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INTRODUCCIÓ

“I de sobte, s’esvaí la son”  és el nom que finalment he 
volgut donar al meu treball  de recerca perquè crec que 
explica,  en  poques  paraules,  el  neguit,  el  caos  i  la 
incertesa  que  es  visqué  el  dia  12  de  juny  de  1987  a 
Tarragona.
Aquella  nit,  la  ciutat  es  va  veure  reflectida  sota  un 
impressionant cel vermell, que havia sigut conseqüència 
de  l’explosió  provocada  per  ETA  al  rack  de  l’empresa 
Enpetrol.
Podria  dir  que  he  tingut  bastants  problemes  a  l’hora 
d’escollir el tema del treball. No ha sigut fàcil, perquè, tot 
i que des d’un principi he sabut que volia endinsar-me en 
la història,  no tenia clar  cap a on dirigir-me. Va ser la 
meva  tutora,  doncs,  la  que  em  va  proposar  que 
investigués sobre aquest fet del que tot just es complien 
els 25 anys.
Els  principals  objectius  d’aquest  treball  han  sigut: 
analitzar  un  fet  històric  important,  que  és  el  cas  de 
l’atemptat,  per tal d’extreure conclusions envers la seva 
influència en el desenvolupament de la ciutat, com ho van 
ser, per exemple, les millores en els plans d’emergència a 
nivell  de tota la població.  I  finalment,  analitzar els fets 
concrets  de  l’atemptat  per  una  banda  des  d’una 
perspectiva  amb  informació  objectiva  a  través  de  la 
premsa  escrita,  i  per  una  altra  banda,  des  d’una 
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individual  i  subjectiva,  amb  el  suport  de  testimonis  a 
través d’entrevistes.
He volgut estructurar el treball en tres grans parts: en la 
primera, he parlat dels fets històrics, dels fets que podem 
trobar  més  fàcilment  als  llibres.  Per  començar,  m’he 
ubicat en el context històric de la política a Espanya i a 
Catalunya, des dels inicis de la transició fins la primera 
etapa socialista. A continuació, m’he centrat en la ciutat 
de  Tarragona  i  he  explicat  l’evolució  industrial  que  va 
sofrir a partir dels anys 60. A més, també he especificat el 
procés  de  construcció  de  les  diverses  empreses  de  la 
indústria  química  de  la  ciutat.  Per  acabar,  he  fet 
referència  a  les  accions  més  rellevants  de  la  història 
d'ETA.
En la segona part, he parlat específicament de l’atemptat i 
la seva evolució: aprofundint en l’explicació de com es va 
produir,  explicant la fugida de la població,  l’extinció de 
l’incendi  i  les  seves  conseqüències,  el  moment  en  què 
ETA va reivindicar  l’autoria  de  l’atemptat,  la  feina  i  el 
protagonisme que van tenir els mitjans de comunicació i, 
per acabar, les protestes posteriors a l’explosió. 
En la última part, he dedicat un últim punt del treball a 
extreure conclusions a partir  de les diverses entrevistes 
dutes a terme.
El fet d’haver conegut diverses vivències personals des de 
punts  de vista  completament diferents,  m’ha servit  per 
veure que les preocupacions, la manera de viure aquell fet 
i  de  respondre  davant  aquella  situació  van  ser  molt 
diferents.  A  més,  al  parlar  de  fets  i  continguts  més 
històrics, les opinions també han sigut força diferents.
Per acabar, parlaré una mica del procés que he seguit per 
dur a terme aquest treball de recerca. El primer que vaig 
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fer va ser anar a l’hemeroteca i buscar informació entre 
diversos diaris dels dies posteriors a l’atemptat. A partir 
d’aquesta informació he pogut extreure la majoria de la 
informació en quant al tema de l’explosió i la reacció de 
Tarragona. Per una altra banda, he fet servir informació 
de diverses pàgines webs i  diferents llibres de text que 
m’han permès escriure la part més històrica del treball.
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1. CONTEXT HISTÒRIC

Després  de  la  mort  del  general  Franco,  les  lleis 
fonamentals preveien la continuació del règim franquista 
transformat en una monarquia no democràtica. Però des 
del novembre del 1975 es va desenvolupar a Espanya un 
procés de transició política en el qual es va promulgar la 
Constitució del 1978 i s’establí un sistema de monarquia 
constitucional. A Catalunya la reivindicació d’autogovern 
va portar al restabliment de la Generalitat, a l’elaboració 
d’un estatut d’autonomia i a la celebració de les primeres 
eleccions autonòmiques.
La  transició  es  va  desenvolupar  entre  l’any  1975,  amb 
l’accés  al  tron  del  rei  Joan  Carles  I,  i  el  1982,  amb 
l’arribada al poder del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE),  un  dels  partits  de  l’oposició  al  franquisme.  A 
partir  del  1982  es  va  iniciar  un  període  de  normalitat 
democràtica.

1.1. Inicis de la transició

El  panorama  polític  a  la  mort  del  dictador  (1975) 
presentava tres alternatives. Els immobilistes defensaven 
la continuïtat del franquisme; els reformistes apostaven 
per  una  reforma  promoguda  des  de  les  mateixes 
institucions que havia de culminar en una lenta i limitada 
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democratització  del  règim;  i,  finalment,  la  majoria  de 
l’oposició antifranquista s’inclinava per la ruptura amb la 
dictadura i la construcció d’un nou sistema polític liderat 
per les forces democràtiques.
Després  de  forçar  la  dimissió de  Carlos  Arias  Navarro, 
que va fer evident el continuisme franquista, va accedir a 
la presidència del govern provisional  Adolfo Suárez,  un 
jove  polític  procedent  dels  sectors  reformistes  del 
Movimiento.  Va  iniciar  contactes  amb  les  forces 
democràtiques i va promulgar un indult per a una part 
dels  presos  polítics.  A  més,  va  proposar  un  projecte 
audaç,  la  Ley  de  la  reforma  política (LRP),  que 
reconeixia, tot i amb limitacions, els drets fonamentals de 
les persones, conferia la potestat legislativa en exclusiva a 
la  representació  popular  i  preveia  un  sistema  electoral 
democràtic.
El problema principal d’aquesta llei era la seva aprovació 
per les Corts franquistes, tenint en compte que proposava 
el  seu desmantellament i  l’establiment d’un procés  que 
havia  de  portar  a  la  democratització  del  sistema.  No 
obstant  això,  Suárez  va  aconseguir  que  la  LRP  fos 
aprovada per les Corts amb escassa oposició.

1.2. Les primeres eleccions 
democràtiques

El  15  de  juny  de  1977  es  va  celebrar  a  Espanya  les 
primeres  eleccions  democràtiques  des  de  feia  més  de 
quaranta anys, amb la participació d’un gran nombre de 
votants.
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Els  resultats  van  donar  la  majoria  a  Unión  de  Centro 
Democrático (UCD), el partit liderat per Adolfo Suárez, 
que  havia  dirigit  el  procés  de  transició.  El  Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), encapçalat per Felipe 
Gonzalez, va quedar consolidat com el principal partit de 
l’oposició.  El  Partido  Comunista  de  España (PCE), 
liderat per Santiago Carrillo, i Alianza Popular (AP), amb 
Manuel Fraga al capdavant, es van situar a una distància 
electoral més gran dels dos primers.

Font: Història 4t ESO, Ed. Vicens Vives.
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Els resultats a Catalunya van ser força diferents, ja que el 
triomf va ser per  als  partits  d’esquerres  (PSC i  PSUC), 
seguits  de  Centristes  de  Catalunya-UCD  i  del  Pacte 
Democràtic, una coalició liderada per Jordi Pujol.
Malgrat  no haver  aconseguit  la  majoria  absoluta,  es  va 
reconèixer que el partit  d’Adolfo Suárez  (UCD) tenia el 
suport electoral suficient per formar govern.

1.3. El primer govern de la UCD 
(1977-1979)

Els primers anys de la democràcia van restar marcats per 
una política de consens, per mitjà de la qual les reformes 
van ser el resultat d’un seguit d’acords entre les diferents 
forces polítiques i socials. Es van dur a terme un seguit de 
reformes com una reforma fiscal, una reforma tributària, 
es  va  augmentar  l’aportació  de  l’Estat  a  la  Seguretat 
Social,  es  va  dur  a  terme una política  de  contenció  de 
salaris i es va decretar una segona amnistia per a presos 
per  delictes  polítics.  També  es  va  aprovar  una  nova 
Constitució  aprovada  al  Congrés  i  al  Senat  el  6  de 
setembre del 1978.

1.3.1. Constitució del 1978
• Defineix  l’Estat  espanyol  com  un  Estat  social  i 

democràtic  de  dret,  que  té  en  la  monarquia 
parlamentària la seva forma política.

• Reconeix  l’existència  de  nacionalitats  i  regions, 
que poden constituir-se en comunitats autònomes.
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• Declara  que  la  sobirania  resideix  en  el  poble  i 
garanteix els drets i les llibertats fonamentals i la 
igualtat  davant  la  llei  de  tots  els  espanyols.  S’hi 
reconeixen també una sèrie de drets socials (Estat 
del benestar).

• Recull la divisió de poders: el legislatiu és exercit 
per  unes  Corts  bicamerals  (Congrés  i  Senat),  el 
govern ostenta l’execució i el judicial és a les mans 
dels tribunals.

La  Constitució  reconeix  el  dret  a  la  vaga  i  a  la  lliure 
sindicació i, en virtut d’això, el 1978 es van realitzar les 
primeres eleccions sindicals. Els sindicats CCOO i UGT es 
van  confirmar  com  els  majoritaris  juntament  amb  uns 
altres  de  caràcter  nacionalista,  com  l’ELA-STV  al  País 
Basc.
També es van crear el Tribunal Constitucional, intèrpret 
de  la  Constitució  en cas  de  conflicte,  i  el  Defensor  del 
Poble,  que vetlla  per l’acompliment dels  drets  i  per les 
llibertats dels ciutadans i les ciutadanes.

1.4. L’Espanya de les autonomies

1.4.1. Les reivindicacions autonomistes
La repressió franquista no havia aconseguit  anul·lar els 
sentiments  nacionalistes  a  Catalunya,  el  País  Basc  i  a 
Galícia,  on  la  defensa  de  la  democràcia  va  anar 
acompanyada de la reivindicació de l’autonomia. Després 
de la mort de Franco,  també es van produir demandes 
d’autonomia  en  unes  altres  regions  espanyoles 
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(Andalusia,  València,  Canàries,  Astúries,  Aragó  i 
Extremadura).
Els  primers  governs  de  la  democràcia  van  veure  la 
urgència de donar solució a aquestes demandes. Per això, 
van  replantejar  la  convivència  d’una  reorganització 
territorial de l’Estat per mitjà de la creació d’un sistema 
generalitzat  d’autonomies,  que  va  quedar  recollit  en  la 
Constitució del 1978.

1.4.2. El restabliment de l'autonomia 
catalana
Retorn de Tarradelles
El  consens  de  les  forces  polítiques  catalanes  en 
reivindicar  el  dret  d’autonomia  a  Catalunya  i  les 
mobilitzacions populars que reclamaven el restabliment 
de la Generalitat i un estatut d’autonomia van portar el 
govern de la UCD a cercar una solució ràpida a aquestes 
demandes.
L’any 1977, el president Suárez va pactar el restabliment 
de la Generalitat de Catalunya, quasi 40 anys després de 
la  seva abolició,  i  el  retorn de l’exili  del  seu president, 
Josep  Tarradellas.  Un  cop  aprovada  la  Constitució  del 
1978, que va obrir les portes a la creació de comunitats 
autònomes,  una  assemblea  de  diputats  i  senadors 
catalans va iniciar l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, que va ser redactat a Sau.

L’Estatut de Sau
El nou Estatut,  després de ser retallat  notablement pel 
Parlament espanyol,  va ser aprovat en referèndum pels 
ciutadans  catalans  el  1979.  L’Estatut  definia  Catalunya 
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com una nacionalitat  i  reconeixia la Generalitat  com la 
institució política de l’autogovern.

Estatut d'Autonomia de Catalunya, 1979.
Font: Biblioteca Escola Universitària del Maresme.

Declarava el català com a idioma oficial juntament amb el 
castellà  i  dotava  el  govern  d’àmplies  competències  en 
àmbits  com  l’educació,  la  sanitat,  les  obres  públiques, 
l’ordenació del territori, la justícia i la política lingüística i 
cultural. També oferia la possibilitat de crear una policia 
pròpia (els Mossos d’Esquadra).

Les primeres eleccions autonòmiques
El  20  de  març  del  1980  van  celebrar-se  les  primeres 
eleccions  autonòmiques,  que  van  suposar  el  triomf  de 
convergència i Unió i Jordi Pujol va ser elegit president 
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de la Generalitat. D’aquesta manera es posava fi a l’etapa 
de Generalitat provisional i s’iniciava l’etapa autonòmica.

