exèrcit 
d’Israel sigui neutral i formada 
per membres de la comunitat 
internacional, esperant que 
puguem enterrar els nostres 
morts i honrar la seva memòria, 
esperant que per una vegada al 
menys els culpables siguin 
castigats i no surtin impunes. 
Com diuen els U2 a Bloody 
Sunday: “ Fins quan haurem de 
cantar aquesta cançó? “.

Pau GomisBloody sunday



Manifest 
"Paraules per la Pau"
Des de 1997, si més no, Tarragona ve 
acollint regularment en el seu port 
vaixells militars de l'OTAN i de la VIa 
Flota dels EUA, sense cap control sobre 
el seu tipus d'armament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de pro-
pulsió nuclear. Joan Miquel Nadal i Lluís 
Badia, en aquell moment, alcalde de la 
ciutat i President de l'Autoritat 
Portuària, respectivament, van liderar 
una campanya, que va incloure gestions 
amb autoritats militars a Washington i a 
Madrid, per tal que Tarragona esdevin-
gués seu logística dels vaixells de la VIa 
Flota dels EUA. En aquell moment 
l’equip de govern de l’Ajuntament, que 
va mostrar el seu suport a la campanya, 
estava format per representants de CiU i 
del PSC. Els arguments per impulsar la 
campanya es van basar en suposats 
beneficis econòmics per a la ciutat. 
Posteriorment els arguments han donat 
pas a d'altres que ens presenten els 

vaixells de guerra com a garants de 
suposades operacions "humanitàries". 
Més recentment, uns i altres fan refe-
rència a "obligacions derivades de con-
venis bilaterals entre Estats". Abans que 
els atemptats de l’11-S justifiquessin 
l’adopció de “mesures de seguretat” i 
restriccions de les llibertats civils, els 
arguments esmentats es van barrejar 
amb l'espectacle de veure màquines 
flotants sofisticades o comèdies propa-
gandístiques sobre voluntariosos marins-
que fan tasques socials. Finalment, 
l'experiència dramàtica de pobles opri-
mits com l'iraquià i l'afganès - convertits 
en víctimes de "danys col•laterals"- 
mostra la crua realitat i fa caure la 
disfressa: els vaixells i els seus tripulants 
no són més que eines de matar. Les 
escales que fan les embarcacions estan 
considerades de rutina, utilitzant els 
serveis portuaris per aprovisionament i 
per fer les reparacions que consideraven 
adients, a banda d'operacions més 
opaques que, clar està, no transcendei-
xen. En aquest sentit, i com a exemple, 
ens hem assabentat de transports de 

tropes utilitzant port i aeroport del 
Camp de Tarragona, maniobres militars 
amb instal•lació de campaments en el 
port i transports militars amb tren i, com 
no, de la visita constant de vaixells de 
guerra provinents de l’Iraq. La presència 
dels vaixells de la VI Flota dels EUA i de 
l'OTAN no ens agrada pel que suposa de 
militarització de la ciutat; per la nostra 
disposició a viure sense la protecció dels 
armaments; perquè no creiem en la 
força per a vèncer sinó més aviat en el 
diàleg per a convèncer; i per la manca 
d'informació i el secretisme inherent a la 
lògica militar que, a més, comporten 
riscos importants per a la població. 
Pensem que la Pau i la seguretat dels 
nostres familiars, amics i veïns són 
massa importants per deixar-les en mans 
dels polítics professionals que sovint 
només es preocupen d'aconseguir 
quotes de poder per posar al serveis dels 
seus interessos personals o de grup.  
Si creus que tens alguna cosa a dir 
vine cada primer diumenge de mes 
a les 12h a la Plaça de la Font a 
PPaarraauulleess  ppeerr  llaa  PPaauu 

Ara que ens recorden que estem 
en crisi, justament els que no la 
pateixen, em ve al cap una 
notícia que va ocórrer fa uns 
mesos i de la que un diari 
estatal es feia ressò. El titular 
cridava força l’atenció: “Fracasa 
el ensayo del vehículo militar 
supersónico estadounidense”. I 
és que jo, quan llegeixo 
supersònic m’aturo, suposo que 
fruit de la meva educació 
pretecnològica, i si a més a una 
mateixa frase llegeixo “fracàs, 
militar i estadounidense”... 

Els que llegiu aquesta humil 
revista esteu al corrent del que 
suposa la despesa militar global 
en el món, ja sabeu quants 
milers d’escoles, hospitals, cen-
tres de dia, de nit i coses que es 
podria construir i fer per tal de 
viure tota la humanitat en pau. I 
punt. En el cas que ens 
ocupa, si continuem 
llegint, les dades que dóna 
l'article no són 
econòmiques: “El en-sayo 
realizado en la madrugada 
de hoy del nuevo vehículo 
militar secreto HTV-2 esta-
douni-dense, un artefacto 
hiper-sónico para vuelos 
estratosféricos, ha fracasa-
do al perderse el contacto 

tras el lanzamiento y sepa-
ración del cohete Minotaur IV 
Lite en que se ha lanza-do”. 
Trobem paraules com “secreto” 
que ja han deixat de tenir sentit 
en aquesta cas, un “artefacto 
hipersónico” com sinònim de 
supersònic suposo, “vuelos 
estratosféricos”, com si fos una 
aturada del guardameta d’un 
equip de futbol i la paraula 
fracàs, que torna a colpejar en 
el text… i el pitjor és que la 
notícia no és una broma i no fa 
gràcia. Aquest artefacte supersò-
nic forma part d’un “ambicioso 
programa militar estadouniden-
se cuyo objetivo es desarrollar 
nuevas tecnologías para poner a 
punto un sistema de respuesta 
inmediata frente a amenazas de 
la seguridad nacional de EE UU, 
(…) el prototipo que ha 
fracasado debería haber servido 

para probar los nuevos sistemas 
avanzados de guiado del arte-
facto, tecnologías de protección 
térmica, navegación, etcétera, 
pero las especificaciones del 
vehículo y los objetivos del 
programa son secretos”.

No patiu, no creieu que els 
nordamericans pensen que 
estan desprotegits. La notícia 
acabava dient que, “sin embar-
go, otro ensayo de la DARPA, 
también militar y también 
rodeado de secretos, esta vez 
espacial, comenzó ayer con 
éxito al ser lanzado al espacio el 
nuevo minitransbordador X-
37B.” Quanta informació per 
tant secret.

Trobo a faltar a aquell simpàtic 
hipopòtam de la meva infància 
que es deia Pepe Pótamo i que 

tenia com a arma secreta 
un vent huracanat que 
treia per la boca i que 
estabornia als dolents. 
Fer front als paranoics 
que propaguen la seva 
por i psicopatia pel món 
matant i devastant en 
nom dels diners: mal 
vent, huracanat, supersò-
nic o hipersònic, se’ls 
emporti.
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