1.5. L'etapa socialista

En les eleccions del 1982, el PSOE va obtenir la majoria 
absoluta al Congrés i al Senat amb 10 milions de vots.
Aquestes eleccions van suposar un canvi en relació amb 
les  forces  de  transició.  La  UCD  va  anar  desapareixent 
progressivament.  Alianza  Popular  (que  més  endavant 
s’anomenarà  Partido  Popular)  es  va  consolidar  com  a 
primera força de l’oposició. El PCE va sofrir un descens 
electoral molt notable.
El canvi socialista es va concretar en un ampli programa 
de reformes, que tenia com a prioritat la lluita contra la 
crisi  econòmica,  l’extensió  dels  serveis  socials  i  la 
preparació d’Espanya per al seu ingrés en la Comunitat 
Econòmica Europea.
El Tractat d’Adhesió a la Comunitat Econòmica Europea 
es va signar el 12 de juny del 1985. 
El  1986  i  després  d’un  referèndum,  es  va  decidir  la 
permanència definitiva d’Espanya a l'OTAN, però sense 
integrar-se’n en l’estructura militar.
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2. TARRAGONA A FINALS DEL 
SEGLE XX

2.1. La industrialització de 
Tarragona, anys 60

L’inici de la industrialització al Tarragonès té lloc a finals 
de la dècada dels 50 i durant tota la dècada següent. Les 
autoritats locals estaven especialment interessades a fer 
de Tarragona un focus d’atracció industrial. Però com que 
el govern central no va donar suport a les iniciatives de 
les  autoritats  locals  per  fer  de  Tarragona  un  Polo  de 
Desarrollo, van decidir ser elles mateixes les promotores 
d’una ciutat per a la indústria. 
De  totes  les  activitats  municipals  per  assolir  una 
Tarragona  industrial,  la  més  important  per  a  les 
autoritats va ser la de preparar el terreny per a l’arribada 
de  les  empreses.  Però  no  es  va  optar  per  un 
desenvolupament planificat, sinó que els responsables del 
futur  de  la  ciutat,  abans  del  plantejament  social, 
econòmic  i  urbanístic,  van  pensar  a  enriquir-se, 
persuadint  els  pagesos  a  vendre  (a  bon preu)  els  seus 
terrenys  als  ajuntaments  (Tarragona,  La  Canonja,  La 
Pobla...),  per  després  ells  vendre’ls  —a  un  preu  molt 
millor— a les indústries.
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La zona es trobava compresa entre els actuals terrenys de 
la Universitat Laboral i el nucli urbà de Tarragona.
L’alcalde  de  la  ciutat  convencia  els  pagesos  de  la 
necessitat de vendre els terrenys, molts d’ells deixats de 
conrear  per  la  seva pobresa fèrtil  i  pels  mals  anys  que 
acabaven de passar a causa de les gelades. El fet era que, 
en aquest procés, l’Ajuntament cobrava el tant per cent 
que  li  correspondria  a  qualsevol  corredor  de  finques. 
L’escàndol  de  corrupció  esclatà  després  de  la  mort  de 
l’alcalde Rafael Sanromà Anguiano. Va ser aleshores quan 
entrà a l’alcaldia el seu successor Benigno Dalmau Vila, 
que va seguir convencent els pagesos de la necessitat de 
vendre’s els terrenys.
Finalment, tot i que es defugiren moltes responsabilitats 
en  el  cas,  l’afer  entrà  en  procés  judicial  i  l’alcalde  fou 
condemnat a set anys per delicte d’apropiació indeguda. 
El  resultat  final  va  ser  un  camí  irreversible  en  la 
industrialització i en el desequilibri territorial del Camp 
de Tarragona.
El creixement econòmic a Tarragona a la dècada dels 60, 
es reflecteix de manera clara en la formació d’una classe 
obrera  industrial  i  en  l’increment  de  població.  Molts 
immigrants  arriben  a  Tarragona  per  treballar  en  la 
indústria, la construcció i en els serveis del sector turístic. 
Entre 1960 i 1975 la capital passarà de 43.000 a 100.000 
habitants, dels quals el 45% procedeix de fora. 
La manca de previsió dels governants de l’època va ser 
impressionant.  Els  forasters  van  començar  a  arribar  a 
Tarragona sense tenir lloc per a viure; la ciutat no s’havia 
preparat per rebre aquestes persones i quan ja eren a la 
ciutat tenien feina, però cap lloc on aixoplugar-se. 
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Aquesta  classe  treballadora  s’ubicà  en  barris  perifèrics 
amb  greus  problemes  de  condicionament,  amb  una 
mancança total d’equipaments i de serveis urbans.

Família al costat de les seves vivendes autoconstruïdes a Bonavista. 
Font: http://usuaris.tinet.cat/jxa

Barris
L’actual municipi de La Canonja, format per la fusió dels 
antics territoris de Masricart, la Canonja, la Boella i part 
de l’antic terme de la Pineda, era un dels barris d’aquella 
època, però en tractar-se d’àrees ja urbanitzades, el seu 
nivell d’equipaments, era el millor de tots els altres nuclis 
habitats.
Un altre dels barris era Bonavista, on des d’un principi es 
van  començar  a  donar  llicències  de  construcció  a  dojo 
sense  la  més  mínima  planificació  d’infraestructura 
urbanística. No hi havia cap dels serveis mínims (aigua 
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potable, enllumenat públic, xarxa de clavegueram, escola, 
o carreteres asfaltades).
També era una zona habitada el marge del riu Francolí, 
on els treballadors vivien en barraques. Però l’any 1970 el 
riu  es  va  inundar  com  ja  havia  fet  anys  enrere,  i  les 
famílies  de  les  barraques  van  haver  de  ser  evacuades. 
Aquests es van traslladar al Preventori de la Savinosa1, als 
diferents  barris  de  la  ciutat,  a  poblacions  de  l’àrea 
metropolitana de Barcelona o bé van tornar als seus llocs 
d’origen.
Camp Clar, un altre dels nuclis urbans de les afores de 
Tarragona,  es  va pensar  per construir-hi  pisos per a la 
gent treballadora. Fins el 1980 s’anà poblant a poc a poc, 
però en molt poc temps el barri va patir un creixement 
accelerat que va provocar el caos, sobretot pel que fa a les 
places dels col·legis.  Un altre dels grans problemes van 
ser la degradació de les zones comunes.
Torreforta,  un  dels  altres  nuclis  urbans,  també  va  ser 
creada pensant en la construcció d’habitatges modestos 
que poguessin ser comprats per gent treballadora. Però 
com a la resta de barris de treballadors, hi havia moltes 
mancances estructurals.
La  Granja,  situada  al  costat  de  Torreforta,  també  va 
començar a ser construïda sense tenir cap pla urbanístic. 
La seva associació de veïns es va legalitzar tan sols uns 
mesos  després  d’haver  ocupat  els  primers  pisos  i  van 
lluitar per aconseguir millores estructurals i de serveis.
Els altres barris que es crearen van ser el Pilar, Icomar, la 
Floresta, el Parc Riu Clar, Riu Clar i Sant Salvador.
1Barri que les autoritats  i  l’Església de Tarragona van crear a causa de la 
inundació del  riu  Francolí  l’any  1970,  per a  les  persones que vivien amb 
barraques per la ciutat i que no podien comprar vivendes. 
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L’adquisició de tots els serveis mínims en aquests barris 
es  van  aconseguir,  al  llarg  dels  anys,  gràcies  a  les 
reivindicacions dels grups i les associacions de veïns, que 
van  treballar  durament  davant  l’Ajuntament  i  les 
empreses creadores dels barris.

Font: “Viure amb risc”, Rosa Queral. Primera edició, setembre 2003.
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3. INDÚSTRIA QUÍMICA A 
TARRAGONA

A Tarragona, ens trobem avui amb un polígon industrial 
que presenta la característica clàssica de la indústria que 
importa el cru2 de petroli i exporta matèries primeres per 
a  les  indústries,  que  les  transformen  en  productes  de 
consum.
En  el  polígon  de  Tarragona  es  donen  els  quatre  tipus 
d’indústria:

• La  indústria  bàsica  de  refinació  i  petroquímica, 
amb la refineria i les plantes d’olefines.

• La indústria bàsica petroquímica, amb les unitats 
d’òxid d’etilè,  acetaldehid,  isopropanol i  acetona, 
polietilè, polipropilè, alcohols oxo, anhídrid ftàlic, 
acetat de vinil i clorur de vinil.

• La indústria petroquímica de transformació, amb 
unitats  d’àcid  acètic,  glicols,  poliols,  alcohol 
polivinílic,  dispersions  i  emulsions  polimèriques, 
talat de dioctil, estiropor, poliamides, disocinat de 
toluè, resines ABS, polibutadiè, poliuretà i d’altres 
productes  més  elaborats  i  amb  formulacions 
comercials.

2És el petroli tal com s'extreu, abans de passar per qualsevol tipus de procés.
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• La  indústria  inorgànica  auxiliar,  amb  unitats  de 
producció  de  clor,  sosa,  àcid  nítric,  lleixiu,  gas 
síntesi, oxigen i nitrogen.

La naturalesa de les activitats de la indústria química a 
Tarragona  fa  que  el  procés  global  de  la  producció 
comporti un risc important per al medi ambient i la salut, 
per la qual  cosa és del tot necessari tenir en compte la 
seguretat.

3.1. Fase de creixement

A la dècada dels anys quaranta es va donar el primer auge 
a  petita  escala  del  sector  químic.  Les  petites  empreses 
transformadores  de  productes  agrícoles  comencen  a 
compartir  espai  amb  d’altres  factories  de  més 
envergadura. A la dècada dels cinquanta, s’inicia, a més, 
el funcionament d’una empresa de fertilitzants, Catalana 
de Abonos.  Aquest fet comporta un augment de l’oferta 
de llocs de treball.
A la  dècada dels  seixanta  es  van donar  extraordinàries 
inversions,  tant  pel  volum  econòmic  com  per  la 
tecnologia emprada. Tarragona va ocupar el quart lloc en 
el  rànquing  de  producció  nacional,  després  de  Madrid, 
Barcelona i Biscaia. Les empreses creades a la dècada dels 
seixanta van ser les següents:

Any Llocs de treball Nom de la indústria
1961 446 Industrias Químicas Asociadas (IQA)
1963 26 Distribuïdors Industrials (DISA)
1965 149 Indústries Químiques de Tarragona (INQUITASA)

Asfaltos Españoles (ASESA)
1966 73 Butano SA
1967 489 Dow Chemical Ibérica SA
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Any Llocs de treball Nom de la indústria
1968 40 Amoníaco Tarragona SA
1969 64 BASF Española

60 Energía e Industrias Aragonesas SA

Com podem veure, a finals dels anys seixanta arriben les 
multinacionals;  primer  és  l’americana  Dow  Chemical 
Ibèrica S.A., dos anys més tard ho fa l’alemanya BASF.
A la dècada dels setanta els hi seguiran:

Any Llocs  de treball Nom de la indústria
1970 240 AISCONDEL (Monsanto Ibérica)

BASF Española posa en marxa el complex OXO
1972 33 Inicia producció Carburos Messer Griesheim 

GISA
1974 359

205

400

Unión Explosivos Riotinto (ERT)
Hoechst
SAETA
Tarragona Química SA (TACSA)

1975 Arriba el primer carregament de cru al Pantalà
1976 El Rei Don Juan Carlos inaugura al febrer la 

Refineria que explota l’Empresa Nacional de 
Petróleos (ENPETROL)

1977 Absorbiment per part d’ERT de l’empresa 
SAETA, increment de la seva producció.
Ampliació d’AISCONDEL.
Posada en marxa de la II planta en Carburos 
Messer Griesheim GISA

1978 Paular
Alcudia
Hispavic
Catisa

1979 Entra en funcionament el segon craker d’olefines 
a ENPETROL

La  zona  de  Tarragona  va  ser  la  idònia  per  a  la  seva 
instal·lació.  El  III  Plan  de  Desarrollo de  1966  va 
reconèixer la  necessitat  del  desenvolupament industrial 
de Catalunya. El 1971, el Consejo de Ministros va decidir 
que  l’emplaçament  de  la  Refineria  de  Petrolis  fos  a 
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Tarragona  i  també  va  crear  la  Empresa  Nacional  de  
Petróleos  de  Tarragona (ENTASA),  pertanyent  a 
l’Instituto Nacional de la Industria, i identificada com a 
ENPETROL.

Font: “Viure amb risc”, Rosa Queral. Primera edició, setembre 2003.
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Es va tenir en compte que la seva ubicació no perjudiqués 
el sector turístic,  per tant es va traslladar a una zona a 
l’interior  dels  termes  municipals  de  La  Pobla  de 
Mafumet, Constantí i Perafort.

Font: “Viure amb risc”, Rosa Queral. Primera edició, setembre 2003.

La zona de Tarragona oferia a les indústries l’atractiu de 
la seva bona comunicació amb els països productors de la 
matèria primera: el petroli. L’existència de grans artèries 
de  comunicació  viària,  portuària  i  ferroviària 
proporcionava  una  infraestructura  adequada  per  al 
desenvolupament  industrial,  sense  haver  de  fer  grans 
despeses de recursos. 
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D’altres empreses de caràcter públic naixen a resguard de 
la  refineria:  Calatrava,  Paular,  Alcudia  i  ENIEPSA. 
Aquestes  iniciatives  empresarials  públiques,  creades  a 
l’entorn de la refineria, van unificar la seva denominació 
amb el nom de REPSOL, l’octubre de 1987. Així doncs, el 
nom d’Enpetrol desapareix.
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4. ETA I ELS ATEMPTATS

Euskadi Ta Askatasuna (País Basc i Llibertat), coneguda 
per les sigles ETA, és una organització terrorista abertzale 
autodeclarada  independentista,  nacionalista  basca  i 
marxista-leninista,  que  invoca  la  lluita  armada  com  a 
mètode  per  obtenir  els  seus  objectius  fonamentals, 
prioritàriament  la  independència  de  la  que  el 
nacionalisme  basc  denomina  Euskal  Herria  (Euskadi 
lliure),  dels  estats  d’Espanya  i  França.  Per  això  han 
utilitzat l’assassinat, el segrest i l’extorsió econòmica tant 
a Espanya com, ocasionalment, a França.

Anagrama d'ETA. Font: Wikipedia.
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4.1. L’origen d'ETA i els primers anys

PRIMERA ETAPA: FINS LA MORT DE FRANCO
El  31  de  juliol  de  1959  neix  Euskadi  Ta  Askatasuna 
(Euskadi  i  llibertat),  ETA,  després  que  hi  hagués  una 
escissió  del  Partit  Nacionalista  basc  que,  anteriorment, 
havia  acceptat  a  les  seves  files  un  grup  de  joves 
universitaris que consideraven anquilosat el nacionalisme 
del PNV.
Les bases de l’organització es consoliden el maig de 1962, 
durant la seva primera assemblea al monestir de Belloc 
(Baiona,  França),  on  es  presenta  com  «Moviment 
Revolucionari  Basc  d’Alliberació  Nacional».  El  grup 
refusa qualsevol col·laboració amb partits o associacions 
no nacionalistes basques i aposta per una forta campanya 
proselitista.  És  aquí  quan  s’autodefineixen  com  una 
«organització clandestina revolucionaria» que defensa la 
lluita  armada  com  a  mitjà  per  aconseguir  la 
independència d’Euskadi.
A mitjans dels anys 60, s’inicien els contactes entre bascs 
exiliats a França i grups antifranquistes.
La seva primera víctima mortal es produeix el 7 de juny 
de 1968. El guàrdia civil José Pardines Arcay mor en un 
control  de  carretera,  tirotejat  per  Txabi  Etxebarrieta. 
Aquest morirà un parell de mesos després assassinat.
En  resposta  a  la  seva  mort,  Francisco  Javier  Melitón 
Manzanas3,  és  assassinat  a  la  porta  de  casa  seva.  ETA 
proclama  que  ha  “executat  una  sentencia  del  poble”. 

3Cap de la brigada politico-social de Guipúscoa.
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Aquest  atemptat  provocarà,  més  endavant,  l’anomenat 
Judici de Burgos (1970).
L’etapa del franquisme es va tancar amb dues accions de 
gran  impacte:  per  una  banda  l’assassinat  de  l’almirant 
Carrero  Blanco,  el  20  de  desembre  de  1973,  en  un 
espectacular atemptat al carrer Claudio Coello de Madrid.

Atemptat a la cafeteria Rolando, Madrid.
Font: http://estoeseta.wordpress.com

L’any següent, el 13 de setembre de 1974, es va produir 
l’altre  atemptat,  que  va  ser  el  primer  atemptat  massiu 
d’ETA,  on un artefacte  va explotar  en una cafeteria  de 
Madrid, la cafeteria Rolando. Hi van morir dotze civils i 
uns altres vuitanta resultaren ferits.
A partir d’aquest últim atemptat, hi haurà un debat intern 
a la  banda terrorista  que provocarà la primera escissió 

30

http://estoeseta.wordpress.com/


important en l’organització: els  «milis» de l’ETA militar, 
partidaris de la insurrecció popular, que es diferenciaran 
dels  «polimilis» de  l’ETA  político-militar,  que  aposten 
per la violència selectiva.

4.2. Arribada de la democràcia

SEGONA  ETAPA:  DESPRÉS  DE  LA  MORT  DE 
FRANCO
Després de la mort de Franco, ETA passa a analitzar-se 
d’una altra manera. En un principi, l’organització s’havia 
creat per lluitar contra el règim franquista, però ara ja no 
lluitaven  contra  aquest,  sinó  que  desconfiaven  de 
l’autenticitat  de  la  democràcia  i  tenien  molts  projectes 
nacionalistes. 
La primera acció etarra després de la mort de Franco va 
ser el segrest el 13 de gener de 1976 de l’empresari José 
Luis Arrastre. L’abril d’aquest mateix any, ETA va donar 
un pas més amb l’assassinat del primer empresari Ángel 
Berazadi.
La llei d’Amnistia d’aquell any no va aconseguir destensar 
la situació i les accions terroristes es van multiplicar des 
del 1977 contra funcionaris de l’Estat, policies i militars. 
En aquesta etapa va ser important la creació d’“Egin”, el 
òrgan de comunicació de la banda, i la emissora de radia 
“Eginlrratia”,  a  més  de  varies  publicacions  sectorials  i 
locals.  En  la  dècada  següent,  la  Audiència  Nacional 
decretaria el seu tancament per la seva vinculació a ETA. 
La major activitat de la banda es va donar entre els anys 
1978  i  1980,  període  de  temps  durant  el  que  van  ser 
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assassinades 234 persones,  sent l’any 1980 el  de major 
número d’assassinats amb 92.

4.3. L'etapa socialista

Els primers anys de Govern socialista  figuren entre els 
més foscos de la història etarra.
La ferida oberta  en la banda el 1974 es va reobrir  i  va 
culminar  amb  la  renúncia  dels  “poli-milis”  en  la  VII 
Assemblea d’ETA, celebrada a Biarritzel 30 de setembre 
de 1982.

Font: Polis. Ciències socials, història (quart curs), Ed. Vicens Vives.
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Durant aquesta etapa començaren a guanyar rellevància 
les  accions  del  Grupo  Antiterrorista  de  Liberación 
(GAL); el exponent més clar de la guerra bruta contra el 
terrorisme que entre 1974 i 1989 va matar 60 persones en 
l’entorn d’ETA.
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5. L’ATEMPTAT AL RACK 
D'ENPETROL

El divendres 12 de juny a  les zero hores i cinquanta cinc 
minuts,  quan tan sols  feia  una mica  més d’un dia  que 
s’havien acabat les eleccions al Parlament Europeu i ja hi 
havia nous regidors a l’Ajuntament, es va sentir un fort 
xiulet  seguit  d’una  forta  explosió.  Tot  just  acabada  la 
primera, es sentí un segon espetec i un núvol de fum que 
tenia forma de bolet va cobrir el cel de Tarragona.
Molts dels ciutadans de la ciutat i de poblacions properes, 
moguts pel pànic,  van sortir al carrer per fugir de casa 
seva a peu o amb cotxe.
La  ràdio  es  va  convertir  en  el  veritable  protagonista  a 
l’hora d’informar, durant tota la nit,de la situació. Només 
Ràdio  Tarragona,  Ràdio  Nacional  d’Espanya,  va  rebre 
més d’un centenar de trucades de gent que es volia posar 
en contacte amb altres familiars  o saber què s’havia de 
fer.

34



5.1. Quan i com es va produir 
l'explosió

Al voltant de les 12,55hores del dia 12 de juny de 1987 es 
va produir una explosió d’etilè al Rack4 que comunica el 
pantalà  de  l’empresa  Enpetrol  amb  la  refineria  de 
Tarragona, seguida d’una segona explosió; les quals van 
provocar una gran flamarada.

Extinció del foc de l'atemptat del rack d'Enpetrol.
Font: Diari de Tarragona.

4Conjunt de conductes d’uns 15 km de longitud constituït per 22 canonades 
que discorren unides i paral·leles, agrupades en dos plànols, a sobre d’uns 
muntants i,  en algun tram,  per sota del terra. Comuniquen el pantalà de 
l’empresa Enpetrol amb la refineria de Tarragona.
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Les  flames  van  arribar,  en  alguns  moments,  als  150 
metres d’alçada i es podien veure des de tots els punts de 
la  ciutat  i  dels  voltants.  Això  va  provocar  el  temor  i 
l’angoixa de tots els veïns de la zona de Tarragona.
Tothom  es  preguntava  què  havia  passat,  però  ningú 
responia  a  la  pregunta,  no  hi  havia  respostes  oficials 
sobre el que s’havia de fer.
Immediatament  es  va  posar  en  marxa  el  PLASEQTA5, 
coordinant  així  tots  els  serveis  de  bombers,  Protecció 
Civil, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
El perill estava en què el foc es propagués a les empreses 
dels voltants, principalment als dos dipòsits de propilè de 
la BASF, situats a menys de 30 metres de distància, tot i  
que afortunadament no bufava vent fort, que hauria sigut 
fatal. 
A les 2,15h de la matinada, Fèlix Llovell, cap de Protecció 
Civil, va emetre un comunicat afirmant que l’explosió i la 
flamarada  corresponien  a  gasos  d’etilè  incendiats, 
producte no tòxic, al mateix temps que deia que no era 
necessària l’evacuació a excepció dels llocs més pròxims, 
com la Universitat Laboral.
Al  mateix  temps,  Xavier  Pedrol,  un  periodista, 
tranquil·litzava la població a través de Ràdio Tarragona 
recollint  versions  segons  les  quals  no  era  probable 
l’explosió de les empreses del voltant. 
Davant del Govern Civil es va concentrar un grup de gent 
intentant  conèixer  què  succeïa  realment.  I  en  el  petit 
estanc  de  la  plaça  Imperial  Tarraco  alguns  cotxes  de 
bombers  reomplien  aigua  per  dirigir-se  cap  a  la  zona 
incendiada.

5Pla de Seguretat de les Empreses Químiques de Tarragona.
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5.2. La fugida

No eren encara la una de la nit quan una primera explosió 
va  fer  saltar  molta  gent  dels  llits,  dels  sofàs  o  dels 
tamborets  de  les  sales  de  festa  de  Salou.  La  primera 
reacció  va  ser  sortir  al  carrer,  i  allà,  veieren  la  gran 
flamarada.  Ràpid,  es  van  començar  a  fer  els  primers 
grups de gent a les cantonades. S’avisaven els parents per 
telèfon, els  llums de les  escales s’anaven encenent i  els 
timbres sonaven desesperadament. El gran temor venia 
perquè ningú sabia res. Eren els primers moments i des 
dels diferents municipis es veia a l’esquerra de La Pineda 
una mena de gran rovelló de colors ataronjats.
Molts van agafar les coses que tenien a mà, o ni això, i 
mig vestits van pujar als cotxes. La por que allò es pogués 
estendre a les altres industries o que els fums que emetia 
la flama fossin tòxics va alarmar la majoria. Els carrers 
eren  plens  de  cotxes,  de  gent  en  pijama  o  bata;  les 
finestres   de  les  cases  estaven  obertes.  Uns  i  altres 
s’anaven encomanant el rumor i fugien.
Entre deu, vint,  quaranta mil...persones van abandonar 
Tarragona  i  altres  poblacions  properes  després  de 
l’explosió.  Les  xifres  no  són  exactes,  es  desconeixen; 
només es sap que molta gent va marxar, que en els llocs 
propers  de  l’incendi  es  van  quedar  buits  quantitats 
d’edificis, que les principals artèries es van obstruir, que 
es van ocupar els carrils d’anada i els de tornada. 
Uns  van  fugir  amb  cotxe  particular,  dels  veïns  o  dels 
familiars, d’altres ho van fer amb camió, amb remolc o a 
peu.  Famílies  senceres  que  caminaven  per  les  voreres 
esperaven a que algú els recollís fent autoestop.
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Pràcticament  tots  els  pobles  del  Tarragonès  van 
assabentar-se directament o indirectament de l’explosió i 
del  posterior  incendi  del  rack,  ja  que  la  detonació  i  la 
resplendor es va sentir i veure des de molts indrets. Molts 
pobles van sentir el soroll —poc habitual a aquelles hores 
de la nit— dels  cotxes que circulaven en massa per les 
carreteres.

Dos joves de la Granja, un dels barris més afectats.
Font: Diari de Tarragona (Olivé-Abelló).

La sortida, com ja he dit, es va fer a peu i amb vehicles, 
generalment cotxes, però aquells que tenien un camió van 
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omplir  la  seva  caixa  amb  els  veïns  i  veïnes  que  no 
disposaven d’automòbils. 
Els que van sortir dels barris caminant, es van dirigir a 
Governació Civil i a l’hospital Joan XXIII, per saber què 
havien de fer.
A la Canonja, sobretot a la part pròxima de la carretera de 
València,  la  gent  va  sortir  al  carrer  amb  pijama  i  van 
emprendre  la  fugida  en  massa,  el  mateix  va  passar  a 
altres barris  com Torreforta,  La Granja,  Camp Clar i la 
Floresta. 
Entretant, anaven arribant a Cambrils els ciutadans de La 
Pineda, el nucli de població més proper a la catàstrofe, on 
ja no hi quedava ningú; i dels altres punts de Tarragona, 
Vila-seca i  Salou que fugien d’un possible desastre.  Per 
acollir les persones que es dirigien a la ciutat, es van obrir 
diverses escoles, tot i que a les poques hores la gent va 
anar tornant a les seves cases. 
També anaven arribant els primers joves de la Universitat 
Laboral(que  havien  estat  a  només  100  metres  de 
l’explosió). Molts d’ells anaven mig nus, descalços, amb 
una  manta  o  qualsevol  cosa  damunt;  havien  fugit 
immediatament deixant el que estiguessin fent en aquell 
moment, ja fos estudiar, dormir... i havien arribat fins allí 
per la platja.  
Sobre les tres de la matinada l’alcalde de Vila-Seca, Josep 
M.  Pujals,  que  era  en  un  acte  a  Sitges,  va  gestionar 
l’allotjament  dels  vora  quatre-cents,  dels  set-cents 
alumnes de la Universitat Laboral que estaven dispersos a 
l’Acquapark  i  a  la  Font  Lluminosa de  Salou.  Cap a  les 
quatre  de la  matinada,  les  noies van ser traslladades  a 
l’Hotel Carabela-Roc de La Pineda. Mentre, que els nois 
van ser traslladats més tard de les cinc del matí a la Ciutat 
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Residencial  de  Tarragona.  La  majoria  ja  havia  trucat  a 
casa per a tranquil·litzar les seves famílies.
A la capital de l’Alt Camp la gent arribava molt nerviosa. 
Tot  i  que  els  guàrdies  urbans  els  informaven  que  tot 
estava controlat,  ningú no els  creia.  Valls  es  va quedar 
col·lapsat  a  la  1,15  h.  A  Alcover  van  arribar  uns  500 
vehicles. L’alcalde de la població, Joan Prats, va ordenar 
que els bars fossin oberts per albergar els desplaçats.
A  la  capital  del  Baix  Camp,  les  cues  de  vehicles  que 
arribaven procedents de Tarragona, sobretot dels barris 
de ponent, van provocar un col·lapse de les vies d’entrada 
i  sortida  de  la  ciutat,  així  com  del  cinturó  de  la 
circumval·lació. Les cues a les gasolineres també van ser 
considerables, provocades per qui desitjava arribar el més 
lluny possible.
Immediatament, després de l’explosió, es van treure del 
port  cinc  vaixells  que  portaven  líquids  inflamables. 
L’equip  de  pràctics,  remolcadors  i  amarradors  es  van 
posar en acció per desplaçar-los a alta mar, ja que eren 
situats a ASESA (Asfaltos Españoles Sociedad Anónima) 
i  al  moll d’inflamables.  Els vaixells portaven de càrrega 
petroli, etilè, la qual cosa els convertia en un gran perill 
en el cas que l’incendi es propagués. La Creu Roja del mar 
va rescatar els treballadors que s’havien quedat atrapats 
al pantalà.
Segons  l’estudi  realitzat  el  1992  pel  Departament 
d’Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, la 
majoria  de  gent  va  fugir  de  les  seves  cases  amb cotxe 
propi  (66%)  o  en  cotxes  de  familiars  o  veïns  (26%). 
També van ser moltes les persones que van marxar a peu 
(6%),  seguint  les  carreteres  per  arribar  el  més  lluny 
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possible. En canvi, només un 2% van pujar a cotxes de 
desconeguts per fugir.

Finalment, la majoria de persones que havien marxat van 
anar tornant a les seves cases entre les cinc i les vuit del 
matí.  Les notícies  i  crides a la normalitat  que es deien 
contínuament des dels  mitjans de comunicació,  van fer 
tornar a la gent als domicilis escalonadament.

5.3. Incendi controlat

El lloc on es van produir les explosions, el rack, està situat 
a uns 10 quilòmetres de la Refineria i a 4 quilòmetres de 
les instal·lacions marítimes, al costat de l’autovia de Salou 
i  la  via  del  tren  Tarragona-València  i  Tarragona-
Saragossa, i pertany al polígon industrial Sud. 
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Immediatament després de les explosions es va declarar 
l’accident com a emergència general.

Bombers apagant el foc. Font: http://www.bomberiles.com

Els  serveis  de  seguretat  de  l’empresa  afectada  es  van 
posar  de  seguida  en  funcionament  i  s’activà  el  Pacte 
d’Ajuda Mútua (PAM) signat per les empreses el 1978, i 
que  té  com  a  objectiu  fer  un  front  comú  en  casos 
d’emergència. Així doncs, aquella nit van ser cridats tots 
els treballadors que formaven part de l’equip de bombers 
i  de  l’equip  permanent  de  seguretat.  També  van  ser 
posats a l’abast d’Enpetrol els cossos de bombers públics 
dels  parcs  de  Tarragona,  Cambrils,  Reus,  Valls,  el 
Vendrell, Móra d’Ebre, Sant Feliu del Llobregat, Tortosa, 
Amposta,  Vilanova,  Martorell,  Vilafranca  del  Penedès, 
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l’Hospitalet  del  Llobregat,  Sabadell,  Cerdanyola, 
Balaguer,  Lleida,  Tàrrega,  Bellaterra i  Cervera;  amb un 
total  de  casi  cinquanta  vehicles.  Així  doncs,  molts 
bombers dels parcs catalans van estar al peu del sinistre.
El foc va quedar totalment controlat pel cos de bombers, 
encara que continuava convulsionant gasos i líquids que 
encara quedaven a les canonades, i que van provocar una 
immensa  fumarada  visible  des  de  tots  els  punts  de 
Tarragona i les afores.
Aquest control de les flames es va aconseguir  gràcies a 
què es van aïllar els punts d’emergència i bloquejar totes 
les vàlvules del rack (tant les que anaven en direcció a la 
refineria com les que anaven al pantalà). Simultàniament 
es va actuar sobre el focus del foc, alhora que s’anaven 
refrigerant les instal·lacions pròximes amb aigua.
Aproximadament cap a les dotze del migdia del dissabte 
13 de juny, es va dur a terme la injecció de nitrogen a les 
canonades,  amb  el  que  s’arrossegaven  els  gasos  que 
encara  quedaven  a  l’interior  (una  operació  anomenada 
“purga”). I per segona vegada, es va fer durant la mitja 
tarda del mateix dia. Va ser aleshores quan va revifar el 
foc  degut  a  una  pressió  excessiva  de  nitrogen,  que 
provocà  una  major  sortida  de  gasos  i  líquids  i  la  seva 
posterior combustió.
Segons  va  informar  el  Govern  Civil,  els  productes  que 
transportava  el  rack  quan  es  va  incendiar  eren:  1.800 
tones de cru; 1.100 tones de fuel-oil; 500 tones de naftes, 
etilè, propilè, LPG (gasos liquats de petroli) i gasolines en 
quantitats diferents.
Uns altres dels efectius que es van mobilitzar van ser la 
Guàrdia Civil, amb 80 membres; els Mossos d’Esquadra; 
Protecció  Civil,  amb 30  col·laboradors  i  20  voluntaris; 
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Creu Roja amb 220 membres i 150 voluntaris. Un equip 
mèdic  mixt  de  cirurgians,  traumatòlegs,  internistes  de 
l’Hospital Joan XXIII; trenta membres de la Red Radio 
Emergència de Protecció Civil; i personal i vehicles de la 
Comissaria Provincial del Parc Mòbil Provincial.

Intervenció dels bombers en l'explosió al rack d'Enpetrol.
Font: La Vanguardia.

En  total,  segons  fonts  de  Governació  Civil,  es  van 
mobilitzar en pocs minuts unes 400 persones.
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Durant el succés no hi va haver cap víctima mortal, ja que 
l’incendi  va  afectar  a  una  zona  on  no  es  treballava  de 
manera habitual; només s’hi feien revisions diàries.
Es van haver de lamentar, això si, les ferides que van patir 
dos membres del cos de bombers, un dels quals va sofrir 
cremades lleus per culpa d’un fil telefònic. L’altre bomber 
no va ser traslladat a cap hospital.
En  quant  als  serveis  ferroviaris  també  hi  va  haver 
problemes:  les  vies  del  tren  van  ser  seriosament 
afectades. Les travesses i els rails es van torçar i desfer 
per la forta calor del foc. El trànsit ferroviari, òbviament, 
va quedar interromput: calia esperar que s’apagués el foc 
per  arranjar  els  60 metres de vies i  els  400 metres  de 
línies catenàries danyades, amb la qual cosa hi va haver 
un aïllament per ferrocarril temporal de Catalunya amb el 
sud.

Diari de Tarragona, 13 de juny de 1987.
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En  canvi,  les  carreteres  van  tornar  a  la  normalitat 
ràpidament:  el  mateix  dia 12 es va obrir  el  tràfic  de la 
carretera  nacional  340,  i  tan  sols  va  quedar  tancada 
l’autovia que uneix la Tarragona amb Salou,  degut a la 
proximitat de les flames.

5.4. ETA reivindica l'atemptat

La  hipòtesi  que  la  causa  del  foc  fos  un  atemptat  va 
prendre cos cap a la matinada. Josep Maldonado, delegat 
del Govern de la Generalitat,  va ser el primer a emetre 
aquesta hipòtesi de forma oficiosa, que va ser confirmada 
pels serveis tècnics especialitzats d’Enpetrol. Maldonado 
va fer unes declaracions a l’emissora de la COPE el mateix 
dia  de  l’accident  del  rack  dient  que  ell  pensava  que 
l’explosió havia estat provocada per un artefacte.
La bomba situada en el rack més petit, de 10 quilòmetres, 
va  assolir  el  seu  objectiu,  cosa  que  no  va  passar  amb 
l’artefacte situat en un altre grup de canonades més gran. 
Com que en aquesta  segona part  no es  va produir  cap 
incendi, es van poder trobar les restes d’explosius,  que 
havien quedat a l’interior, i començar a treballar amb la 
hipòtesi  que  es  tractava  d’una  acció  premeditada. 
Immediatament,  a  primera  hora  de  la  tarda,  es  va 
comunicar que en el lloc del sinistre hi havia restes d’un 
artefacte explosiu.
Tot i que ETA encara no havia reivindicat l’atemptat, des 
d’un primer moment se li va atribuir l’autoria.
El governador civil, Vicente Valero, es va resistir molt a 
admetre la hipòtesi d’un atemptat; a mitja tarda del dia 
12 finalment ho va admetre. Va ser aleshores quan, per fi, 
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el delegat  de la Generalitat  i  el  governador civil  es van 
posar d’acord en a la hipòtesi de l’origen del foc.
Per una altra banda, els grups ecologistes de la ciutat van 
qüestionar la veracitat que l’incendi fos produït a causa 
d’un explosiu, en considerar que no s’havien trobat prou 
proves i  tenir  sospites  sobre  la  forma tan  poc habitual 
d’atribuir-se l’atemptat per part d’ETA.
Així doncs, a les cinc de la tarda del dia 13 de juny, una 
hora  després  que  el  grup  terrorista  reivindiqués 
l’atemptat, el governador civil de Tarragona, va emetre un 
comunicat en què es posava de manifest que a les 15,30 
hores del mateix dia, ETA havia reivindicat l’autoria de la 
col·locació dels explosius, a través d’un comunicat a tres 
emissores  de  ràdio  locals  (Ràdio  Mar,  Ràdio  Cadena 
Espanyola i Ràdio Cadena Catalana).

Vista de les restes trobades.
Font: Diari de Tarragona, 13 de juny de 1987.
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Al principi es pensaven que es tractava d’una broma, ja 
que  la  forma  de  la  reivindicació  no  coincidia  amb  la 
forma  que  empraven  habitualment.  ETA,  normalment, 
solia  difondre la  seva responsabilitat  en un atemptat  a 
través de mitjans escrits i del País Basc. A més, la forma 
en què estava construïda la bomba tampoc coincidia en la 
manera que normalment ho feien.  Tot  i  així,  a  mesura 
que van anar passant les hores, l’autoria d’ETA va anar 
recobrant  força  al  descobrir-se  que  s’utilitzà  l’explosiu 
denominat  “amonal”,  el  mateix  que  ja  havia  utilitzat 
altres cops.
L’atemptat al rack d’Enpetrol va ser el primer que es va 
produir  a  Tarragona  i  el  segon  en  una  instal·lació 
industrial a Catalunya.

5.5. Protestes

5.5.1. Primera protesta
Al voltant d’unes cinc-centes persones, majoritàriament 
residents dels barris, es van concentrar la tarda del dia 12 
davant  del  Govern  Civil,  convocats  per  la  Federació 
d’Associacions de Veïns de Tarragona, en protesta, entre 
altres assumptes, pel retard en la informació i per la falta 
de dades al voltant de la explosió. 
La manifestació es va iniciar a dos quarts de vuit de la 
tarda. Alguns dels manifestants portaven pancartes, com 
per exemple: “Fuera las indústries mortíferas. Basta ya”, 
“Menos negocio y más seguridad”.
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Un moment de la manifestació a la plaça Imperial Tarraco.
Font: Diari de Tarragona (Olivé-Abelló), 13 de juny de 1987.

Poc  després  d’haver  començat  la  manifestació,  es  va 
formar una cadena humana que va donar gairebé la volta 
a la Plaça Imperial, tallant el trànsit.
Després d’una bona estona,  es  va dissoldre  la  cadena i 
novament els  veïns i  veïnes es  van tornar a concentrar 
davant de la porta del Govern Civil. Alguns dels membres 
de la FAAVV6 van expressar, a través d’un micròfon i dos 
altaveus  instal·lats  en  un  cotxe,  els  motius  de  la 
convocatòria  i  les  posicions  de  la  Federació  davant  el 
problema viscut.

6La Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns. 
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A les vuit  de la  tarda,  una representació  dels  diferents 
barris, sindicats i associacions de consumidors van pujar 
a una sala del Govern Civil, on els van rebre el secretari 
general del govern civil, Ramon Torres, i el cap provincial 
de  Protecció  Civil,  Félix  Llovell.  Els  representants  dels 
manifestants decidiren quedar-se allí fins que no vingués 
el governador civil, Vicente Valero, qui finalment va cedir 
i va entrar a la sala. 
Durant gairebé una hora i mitja, els veïns van explicar les 
seves reivindicacions al governador, algunes de les quals 
van  ser  acceptades  de  paraula.  Com  la  d’introduir  la 
participació  de  les  Associacions  de  Veïns  en  el 
PLASQETA i la de discutir conjuntament la creació d’uns 
responsables o delegats de Protecció Civil en els diferents 
barris i nuclis de població.

Reunió del governador civil amb una comissió de representants de la 
manifestació. Font: Diari de Tarragona (Olivé-Abelló).
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El  governador  civil  també  va  explicar  la  seva  actuació 
durant la nit, la seva decisió de no alarmar la població i 
no  donar  la  ordre  d’evacuació  mentre  no  sabés 
exactament les possibles conseqüències del accident i el 
grau de toxicitat del gas. Va lamentar la gran demora dels 
tècnics de les empreses, qui no van aparèixer al lloc dels 
fets fins al cap d’una hora. Finalment, confirmà la noticia 
que  havia  sigut  un  atemptat  amb  explosius  i  que  les 
suposades forces d’ETA a Catalunya havien reivindicat la 
seva autoria.
Un cop acabada  la  reunió,  els  representants  dels  veïns 
van tornar a reunir-se amb els manifestants i explicaren 
el contingut principal de la seva conversa amb l’Autoritat 
provincial.  A  les  deu  de  la  nit,  es  va  autodissoldre  la 
manifestació.
Així  doncs,  la  manifestació  de  les  veïnes  i  veïns  de 
Tarragona va posar en evidència la manca de seguretat 
del pla d’emergència, a més d’estendre l’opinió ferma que 
no  havia  existit  coordinació,  planificació  ni  informació 
suficient. Les autoritats, per la seva part, deien que el més 
dramàtic  del  sinistre  va  ser  el  fet  que  fins  una  hora 
després  d’haver-se  produït  les  explosions  no  se  sabés 
quin tipus de gas era el de la fuita i per aquest fet no es va 
poder retornar la calma a la població.
Per una altra banda, hi va haver una gran polèmica sobre 
la rapidesa dels primers informes. La direcció d’Enpetrol, 
en un comunicat a la premsa, es va defensar assegurant 
que,  després  de  produir-se  l’explosió,  de  seguida  va 
intentar  advertir  Protecció  Civil  per  telèfon,  sense  èxit. 
Els  treballadors  de  l’empresa  es  van  indignar  per  les 
acusacions  rebudes  per  l’alcalde  en  funcions  i  el 
governador  civil  sobre  la  tardança  de  l’arribada  dels 
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tècnics  al  lloc  del  sinistre.  Segons  ells,  Protecció  Civil 
disposava de les dades necessàries de totes les indústries 
del polígon petroquímic per poder informar ràpidament 
la  població,  afirmant  que  Enpetrol  no  manipulava 
productes tòxics.

5.5.2. Segona protesta
La Comissió  del  govern de l’Ajuntament  de  Tarragona, 
reunida el dia 15 de juny de 1987,  va acordar convidar 
tots els partits polítics d’àmbit local, excepte els que van 
fer campanya a favor d’Herri Batasuna7 en les passades 
eleccions al Parlament Europeu, a una reunió que va tenir 
lloc el dia següent a les 19 hores a l’Ajuntament, a fi de 
deliberar  sobre  la  convocatòria  d’una  manifestació 
unitària  contra  el  terrorisme,  que  comptaria  amb  el 
suport  de  l’Ajuntament.  També  es  van  convidar  les 
centrals sindicals. Finalment, es va decidir convocar una 
manifestació  unitària  per  al  divendres 19  de juny a  les 
vuit del vespre, en protesta per l’atemptat d’ETA.
Es  van  repartir  al  voltant  de  45.000  octavetes  amb  la 
invitació  de  l’alcalde  per  participar  en  la  marxa  de 
protesta.  També  es  van  penjar  cartells  amb  l’ajut  de 
l’Ajuntament  en  totes  les  escales  dels  edificis  de 
Tarragona per garantir que les ciutadanes i els ciutadans 
fossin assabentats de la realització de la manifestació.
L’itinerari de la manifestació era el següent: plaça de la 
Font, Rambla Vella, carrer Sant Francesc i Rambla Nova, 

7Coalició  política,  braç  polític  de  l'anomenat  Moviment  d'Alliberament 
Nacional  Basc (MANB),  que  més  tard  canvià  el  seu  nom  pel  d'Euskal 
Herritarrok (EH)  i  Batasuna (B).  Es  definia  com  d'esquerra  abertzale 
("patriota") i  cercava els objectius de la independència,  la reunificació i  el 
socialisme per a Euskal Herria.
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per  concloure  davant  de  les  dependències  del  Govern 
Civil.

Plaça Imperial Tarraco durant el manifest que donava per finalitzada 
la manifestació. Font: Diari de Tarragona (Milián Carbó).

Van  ser  prop  de  10.000  persones  les  que  es  van 
manifestar per protestar contra l’ensurt provocat aquella 
nit de primavera.
Però aquest mateix divendres ETA va realitzar l’atemptat 
més  sagnant  de  la  seva  història,  en  col·locar  un  cotxe 
bomba  en  l’aparcament  de  l’hipermercat  Hipercor. 
Durant la manifestació es va comunicar el tràgic succés 
d’Hipercor i es va demanar que es guardés un minut de 
silenci per a les víctimes.
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Al voltant d’un quart de deu, la manifestació, la més gran 
fins aleshores feta a Tarragona, es va dissoldre.

5.6. Els mitjans de comunicació

Els diferents mitjans de comunicació de Tarragona van 
tenir una de les nits més mogudes de la seva història. El 
seu  paper  va  ser  fonamental  per  tranquil·litzar  a  una 
població que fugia. 
La  primera  emissora  en  donar  la  notícia  va  ser  Ràdio 
Fòrum que a la 1,05 de la matinada va interrompre el seu 
programa  habitual  de  la  nit  dels  dijous  per  informar 
d’una forta explosió. Des d’aquella  hora fins les set  del 
matí,  tots  els  espais  de  Ràdio  Fòrum van  fer  un 
seguiment dels fets.
Per  la  seva  part,  Ràdio  Tarragona  de  Radiocadena  
Española  va  començar  a  emetre  informació  sobre 
l’explosió abans de les dues de la matinada. Poc després 
es  va  passar  una  entrevista  amb  el  Governador  Civil, 
Vicente  Valero,  que  va  servir  per  tranquil·litzar  la 
població. Els telèfons de la emissora es van col·lapsar per 
complet: els ciutadans volien saber què passava. A més, 
molts  dels  que  havien  marxat  de  les  seves  vivendes, 
trucaven per conèixer l’estat dels seus familiars o parents 
que s’havien perdut durant la fugida. 
De la mateixa manera,  Radio Reloj-Cadena Catalana va 
començar  a  emetre  notícies  del  què  estava  passant  a 
partir de dos quarts de dues de la matinada. Dos dels seus 
locutors passaven pel lloc dels fets minuts després de la 
explosió i van ser ells mateixos els que van donar la veu 
d’alarma  a  l’emissora.  Els  seus  telèfons  també  es  van 
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veure bloquejats per innumerables trucades de ciutadans 
que demanaven informació.
La SER, a través de les seves tres emissores, va realitzar 
un programa en directe des de les tres de la matinada. A 
més,  a  nivell  estatal,  també  s’anava  informant  del  que 
succeïa a Tarragona..
De  la  mateixa  manera,  Ràdio  Popular-Cadena  COPE 
informà de l’explosió d’Enpetrol.  Els seus reporters van 
recollir  les  primeres  impressions  de  Josep  Maldonado, 
delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, sobre la 
possible intencionalitat de la explosió. 
Per la seva part, moltes altres cadenes a nivell estatal van 
anar  informant  sobre  la  situació  en  què  Tarragona  es 
trobava.

Quiosc de la Pl. Imperial Tarraco. El Diari de Tarragona va publicar 
dues edicions que es van esgotar ràpidament. (F: Moises Peñalver).
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Diari de Tarragona
El  Diari de Tarragona va realitzar dues edicions, que a 
les poques hores ja s’havien exhaurit, incloent informació 
gràfica puntual de la explosió, així com entrevistes a les 
personalitats que s’havien desplaçat fins al lloc dels fets. 
En la seva segona edició, que arribava als quioscs abans 
de les deu del matí, s’apuntava ja la possibilitat de que la 
explosió fos deguda a un atemptat terrorista.
Com va succeir en diverses ràdios, també els telèfons del 
Diari de Tarragona es va col·lapsar per les trucades dels 
veïns de Tarragona que demanaven si  havien d’evacuar 
les  seves  cases  o  no.  L’hora  punta  de  trucades  es  va 
produir  entre  dos  quarts  de  dues  de  la  matinada  i  les 
dues.
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6. EXPERIÈNCIES PERSONALS

Aquella nit de juny va ser, per la majoria de tarragonins, 
una nit molt moguda. La manera de conèixer més a fons 
les anècdotes i  experiències viscudes pels ciutadans,  ha 
sigut dur a terme unes quantes entrevistes. Per això he 
entrevistat a persones que en aquells temps pertanyien a 
àmbits socials i laborals completament distints, per, així, 
tenir  visions  diferents  o  paral·leles  d’un  mateix  fet. 
D’aquesta manera he pogut contrastar diverses opinions i 
informacions.

Tarragona i la indústria petroquímica: 
una relació complicada
Tots els entrevistats creuen que la indústria petroquímica 
és un dels principals motors de l’economia a Tarragona 
malgrat els clars aspectes negatius derivats bàsicament de 
la perillositat dels productes amb que treballen. Veuen la 
indústria com un element més de la ciutat,  un element 
que ja s’ha adaptat al nostre estil de vida. Ara bé, tothom, 
a la seva manera,sap que la indústria també comporta un 
risc i, per això cal estar preparats. 
“La indústria ha significat més població, un creixement  
de la ciutat i, sobretot, feina. Però, que té un risc? Clar,  
per això hem d’estar preparats” diu la Rosa Queral.
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El problema que mai s’acaba de resoldre: 
Els plans d’evacuació i la població civil
També  podem  observar,  a  través  de  les  respostes, 
coincidències en la idea que l’atemptat va precipitar una 
major preocupació en els plans de seguretat, d’evacuació i 
reacció de la població. En aquests moments, si hi hagués 
algun accident semblant, el veïns de la zona tindríem una 
reacció  més  racional  i  controlada  que  la  produïda  en 
aquella nit tan catastròfica.
En Josep Maldonado, per exemple, reflexiona sobre els 
canvis: “Penso que hi va haver un abans i un després de  
l’atemptat.  Aquest  fet  que  es  va  produir  va  fer  
reaccionar al Govern Central. Hi va haver millores en la  
refineria i en els plans d’emergència”.

La violència com a reivindicació política: 
ETA
En  relació  al  tema  d’ETA,  tots  els  entrevistats  han 
coincidit en que la violència no genera cap benefici i que 
no  és  el  sistema  apropiat  per  solucionar  cap  mena  de 
problema o per imposar les idees o ideologies.
“La veritat  és  que  no he  canviat  de  parer,  sempre  he  
pensat de la mateixa manera sobre ETA. No crec que els  
seus actes siguin justificables” diu en Benigne Ríos. 
En aquest sentit sí que hi ha hagut algun cas on la idea 
sobre ETA en temps de la dictadura franquista era una 
mica  diferent  a  l’actual.  Sense  justificar  la  violència  de 
forma explícita podia existir una certa acceptació de les 
seves  accions.  Després,  amb  les  primeres  eleccions 
democràtiques,  ràpidament  deixa  de  tenir  sentit  i  és 
condemnada de forma contundent per la societat degut a 
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la  falta  de  justificació  de  les  accions  violentes  contra 
persones innocents.
“Podríem dir que és evident que la visió que es tenia de  
les accions d’ETA als anys 60 i 70, tot i no compartint-
les  directament  i  no  combregar  directament  amb  el  
sistema o  les  accions  que  es  duien  a  terme,  sí  que  hi  
havia sempre una certa simpatia de dir, mira, més gent  
que defensa els seus ideals, que no té altra manera de  
fer-ho  que  amb  aquesta  acció  violenta;  una  certa  
comprensió.  Però aquesta actitud va canviant al  llarg  
dels anys, especialment a partir de la transició política i  
de la constitució del 1978” explica l’Antoni Jordà.

Els records de l’atemptat
En quant a la nit de l’atemptat, he pogut comprovar que 
es van viure situacions completament diferents.

Alguns es posen ràpidament en acció
La Carmen Jiménez Medina va ser una dels testimonis 
directes  del  què es  va viure  aquella  nit  als  barris.  Ella 
vivia a Torreforta amb el seu marit, i realment van passar 
por. Tot el barri s’havia despertat i el carrer estava ple de 
famílies intentant fugir d’allí. Ella va marxar amb la seva 
cunyada cap a Tarragona, a casa del seu germà; i allà hi 
van passar tota la nit.
“Bueno,  que  faena tuvimos para travesar  lo  que  
nosotros travesamos, aquello era la guerra, la gente se  
empujaba  y  se  acumulaba  en  las  calles,  todos  
apretujados,  coches  para  allí,  coches  para  allá…  Fue  
tremendo, pasamos mucho miedo” ens explica la Carmen 
recordant aquell moment.
La Rosa Queral també va tenir una experiència diferent 
que  la  resta  d’entrevistats.  Ella,  que  estava  a  casa 
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dormint,  va  ser  despertada  pel  seu  marit,  que  la  va 
informar  de  la  situació.  Just  després  d’assabentar-se’n, 
agafà el  cotxe i  se’n va anar a l’hospital  a controlar i  a 
organitzar el servei; ja que havien d’estar preparats per 
qualsevol cosa que pogués passar.
“No se’m va ocórrer res més que agafar el cotxe i baixar  
cap  a  l’hospital.  Li  vaig  dir  al  meu  marit  que  si  ells  
havien  de  marxar  que  marxessin,  però  que  jo  havia  
d’anar a l’hospital a veure que és el que passava, perquè  
si  hi  havia  ferits  i  tal,  doncs  havíem  d’organitzar  el  
servei;  ja  que  quan  passa  una  cosa  d’aquestes,  pot  
haver-hi falta de moltes mans” deia la Rosa Queral.

D’altres no se’n donen compte
En  canvi,  el  Benigne  Ríos  i  l’Antoni  Jordà,  no  es  van 
assabentar de res fins l’endemà del atemptat.  En el cas 
del primer, va ser a través de la seva pròpia emissora, on 
hi  va  sentir  els  seus  companys  de  feina  informant  del 
succés d’aquella mateixa matinada. El cas del segon, va 
ser una mica diferent, tot i que durant la nit els havien 
intentat avisar trucant al timbre de casa seva, ningú de la 
seva família se’n va assabentar. Va ser l’endemà al matí, 
quan va anar a buscar el diari, quan va veure el que havia 
passat.
“Als diversos veïns del bloc on vivia aleshores, ens van  
trucar al timbre de la porta perquè marxéssim, no vam  
sentir  absolutament  res,  ni  la  meva  dona  ni  jo  ni  la  
meva filla. No es va despertar ningú a casa” explicava 
rient l’Antoni Jordà.

El punt de vista dels responsables
I en Josep Poblet i en Josep Maldonado, ho van viure des 
de la visió d’una responsabilitat política. El primer, que 
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acabava de ser nomenat regidor electe de l’Ajuntament de 
Vilaseca i Salou, va arribar al lloc del sinistre amb cotxe 
des  de  Sitges,  on  estaven  celebrant  la  seva  victòria 
electoral. Tot el seu voltant bullia de la calor que feia i, 
fins i tot, va veure com les vies del tren s’estaven desfent 
com a espaguetis.
“Recordo les vies del tren com un espagueti; imagina’t  
quin foc hi havia per haver pogut cargolar el rail com  
un espagueti” afirma en Poblet. 
El segon, en canvi, que vivia a Coma Ruga, va tenir molta 
més responsabilitat. Va ser el que va filtrar la informació 
que l’explosió tenia indicis d’haver estat provocada, és a 
dir, hi havia indicis que fos un atemptat. Com a delegat 
del govern de la província de Tarragona es va preocupar 
d’informar el més aviat possible del que estava passant 
realment. 
“Vicente Valero es negava a fer públic que havia sigut un  
atemptat, però jo tenia molt clar que allò s’havia de fer  
públic immediatament” explica en Maldonado.

A tall de conclusions: la nit era vermella
En el que sí que coincideixen tots els entrevistats que van 
viure i  veure l’incendi,  és  en que Tarragona es trobava 
sota un cel vermell enmig de la nit. Una imatge impactant 
que  semblava  dir-los-hi  que  alguna  cosa  grossa  havia 
passat. “Vam veure tot el cel vermell: aquesta imatge no  
la oblidaré mai. I vaig tenir consciència, veient aquell  
cel vermell a la una de la matinada del mes de juny, que  
n’havia passat alguna de molt grossa. Perquè quan la  
torxa  de  Repsol  crema  sé  perfectament  quina  claror  
produeix i no era pas com aquella vermellor que veia” 
diu en Josep Poblet.
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És a dir, l’atemptat va marcar tots els entrevistats, ja sigui 
d’una manera o d’una altra. Tots estan d’acord en que hi 
va haver un abans i un després en relació l’atemptat i, que 
la població va aprendre de l’ocorregut.

Reflexions finals
Em  sembla  interessant  que,  per  acabar,  quedin 
destacades, com si fossin titulars de diari, algunes frases 
dels entrevistats:
Josep  Maldonado  i  Gili:  “El  terrorisme  no  té  límits,  
malgrataixò, la societat va saber respondre”.
Carmen  Jiménez  Medina:  “Me  pareció  estar  en  la  
guerra, porqueyo he vivido la guerra y la posguerra, y  
me acuerdo”.
Benigne Ríos Álvarez: “Bàsicament crec que va significar  
és molta incertesa per no saber l’origen de l’explosió i de  
l’incendi; i incertesa, també, per la gent que realment en  
aquell moment es va assabentar de l’explosió i no sabia  
què fer”.
Rosa Queral  Casanova: “Per  mi  va ser  un camí  cap a  
l’aprenentatge.  Des  d’aleshores  vaig  voler  saber  més  
sobre aquest  tema. Vaig prendre consciència que això  
havia  de  canviar,  que  la  gent  havia  de  tindre  
informació, i que havíem d’actuar d’una altra manera; i  
encara ho penso”.
Antoni Jordà Fernández:  “Crec que realment va servir  
per desempallegar-nos de la “son” i ser conscients que  
tenim un polígon petroquímic que  dóna feina, que dóna  
riquesa... però també pot donar algun disgust”.
Josep Poblet i Tous: “No hi pot haver una lliçó més dura  
per un que aspira a representar els interessos dels seus  
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ciutadans, que veure fins a quin punt pot ser vulnerable  
una comunitat”.

Incendi al rack d'Enpetrol, el 12 de juny de 1987.
Foto: Rafael López-Monné, extreta de http://blogs.descobrir.cat
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CONCLUSIONS

La nit del 12 de juny del 1987, va ser una nit inoblidable.
La majoria dels habitants de Tarragona i de rodalies es 
van veure afectats pel pànic. Aquell cel vermell enmig de 
la nit i les immenses flames van provocar que la població 
sortís corrent, fugís el més lluny possible de la ciutat. No 
importava  marxar  a  peu  o  amb  cotxe,  la  qüestió  era 
marxar. 
Aquest pànic general  també es va produir,  en part,  per 
culpa de la manca d’informació durant les primeres hores 
del  succés.  Per  això,  com hem pogut  comprovar,  el  no 
conèixer  el  que  podia  passar  i  les  possibles 
conseqüències, va provocar que la gent tingués molta por. 
I com durant els anys 80 encara no existia el PLASEQTA 
a  nivell  de  tota  la  població  i,  per  tant,  s’ignoraven  els 
patrons de com reaccionar; el primer en que tothom va 
pensar va ser en allunyar-se el màxim possible.
Avui en dia, si  mirem 25 anys enrere, veiem que hi ha 
hagut una gran evolució respecte els plans d’emergència i 
la  informació  general.  Ara,  gairebé  tothom  coneix  les 
instruccions bàsiques que s’han de seguir en cas que hi 
hagi un accident a la indústria petroquímica. També és 
veritat que els sistemes de comunicació i les tecnologies 
han avançat molt i que, si tornés a passar un fet semblant, 
la  població  estaria  molt  més  preparada  i  sabria  millor 
com  reaccionar.  Però,  tot  i  així,  davant  d’un  succés 
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d’aquest  tipus,  no sabem del  cert  si  respondríem de la 
manera  que  ens  han  estipulat,  de  la  forma  que,  en 
principi, és la més adequada.
En  quant  a  la  part  més  personal  del  treball,  que  ha 
consistit a entrevistar a testimonis amb diferents punts 
de vista respecte l’atemptat, podria dir que he complert el 
meu objectiu  principal.  La  meva intenció  era veure  les 
diverses  opinions  i  experiències  depenent  del  context 
social i laboral on es trobava cada un dels entrevistats en 
el moment dels fets. M’ha semblat molt enriquidor parlar 
amb aquestes persones, i he pogut comprovar la feblesa 
de la nostra societat sinó estem ben organitzats. Hem de 
saber valorar les nostres mancances i les nostres febleses 
i  estar  preparats  i  conscienciats  davant  qualsevol 
problema.  Pel  contrari,  també  he  vist  que,  malgrat  el 
caos,  en  moments  difícils  i  greus,  la  solidaritat  es 
manifesta de moltes formes i de manera continuada.
El  fet  d’endinsar-me  en  un  fet  històric  relativament 
recent i viscut per persones properes de forma intensa, 
m’ha servit per entendre el perquè de l’estructura social i 
urbanística de la ciutat de Tarragona. A més, treballar els 
aspectes  històrics  de  la  Transició  espanyola  i  d’ETA, 
també m’ha permès reflexionar sobre la nostra societat 
actual  i  saber que, potser es van cometre errades,  però 
que dels errors se n’aprèn; o almenys així ho hauríem de 
fer.
Podria dir que fer aquest treball m’ha servit per entendre 
una mica més la ciutat  on vivim i el  perquè de la seva 
estructura.  A  més,  endinsar-me  en  aquest  tema  també 
m’ha  permès  veure  que  la  base  de  l’èxit  en  qualsevol 
sentit és l’organització i la col·laboració entre tothom; si 
aquest factor no existeix, és impossible o, almenys, molt 
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més complicat aconseguir l’objectiu marcat. En el cas del 
atemptat, podríem dir que la base de l’èxit per apagar el 
foc va ser la col·laboració i el treball eficaç dels bombers; 
al  mateix  temps  que  podríem  criticar  la  mala 
comunicació  a  la  població  que,  amb  una  major 
organització,  potser  hauria  evitat  el  gran  temor  que  la 
gent va sofrir durant aquelles hores.
Pel que fa a l’origen de l’atemptat i la participació d’ETA, 
em  sembla  interessant  destacar  que  la  violència  és 
sempre reprovable, i més des d’un punt de vista ètic, ja 
que més enllà de les idees, la defensa de les persones està 
per damunt de tot.
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AGRAÏMENTS

En  primer  lloc  vull  agrair  a  la  meva  tutora  Concepció 
Mateu Escoda l’ajuda que m’ha proporcionat durant tot el 
procés  de  construcció  del  treball.  També  a  tots  els 
entrevistats (Josep Poblet i Tous, Josep Maldonado i Gili, 
Carmen  Jiménez  Medina,  Rosa  Queral  Casanova, 
Benigne  Ríos  Álvarez  i  Antoni  Jordà Fernández)  per 
dedicar uns minuts del seu temps a respondre l’entrevista 
i,  per  tant,  per  fer  aportacions  personals  que  m’han 
permès obtenir  material  de primera mà.  A més,  també 
voldria fer una menció especial a la feina silenciosa però 
imprescindible de les hemeroteques i la biblioteca pública 
de Tarragona, que m’han proporcionat tot el material de 
premsa i llibres.
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ENTREVISTES

Josep Maldonado i Gili

Edat quan va passar l’atemptat: 35 anys (1952). 
On vivies? A Coma Ruga.
Càrrec  que  ocupaves: Delegat  del  govern  de  la 
província de Tarragona.

Què estaves fent quan es va produir l’atemptat? 
Quina reacció vas tenir? Què vas pensar en aquell 
moment? Com ho recordes?
En  aquell  moment  estava  a  casa  meva,  a  Coma  Ruga, 
quan de sobte em van trucar els mossos d’esquadra dient-
me que hi  havia hagut una gran explosió a la refineria 
d'Enpetrol.  Tot  just  saber-ho  vaig  anar  amb  el  cotxe 
oficial  directament a Tarragona per a saber exactament 
què és el que estava succeint. Ho recordo sobretot per la 
imatge que vaig veure al sortir de casa, on es veia tot el cel 
de Tarragona cobert d’un fort vermell.
Mentre anàvem en direcció Tarragona, es veien centenars 
i centenars de cotxes que marxaven de la ciutat;  en els 
rostres  d’aquella  gent  que  fugia  podíem veure  un  gran 
sentiment de por i d’incertesa. El meu cotxe era l’únic que 
anava en direcció a Tarragona. Allà ens vam dirigir cap a 
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la delegació del govern i em van informar de que s’havia 
produït un incendi a les instal·lacions.
Ja a l'Enpetrol, els bombers em van ensenyar unes boles 
gegants de productes químics.
Els  bombers  es  van  jugar  la  seva  vida  refrigerant  els 
productes químics per evitar-ne la seva explosió. 
Durant la nit no vam tenir cap mena d’informació de quin 
havia  pogut  ser  la  causa  o  el  perquè  d’aquella  gran 
explosió. 
Els agents em van dir que havien trobat el percutor d’un 
explosiu en un dels racks incendiats.  Allò era un indici 
més que clar de que havia sigut un atemptat. 
Vicente Valero es negava a fer públic que havia sigut un 
atemptat,  però jo tenia molt clar que allò s’havia de fer 
públic  immediatament.  Per  això  vaig  parlar  amb algun 
periodista i a Valero el van haver de trucar dient-li que si 
no  admetia  que  havia  sigut  un  atemptat,  filtrarien  la 
informació directament del Govern Central. 
Dins de la responsabilitat política què és el que 
més el va preocupar?
Una de les meves preocupacions era que la gent es posés 
nerviosa, volia tranquil·litzar als ciutadans i transmetre’ls 
un missatge de tranquil·litat. 
Però  la  meva  gran  preocupació  va  ser  el  perill  de  que 
aquelles boles tan grans poguessin explotar i  poguessin 
arribar a afectar el complex eductiu de la Laboral, on hi 
havia molts estudiants vivint-hi.
Com us vàreu organitzar? Va ser eficaç? Estàvem 
preparats? 
La reacció dels equips d’emergència va ser molt bona per 
aquell  moment,  tot  i  que  el  pla  d’emergències  d’aquell 
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moment no estava tan estudiat i preparat com ara. Va ser 
molt  eficaç  perquè  l’incendi  no  es  va  estendre,  els 
bombers  van  treballar  excel·lentment  refrigerant  els 
productes químics per evitar-ne la seva explosió, jugant-
se així la seva vida.
Però una de les mancances que vam tenir va ser la falta 
d’informació  a  la  població.  Tampoc  no  hi  havia  els 
mitjans  que  hi  ha  ara,  i  no  vam  saber  avisar  bé  a  la 
població de la ciutat de Tarragona i els seus voltants.
Recordes quina sensació  et  produïa  ETA en els 
seus  inicis?  Has  canviat  de  parer  al  llarg  dels 
anys?
En realitat ETA sempre m’ha produït la mateixa sensació. 
Crec  que  tot  és  acceptable  excepte  la  violència,  de 
qualsevol tipus. 
El meu sentiment en vers  ETA en els seus inicis és de 
rebuig,  cosa  que  no  ha  canviat:  sempre  hi  he  estat  en 
contra.
Penses  que  un  atemptat  és  útil  per  a  fer 
reivindicacions  polítiques  i  solucionar  els 
problemes?
En absolut penso que un atemptat pugui servir per a fer 
reivindicacions polítiques. Fins i tot, podria dir que penso 
que un atemptat pot provocar el rebuig de gran part de la 
població: pot provocar una reacció contraria a la que els 
terroristes volen obtenir.
Creus que després de l’atemptat es van produir 
canvis a Tarragona? 
Sí.  Penso  que  hi  va  haver  un  abans  i  un  després  de 
l’atemptat. Aquest fet que es va produir va fer reaccionar 
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al Govern Central. Hi va haver millores en la refineria i en 
els plans d’emergència. 
Expressa  en  una  frase  o  una  paraula  la  teva 
experiència en relació a l’atemptat.
El  terrorisme  no  té  límits,  malgrat  això,  la  societat  va 
saber respondre.
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Carmen Jiménez Medina

Edad cuando pasó el atentado: 57 años.
¿Dónde vivías? Torreforta.

¿Qué recuerdos tienes de Torreforta durante los 
años 80?
Yo vine de Córdoba a los 25 años y me case por poderes 
con mi marido. Entonces construimos una casa, aquí en 
Torreforta,  con  toda  la  familia.  Hicimos  la  casa  como 
pudimos.  Yo  tenía  dinerito,  unas  25  mil  pesetas  y  mi 
cuñado  trece  mil,  y  con  ese  dinerito  compramos  un 
terreno  para  construirla.  Y  poco  a  poco  fuimos 
construyendo la casa. Íbamos ganando dinero de donde 
podíamos; por suerte había trabajo: mi marido trabajaba 
en la fábrica de Río Tinto, y así íbamos ganando dinero 
por avanzar en la construcción. Horas y horas y horas. La 
verdad es que yo he tenido mucha suerte con la gente que 
he  conocido  aquí  en  Catalunya,  muy  buena  gente.  La 
verdad es que hemos vivido muy bien aquí.
Muy  bonito.  No  ha  cambiado  mucho.  En  los  ochenta 
había otra alegría; gente más joven. Los hijos de los que 
vivíamos en Torreforta han ido marchando y ahora ya no 
hay esa alegría y ese ambiente que había antes. Cuando 
paso por mi calle de antes, donde hay la casa de cuando 
era  joven,  que  nosotros  construimos  con  mucho 
entusiasmo pero con mucho trabajo y donde crié a mis 
tres hijos, veo que está todo dejado: yo no quiero pasar 
por delante. Hace dieciséis años que me fui de la casa y 
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está igual o peor, no han hecho nada y da mucha pena. 
Torreforta ha caído mucho. Antes había una prosperidad 
y poco a poco se ha ido degradando. No es la Torreforta 
que era. 
¿Qué piensas  del  hecho de que haya  industrias 
petroquímicas en Tarragona?
A mí me parece bien porque todo lo que nos dé de comer, 
todo lo que nos permita vivir bien es bueno. Si hay que 
tener  industrias  para  poder  trabajar  i  ganar  dinero,  se 
tienen.
¿Qué  estabas  haciendo  cuando  ocurrió  el 
atentado? ¿Qué reacción tuviste?
Estábamos  mi  marido  y  yo  solos  en  casa,  aquí  en 
Torreforta. Todo el mundo estaba por la calle y nosotros 
no teníamos coche; entonces vino una cuñada mía con su 
coche, que vivía en la Granja, y nos fuimos a Tarragona, a 
casa  de  otro  hermano  mío  que  vivía  en  la  avenida 
Andorra.  Y,  bueno,  que faena tuvimos para  travesar  lo 
que nosotros travesamos, aquello era la guerra, la gente 
se  empujaba  y  se  acumulaba  en  las  calles,  todos 
apretujados,  coches  para  allí,  coches  para  allá…  Fue 
tremendo, pasamos mucho miedo.
¿Cómo lo recuerdas?
En  Torreforta  y  la  granja  aquello  fue  un  caos.  Unos 
coches  por  aquí,  otros  por  allá,  todos  pitando,  que  no 
podían pasar. En poco rato fue mucha cosa la que pasó. 
Pero nosotros no vimos nada de humo ni fuego, solo la 
gente que corría  de un lado para otro.  Y para travesar 
Torreforta  con  el  coche  de  mi  cuñada  fue  muy 
complicado. 
¿Pasaste miedo?
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Sí.  La  gente  nos  pensábamos  que  había  explotado  la 
fábrica del Río Tinto, donde mi marido había trabajado 
antes de jubilarse. No sabíamos que había sido en el rack. 
Nuestro susto  era que había  sido en la  fábrica  del  Río 
Tinto. Nadie sentía olor a nada, solo se sentían los niños 
llorando y la gente chillando; toda la gente corriendo por 
las  calles,  prácticamente  sin  poder  pasar  entre  la 
multitud.  Había gente que hasta  se marchaba andando 
campo a través, para alejarse lo más posible de ahí. Pero 
nadie  sabía  nada.  Fue  tremendo  lo  que  pasó  en 
Torreforta.  Seguimos  con  miedo  de  la  fábrica,  no 
pensábamos en el atentado, sino en la fábrica.
¿Qué es lo que más te preocupó?
Pues, mira, me hubiera preocupado más si mis hijos aún 
viviesen con nosotros, pero por aquél tiempo ya estaban 
casados y no vivían con nosotros.
¿Cómo  os  enterasteis  del  atentado?  ¿Cuándo 
supisteis que no había peligro?
Nos dimos cuenta de lo que había pasado porque empezó 
a haber jaleo y mucho ruido por las calles y, en cuanto 
llegó mi cuñada nosotros ya estábamos en la puerta que 
no sabíamos por donde tirar; yo me llevé lo que pude de 
casa, el dinero sobretodo. Entonces ya nos fuimos a casa 
de mi hermano y allí nos juntamos todos. Iban diciendo 
desde los coches con altavoces que ya había pasado todo, 
que ya no había peligro, que nos tranquilizáramos,  que 
estaba todo controlado. Pero igualmente pasamos toda la 
noche en casa de mi hermano.Mi hija me llamaba, pero 
como nos habíamos ido de casa no le cogíamos el teléfono 
(porque  en  esa  época  no  había  móviles)  y  también  lo 
pasaron  muy  mal,  ya  que  tampoco  sabían  qué  había 
pasado. Se pasó mal aquella noche, se pasó mal.
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¿Qué piensas de ETA?
Lo que han hecho está muy mal. ¿Tantas muertes y tantas 
cosas  para  qué?  ¿Luego  para  que  ha  servido?  No  ha 
servido de nada, tanta gente y niños muertos para nada. 
Han  muerto  justos  por  pecadores.  Yo  creo  que  si  lo 
hubieran cortado antes no hubiera muerto tanta gente. 
Porque al fin i al cabo tampoco soluciona nada lo que han 
hecho.  A  mí  me  dan  un  miedo  cuando  los  veo 
encapuchados por ahí, por la tele.
¿Piensas que un atentado soluciona las cosas?
No, no pienso que solucione nada todo lo que han hecho. 
Ha muerto tanta gente…
¿Podrías  decirme  con  una  sola  palabra  o  una 
frase qué piensas al recordar ese suceso? 
Me  pareció  estar  en  la  guerra,  porque  yo  he  vivido  la 
guerra y la posguerra, y me acuerdo.
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Benigne Ríos Álvarez

Edat quan va passar l’atemptat: 26 anys.
On vivies? C/Saragossa, ciutat jardí. (Tarragona).
Ràdio en què et trobaves: Cadena Catalana.

Quins records tens de Tarragona durant els anys 
80?
Jo tinc un record destacat dels anys 80, perquè no sóc de 
Tarragona  sinó  que  sóc  de  Vilanova  i  la  Geltrú;  vaig 
començar allí a treballar a la ràdio i l’any 1984, quan va 
començar l’emissora que era de la mateixa empresa, em 
van proposar venir cap a Tarragona a treballar. Aleshores 
em  vaig  instal·lar  l’any  1984  a  Tarragona  i  vaig  venir, 
doncs,  precisament,  perquè  tenia  la  possibilitat  de 
treballar a la ràdio. Els anys 80 van ser uns bons temps 
professionalment  parlant  i  també  un  bon  moment 
personal  ja  que  vaig  conèixer  a  la  que  ara  és  la  meva 
dona. En definitiva, tinc molt bons records dels 80.
Què  representa  per  a  tu  la  presencia  de  la 
refineria a Tarragona?
A  veure,  hi  ha  aquesta  doble  vessant  d’una  potència 
econòmica i per un altre costat doncs un risc que no es 
pot  amagar,  no?  Jo  en  principi  crec  que  la  indústria 
química és beneficiosa per Tarragona i per tot el nostre 
àmbit. Això no vol dir que sigui susceptible, doncs, que hi 
hagi hagut ensurts com l’atemptat del Rack d’Enpetrol de 
l’any 1987, però en general crec que és positiva la seva 
presència.
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Què estaves fent quan es va produir l’atemptat? 
Quina reacció vas tenir? Què vas pensar en aquell 
moment?
Quan va passar, que va ser durant la matinada del dijous 
11 al divendres 12 de juny del 1987, no ho vaig sentir. 
Així  com  va  haver-hi  moltes  persones  que  van  sentir 
l’explosió  i  com un acte  reflex  van  marxar,  jo  em vaig 
assabentar  per la ràdio,  a través de la nostra emissora, 
l’endemà. Com que no tenia telèfon, els meus companys 
no em van poder localitzar, i es van organitzar entre ells i 
l’endemà  tan  tranquil·lament  poso  la  ràdio  i  me 
n’assabento del tema. És a dir, no vaig viure el neguit que 
va suposar l’explosió i el que va passar després, ni tan sols 
a nivell professional, perquè si que hi va haver companys 
meus que van estar durant tota la nit donant informació. 
Però jo no me’n vaig assabentar fins l’endemà.
Què és el que més et va preocupar?
A veure, quan passa una cosa d’aquestes...  les primeres 
hores  van  ser  de  molta  confusió  perquè  no  se  sabia 
l’origen. Fins i tot, entre el Govern de l’Estat i el Govern 
de la Generalitat  hi  havia disparitat  de criteris,  i  no se 
sabia  si  era  un  atemptat  o  era  una  explosió  fortuïta. 
Aleshores, potser aquests moments d’incertesa passades 
les primeres hores era més preocupant. Finalment, es va 
dir per part de la delegació del Govern de la Generalitat 
que era un atemptat i, llavors, com a mínim, es va saber el 
origen.
Aquesta  informació  us  la  proporcionava 
directament el govern?
Ara  mateix  no  t’ho  sabria  dir,  ja  que  jo  no  em  vaig 
assabentar de res durant la nit. L’endemà, però, el delegat 
del  Govern  de  la  Generalitat,  el  Josep  Maldonado,  va 
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convocar una roda de premsa el migdia. Aleshores allí és 
on va donar els detalls i, com et deia, es va llançar una 
miqueta el dir, tot i que des del Govern Civil depenent de 
l’Estat no ho volien confirmar, doncs que realment havia 
estat un atemptat.
Tinc  entès  que  vas  rebre  una  de  les  trucades 
d’ETA  reivindicant  l’atemptat.  Què  recordes 
exactament?
Sí, vaig rebre la trucada l’endemà de l’atemptat.  Jo feia 
un programa de tres a  sis  de la  tarda,  i  a  un quart  de 
quatre aproximadament van trucar  al  telèfon.  Com que 
no hi  havia  ningú més a  la  emissora  vaig  agafar-lo  jo; 
aleshores em van dir un missatge molt breu que deia més 
o  menys:  “Euskadi  Ta  Askatasuna  reivindica  l’explosió 
d’Enpetrol  a  Tarragona”.  Evidentment  és  una  trucada 
inesperada que, entre altres coses, pots arribar a pensar 
que  es  tracti  d’una  broma,  una  broma  de  mal  gust 
evidentment després de tot el què havia passat i del que 
havia significat per la gent. Aleshores ho vaig notificar als 
meus  superiors  i  es  va  posar  en  coneixement  de  la 
Guàrdia  Civil.  El  dilluns  següent  vaig  anar  a  declarar 
davant de la Guàrdia Civil  per explicar tot el  que havia 
passat. De totes formes, jo, a hores d’ara, 25 anys després, 
sento parlar d’ETA (tot i que evidentment la situació ha 
canviat molt per part d’ETA) i, potser els primers temps 
si, però no penso en que vaig atendre a aquesta trucada 
reivindicativa de l’atemptat.
El tema de l’atemptat va durar molts dies o es va 
oblidar ràpid?
Sí, va durar molts dies, perquè clar, és un tema que marca 
malauradament.  A  Tarragona  estem  acostumats  a  una 
relativa placidesa informativa ja que les coses que passin 
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a Tarragona doncs no tenen massa ressò fora, ja sigui a 
nivell  de  Catalunya  o  a  nivell  d’Espanya.  Evidentment, 
quan passa una cosa d’aquestes característiques,  doncs, 
des  de  Barcelona  per  Catalunya  i  des  de  Madrid  per 
Espanya tothom vol saber coses i,  malauradament això 
acostuma a passar quan són coses dolentes com és aquest 
cas.
A la nostra ràdio, però, no vam rebre masses trucades de 
gent  preguntant  pel  què  havia  passat,  ja  que  nosaltres 
teníem uns espais de participació més lúdics,  no tant a 
nivell  d’informació.  I  jo  crec  que  el  que  intentava  una 
mica la gent era no deixar-ho de banda, però potser sí que 
s’anés  apaivagant.  El  que  sí  que  hi  va  haver  durant 
bastants  dies,  perquè  aquest  incendi  va  durar  tres  o 
quatre dies, va ser el fet que la gent anava a veure el lloc 
on hi havia hagut l’explosió, tenien curiositat per veure 
com era;  però  la  veritat  és  que no s’hi  podien apropar 
gaire. 
Però jo penso que un cop passat el primer ensurt, després 
de  saber  que  el  que  havia  passat  no  tenia  més 
transcendència, la gent el que intentava era deixar-ho de 
banda.
Recordes quina sensació  et  produïa  ETA en els 
seus  inicis?  Has  canviat  de  parer  al  llarg  dels 
anys?
La veritat és que no he canviat de parer, sempre he pensat 
de la mateixa manera sobre ETA. No crec que els seus 
actes siguin justificables.
Penses  que  un  atemptat  és  útil  per  a  fer 
reivindicacions polítiques?
A veure, jo crec que en aquest cas concret d’Enpetrol de 
Tarragona, estem parlant d’una magnitud que si hagués 
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anat d’una altra manera hauria tingut unes conseqüències 
realment  devastadores.  Aleshores,  no  crec  que  siguin 
justificables actes d’aquest tipus per fer reivindicacions.
Creus que després de l’atemptat es van produir 
canvis  a  Tarragona (por,  dubtes,  millores  en la 
refineria…)?
Suposo que aquesta malaurada experiència va servir per 
prendre consciència una mica d’on estem situats: estem 
en una zona determinada amb uns riscs determinats. Jo 
crec que també va servir  perquè la gent es relaxés una 
mica o, si més no, perquè estigués més preparada davant 
d’altres possibles accidents, no d’aquesta magnitud, però 
si més no similars.
Expressa  amb  una  frase  o  una  paraula  la  teva 
experiència en relació l’atemptat.
Bàsicament  crec  que  el  que  va  significar  és  molta 
incertesa per no saber l’origen de l’explosió i de l’incendi; 
i  incertesa,  també,  per  la  gent  que  realment  en  aquell 
moment es va assabentar de l’explosió i no sabia que fer.
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Rosa Queral Casanova

Edat quan va passar l’atemptat: 34 anys.
On vivies? Tarragona ciutat.
Responsabilitat  que  tenies? Supervisora  del  Servei 
d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII.

Quins records tens de Tarragona durant els anys 
80?
Durant els anys 80, l’Hospital Joan XXIII era un “bolet” 
posat allí enmig, en un carrer que era infame, on només 
hi havia dos llumetes i amb una carretera que tenia una 
corba molt pronunciada.
Tarragona  s’acabava  pràcticament  a  la  plaça  Imperal 
Tàrraco, posa-li una mica més va, els últims pisos que hi 
havia eren a prop d’on ara hi ha el Corte Inglés. Tot allò 
estava  completament  abandonat,  és  a  dir,  eren  horts 
(alguns  estaven  conreats  i  els  altres  no).  Ha  canviat 
moltíssim.
A més, abans, els barris de ponent estaven completament 
aïllats, ara en canvi hi ha la carretera per on hi pots anar 
tranquil·lament.
Què  representa  per  a  tu  la  presencia  de  la 
refineria a Tarragona?
Home,  llocs  de  treball  per  a  la  gent.  Però  potser,  si 
haguéssim  de  construir  ara  les  indústries,  ho 
planificaríem  d’una  altra  manera.  A  partir  de  la 
construcció  de  les  indústries,  Tarragona  va  canviar 
completament de fisonomia.
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En resum, ha significat més població, un creixement de la 
ciutat i, sobretot, feina. Però que té un risc? És clar, per 
això hem d’estar preparats.
Què estaves fent quan es va produir l’atemptat? 
Quina reacció vas tenir? Què vas pensar en aquell 
moment?
Quan va haver-hi l’explosió jo dormia, no vaig sentir res: 
jo  quan  dormo,  dormo.  A  mi  em  va  despertar  el  meu 
marit i em va dir: «Escolta, hi ha hagut una explosió de la 
química  i  el  veí,  que  era  químic,  diu  que  segurament 
haurem  de  marxar».  I  jo,  aleshores,  si  que  em  vaig 
atabalar perquè vaig anar a la terrassa i vaig veure el foc. 
Però  no se’m va  ocórrer  res  més  que  agafar  el  cotxe  i 
baixar cap a l’hospital. Li vaig dir al meu marit que si ells 
havien de marxar que marxessin, però que jo havia d’anar 
a l’hospital  a veure que és el que passava,  perquè si  hi 
havia ferits i tal, doncs havíem d’organitzar el servei; ja 
que quan passa una cosa d’aquestes, pot haver-hi falta de 
moltes mans. 
El que em va encuriosir molt va ser la gent que marxava 
de Tarragona, tot el camí estava ple de gent a peu. Allò 
que havia vist a les pel·lícules de quan la gent marxa, que 
es  van  a  refugiar,  doncs  allò  era  igual;  la  mateixa 
sensació.  No  hi  havia  cap  cotxe  que  vingués.  Tothom 
marxava.
Tota la volta de Joan XXIII, on encara no hi havia fetes 
moltes de les cases que hi ha ara, estava plena de gent al 
carrer.
Aleshores, vaig arribar al servei i em van dir que el cap de 
guàrdia havia enviat un ambulància amb un metge i una 
infermera i que ja havien marxat cap allà. Tots estàvem 
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pendents  que  ens  diguessin  el  que  havia  passat 
exactament. 
El que vèiem era foc, i, a més a més, teníem l’experiència 
dels alfacs que feia justament deu anys que havia passat, i 
lògicament, si veus foc i no tens cap altra notícia...
Què és el que més et va preocupar?
Si vols que et digui la veritat,  trobo que el que més em 
preocupava  era  l’allau  de  gent  ferida,  gent  amb  males 
condicions que poguessin arribar a urgències. A veure, tu 
estàs  acostumat  a  tindre  una  quantitat  més  o  menys 
regular de gent al servei d’urgències, però la possibilitat 
que en qualsevol moment pogués venir una multitud de 
persones,  era,  doncs,  força  preocupant.  Primer,  per  la 
gent  que  pren  mal;  i  segona,  per  donar  una  resposta 
adequada als ferits. I després, perquè jo encara tenia a la 
memòria el que havia passat als Alfacs. 
Són dimensions que se’ns podrien haver escapat de les 
mans.
Tens  alguna  anècdota  de  la  que  te’n  recordis 
especialment?
Mira,  l’anècdota  que sempre explico  és  que després  de 
tenir  tot  el  servei  preparat,  vam  baixar  a  l’entrada  de 
l’hospital perquè venia gent gran dels barris. A mi el que 
em va sobtar és que vinguessin a l’hospital i que portessin 
la bata i el pijama a sota i que em diguessin que havien 
vingut  dels  barris  de  ponent,  és  a  dir,  havien  vingut 
caminant i, aleshores, no era com ara que hi ha aquest 
passeig  arreglat  i  per  on  pots  venir  caminant 
perfectament;  abans  això  no  era  així,  allò  era  una 
carretera  i  camps.  I  aquelles  persones,  tot  i  així,  van 
vindre caminant: portaven les claus, els medicaments, els 
seus documents i el seu transistor amb piles de recanvi. 
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Em van dir que van pensar que si havien d’evacuar, ells ja 
venien preparats, i que venien a l’hospital tal i com va la 
gent  va a  l’hospital:  doncs  amb pijama,  camisó,  i  amb 
sabatilles,  oi?  (riu).  Que  ells  ja  estaven  preparats  per 
colar-se si convenia.
Aquelles  persones  que  eren  grans  havien  viscut  una 
guerra i sabien el que era una catàstrofe i, davant del que 
havia passat, van optar per aquest criteri. Per mi era com 
un espectacle que no havia vist mai.
Creus que estàvem preparats pel que va passar?
Primer, s’ha de tenir en compte que mai s’està preparat 
per  a  un accident  de  múltiples  víctimes;  no  s’està  mai 
prou  preparat.  En  aquell  moment  van  confluir  moltes 
coses: una, que les autoritats no ho sabien, que els que 
van  començar  a  informar  a  la  població  van  ser  el 
periodista Xavier Pedrol i  alguna emissora que hi havia 
de Tarragona. És dir, a ell li va passar com a mi: va veure 
allò i va agafar el casset i se’n va anar a peu de sinistre a 
veure a qui agafava per entrevistar i què hi havia.
La  primera  reacció  que  va  tenir  la  gent  va  ser  la  més 
instintiva: veig foc, corro. 
Preparació? Clar que no. Aleshores, encara no se’n feien 
de senyals acústiques i de simulacres. Sí que ho feien a 
nivell  d’Empresa,  perquè  totes  les  empreses  tenen una 
unitat de bombers interna. Però el que era un simulacre a 
nivell de població, no s’havia fet mai.
Com va reaccionar la gent davant la possibilitat 
que l’explosió fos provocada per ETA?
No  s’aclarien.  La  població  es  va  dividir.  Uns  partits 
polítics deien una cosa i els altres una altra. Fins i tot la 
manifestació que es va fer va ser dividida. És a dir, totes 
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aquestes coses creen inseguretat i a més a més, malfiança 
amb la gent.
Recordes quina sensació  et  produïa  ETA en els 
seus  inicis?  Has  canviat  de  parer  al  llarg  dels 
anys?
Mira, en el temps del franquisme, com era tan brutal tot 
plegat i hi havia lo que hi havia, doncs de vegades, quan 
feien  alguna  cosa  així...no  et  dic  jo  que  m’alegrés, 
però...ho  podia  entendre.  Per  exemple,  l’atemptat  de 
Carrero Blanco: van ser molt bèsties? Sí. Va ser una cosa 
revulsiva?Sí. 
Jo, encara que no sóc partidària de la violència, perquè la 
violència l’únic que porta és més violència, podia arribar 
a  pensar  que  mira...”muerto  el  perro,  muere  la  rabia”, 
però realment si que “muere el perro”, però no “muere la 
rabia”, perquè això és molt més complicat, no?
Aquesta  manera de reivindicar  no entrava dins  el  meu 
patró. Ni era, ni és, ni serà, crec.
No  comparteixo  ni  he  compartit  mai  cap  mena  de 
simpatia per la lluita armada. Tot i que puc entendre, que 
en un moment determinat, pugui haver-hi alguna cosa de 
supervivència. Però crec que abans que això, hi ha altres 
coses a fer.
Penses  que  un  atemptat  és  útil  per  a  fer 
reivindicacions  polítiques  i  solucionar  els 
problemes?
Penso que arreglar les coses a base de la violència és de 
bèsties,  de  no  dir-se  persones.  Però,  com  som  així  de 
bèsties i pocs madurs... Crec que no cal arribar a aquests 
punts.
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Creus  que  després  de  l’atemptat  es  produïren 
canvis a Tarragona? 
Vam fer molts cursos a nivell d’infermeria. Vam passar de 
no tenir un servei d’emergències a tenir-ne. Han canviat 
moltes  coses  des  d’aleshores.  Quan  ho  veus  així,  amb 
retrospectiva, te n’adones que allí, a l’hospital, no hi havia 
cases  i  tampoc  ambulàncies.  Les  úniques  ambulàncies 
que hi havia eren les de la Creu Roja. Després ja es van 
fer  els  serveis  d’emergència  medicalitzats.  Ja  era  una 
altra  cosa:  es  van organitzar  uns  que altres  congressos 
d’emergències i es creà la Societat Espanyola de Medicina 
d’Emergències.
Què hauria  passat  aleshores  si  haguéssim hagut  de  fer 
una evacuació d’un hospital? Què hauríem fet? Com ho 
hauríem fet? 
Això  em  va  fer  veure  que  havíem  de  tenir  un  pla  de 
seguretat per a la població; llavors vaig anar a demanar 
els  plans  d’emergència,  però  ningú  volia  parlar  ni  del 
atemptat, ni de tenir un pla d’emergència i saber que, en 
el cas que toqués l’alarma, s’han de tancar les finestres i 
que s’ha de baixar la persiana o posar una cinta aïllant, 
vull dir, tota una sèrie de coses com aquestes. Crec que 
quan  arriba  un  moment  d’aquests,  també  ho  has  de 
passar i tot això, però almenys potser actues més amb la 
raó i no te’n vas corrent com un esfereït.
Podries expressar amb una frase o una paraula la 
teva experiència en relació l’atemptat?
Per  mi  va  ser  un  camí  cap  a  l’aprenentatge.  Des 
d’aleshores vaig voler saber més sobre aquest tema. Vaig 
prendre  consciència  que  això  havia  de  canviar,  que  la 
gent  havia  de tindre  informació,  i  que havíem d’actuar 
d’una altra manera; i encara ho penso.
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Antoni Jordà Fernández

Edat quan va passar l’atemptat: 30 anys.
On vivies? Tarragona.

Quins records tens de Tarragona durant els anys 
80?
Home, la ciutat dels anys 80, comparada amb la que és 
ara, ha canviat, evidentment amb 25 anys ha canviat. En 
aquell  moment,  a  la  dècada  dels  80,  la  ciutat  encara 
estava començant a fer els primers impulsos per canviar; 
per canviar l’ urbanisme, per canviar la organització dels 
serveis, per canviar l’estructura dels equipaments... I això 
resulta  arran  de  l’any  1979,  és  a  dir  8,  quan hi  ha  les 
primeres eleccions democràtiques als ajuntaments. És el 
nou  ajuntament  que  es  troba  amb  una  necessitat  de 
resoldre una sèrie de problemàtiques que, bé, es comença 
a plantejar l’any 79 però que tarda 8, 9, 10 o 15 anys a 
començar a donar els seus fruits.
Podríem dir que en els anys 80 la ciutat  encara estava 
molt ancorada en el passat, en una estructura urbanística 
i  de  serveis  bastant  deficient,  amb  una  ciutat  poc 
organitzada  socialment,  civilment,  culturalment  i 
esportivament.  És  a  dir,  encara  estava,  podríem  dir, 
desempallegant-se de la son.
Clar,  nosaltres  amb  perspectiva,  veiem  que  sí,  que  la 
ciutat estava canviant. Però si ens poséssim ara mateix en 
la pell dels anys 80, no notaríem aquest canvi. Veuríem 
que hi ha moviment, que l’Ajuntament i les institucions 

91



estan  començant  a  fer  alguns  projectes,  algunes  idees, 
algunes  coses,  però  que  encara  estava  la  ciutat  molt 
rància,  una  ciutat  que  no  podia  treure  el  cap  d’on  es 
trobava. Tot era molt recent.
Què  representa  per  a  tu  la  presencia  de  la 
industria  petroquímica  a  Tarragona?  Hi  estàs 
d’acord?
La indústria petroquímica laboralment o econòmicament 
no  m’afecta  directament;  però  afecta  el  conjunt  de  la 
ciutat. 
Jo diria que no és possible plantejar-nos si estem d’acord 
amb  la  estructura  i  ubicació  actual  del  polígon 
petroquímic,  ja  que  l’industria  està  aquí  des  que 
s’instal·la  als  anys 60. La decisió que es va prendre en 
aquell moment és el resultat que ara tenim, per tant, és 
com si ens plantegéssim si estem d’acord en que la línia 
del ferrocarril passi per un lloc o un altre, mira, passa per 
on passa. També la podem canviar, també podem canviar 
el polígon petroquímic, però no ho farem. 
La generació de llocs de treball, la riquesa indirecta que 
crea,  les  possibilitats  laborals  que  dóna  per  gent  de 
Tarragona  que  s’està  formant  aquí  en  els  estudis  de 
formació professional o universitaris... Jo crec que no es 
planteja,  ni  tan  sols,  des  de  posicions  més  radicals  o 
extremes  en  contra  del  desenvolupament  químic  pels 
perills ambientals, el fet de treure la indústria; en tot cas, 
el que s’ha d’exigir o demanar, doncs, és que tot es faci 
com s’ha de fer, que la reglamentació es compleixi i que 
les prevencions de riscos siguin les més exactes possibles, 
per  si  algun  dia  passa  alguna  desgràcia,  cosa  que  pot 
passar,  dons,  que  així,  els  afectes  estiguin  el  més 
controlats possible.
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Però,  realment,  avui  en dia,  la  ciutat  de Tarragona,  ha 
quedat  molt  vinculada  a  aquest  desenvolupament  del 
polígon petroquímic. Si algun dia no hi és aquest polígon, 
no serà perquè la ciutat o els seus habitants ho desitgin, 
serà perquè la pròpia empresa o multinacional ha decidit 
que  no  l’hi  és  rentable  estar  aquí  i  que  marxa.  O  que 
tenen un sistema de producció obsolet que ja no els hi 
resol res.
Però jo crec que, en general, la ciutadania hi veu la part 
més prosaica: rendiment econòmic i llocs de treball. No 
hi  ha  possibilitats  reals,  també,  d’un  canvi,  per  tant, 
endavant.
Què estaves fent quan es va produir l’atemptat? 
Quina  reacció  vas  tenir?  Com  te’n  vas 
assabentar?
Estava dormint amb la meva dona i la meva filla a casa.
Me’n vaig assabentar el dia següent, però a més, amb una 
curiositat  i  és  que  als  diversos  veïns  del  bloc  on  vivia 
aleshores,  ens  van trucar  al  timbre  de  la  porta  perquè 
marxéssim, no vam sentir absolutament res, ni la meva 
dona ni jo ni la meva filla.  No es va despertar ningú a 
casa; i l’endemà al sortir al carrer per anar al quiosc, és 
quan  vaig  començar  a  veure  que  hi  havia  hagut  un 
moviment. Però no em vaig assabentar absolutament de 
res durant la nit.
Creus que estàvem preparats pel que va passar?
No,  és  evident  que  no.  Pel  que  es  va  veure,  per  la 
magnitud  de  l’atemptat  i  de  les  derivacions  que  va 
provocar,  d’evacuació  desordenada,  de  fugides 
desesperades segons en quins àmbits... és evident que no. 
No s’estava ni molt menys preparat. Sortosament, no va 
anar  a  més  perquè  les  conseqüències  directes  van  ser 
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controlades  amb  certa  diligència  per  part  dels  serveis 
d’emergència,  dels  bombers  i  de  Protecció  Civil.  Però, 
clar,  si  hi  hagués  hagut  algun tipus  de  dany tòxic,  per 
exemple, no sé com haguéssim pogut reaccionar, sobretot 
la zona urbana propera al rack,  perquè no hi havia res 
preparat a nivell de població. La prova és que es col·lapsà 
la  ciutat,  les  comunicacions,  les  vies  de  sortida...  Es 
col·lapsen perquè tampoc hi ha indicacions a la població 
per  avisar-los  de  que  tot  està  controlat,  que  no  han 
d’abandonar el seu domicili...que és el que amb els anys 
posteriors  hem  anat  aprenent  a  partir  dels  plans 
d’emergència,  de  diverses  probes  i  diverses 
senyalitzacions amb alarmes acústiques...
Ara,  més  o  menys,  tothom sap  que  si  algun  dia  passa 
alguna cosa similar,  el  més aconsellable  és  quedar-se a 
casa,  si  no hi  ha una contraindicació,  i  no començar  a 
utilitzar  els  mòbils  o  els  telèfons...  Coses  d’aquestes 
bàsiques que ja comencem a tenir, al cap de 25 anys, més 
o  menys  assumides.  Però  que  en  aquell  moment  no 
existien.
Recordes quina sensació  et  produïa  ETA en els 
seus  inicis?  Has  canviat  de  parer  al  llarg  dels 
anys?
Home, els que tenim una certa edat cronològica, podríem 
dir que és evident que la visió que es tenia de les accions 
d’ETA  als  anys  60  i  70,  tot  i  no  compartint-les 
directament i no combregar directament amb el sistema o 
les accions que es duien a terme, sí que hi havia sempre, 
especialment  durant  la  dictadura  de  Franco,  una  certa 
simpatia  de  dir,  mira,  més  gent  que  defensa  els  seus 
ideals, que no té altra manera de fer-ho que amb aquesta 
acció violenta; una certa comprensió. 
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Però aquesta actitud va canviant amb el llarg dels anys, 
especialment  a  partir  de  la  transició  política  i  de  la 
Constitució de 1978, que en principi, amb l’ample ventall 
polític  que hi ha i les possibilitats d’exercicis dels drets 
bàsics  d’expressió,  de  manifestació,  de  reunió...doncs, 
clar,  deixen  cada  vegada  les  accions  d’ETA  en  una 
situació més criticable i més condemnable perquè, entre 
altres coses, no ajuda a la normalització política del País; 
perquè  genera  unes  tensions  extraordinàriament 
violentes dins del que és l’aparell de l’Estat, especialment 
des de l’exèrcit,  que reacciona en contra de la transició 
democràtica,  com  es  va  veure  amb  el  cop  d’estat  del 
febrer del 1981,  i  perquè,  d’alguna manera,  no aboca a 
una  solució  política  de  les  demandes,  de  les 
reivindicacions d’alguns sectors polítics del País Basc.
Per  tant,  a  mesura  que  passen  els  anys,  tothom  va 
canviant.  Excepte  ETA.  Tothom  va  canviant  de 
posicionament en el sentit que, potser va servir en el seu 
moment en contra  de la  dictadura,  però  que dins  d’un 
sistema democràtic no serveix, no és útil, no té cap funció 
política i, per tant, el que fa és generar una situació de 
tensió i  de condemnes per les innumerables  morts  que 
pràcticament arriben, en un moment de l’alto al fuego, 
als 1000. I clar, això és molt, és molt; el que passa és que 
estem acostumats a donar les xifres i sembla que no passa 
res. Però són molts. Molta desgràcia innecessària en les 
famílies.  I  en  aquest  sentit,  el  posicionament  ha  anat 
canviant,  ha anat  canviant  també perquè la  societat  ha 
anat  canviant.  Però  vull  dir  que  avui  en  dia,  ETA  s’ha 
trobat pràcticament aïllada políticament.
Penses  que  ETA  ha  sigut  decisiva  en  el 
desenvolupament  de  les  polítiques  en  el  nostre 
país?
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Decisiva no sé si és la paraula. Què ha influït? En part sí. 
Ha influït de varies maneres. Una perquè és cert que els 
atemptats  terroristes  de  les  primeres  èpoques  d’ETA 
provoquen  una  tensió  duríssima  dins  del  propi  règim 
polític  de  Franco,  entre  els  partidaris  de  lluitar  fins  al 
final contra ETA i no deixar cap marge per la negociació 
política  i  els  que,  d’alguna  manera,  plantegen  que  un 
sistema  democràtic,  probablement,  facilitaria  la 
desaparició d’ETA. 
Això, finalment, no va anar així exactament, es passa a un 
sistema  democràtic  amb  una  Constitució,  però,  ETA 
continua vigent pràcticament 30 anys més tard. Però és 
cert que en algun moment, les altes esferes del poder es 
plantegen què han de fer amb aquella situació. També és 
cert que la presència d’una acció violenta en defensa dels 
interessos polítics del País Basc, influeix en el moment de 
redacció  i  aprovació de la  Constitució  Espanyola actual 
del 78: la Constitució reconeix un règim polític i financer 
específic  pel  País  Basc  i  per  Navarra  basant-se  en una 
tradició  històrica,  que  en  altres  llocs  d’Espanya  també 
existia i, en canvi, no és reconeguda; parlo de Catalunya, 
per exemple. 
La sospita, la percepció i la impressió que molta gent, des 
de  l’àmbit  del  Dret,  de  la  justícia  o  de  la  política  han 
tingut, és que aquesta obertura de la Constitució actual, 
només  en  el  cas  del  País  Basc  i  Navarra  a  un  cert 
reconeixement  històric  dels  seus  drets,  va  venir  també 
motivada perquè, en aquells moments, la pressió d’ETA 
era molt forta. 
Es  va  confiar,  després  es  va  veure  que  no,  que  tenint 
aquesta obertura política,  ETA acabaria  per dissoldre’s. 
Però no va ser així, perquè hi van intervenir altres factors.
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Per tant,  d’alguna manera sí  que va influir.  No podem 
trobar un document on això es digui, però la percepció és 
aquesta.  Entre  altres  coses  perquè  el  moviment  polític 
basc nacionalista no etarra, va pressionar molt emparant-
se amb aquest moviment etarra per aconseguir aquestes 
reivindicacions polítiques. 
Creus que després de l’atemptat es van produir 
canvis a Tarragona?
Evidentment van haver-hi canvis a nivell organitzatiu del 
tema de la  prevenció de riscos,  que jo  crec que es van 
accelerar. No vol dir que no s’haguessin pensat en el seu 
moment,  però  pel  record  que  jo  tinc,  eren  unes 
prevencions  bastant  rudimentàries  i,  evidentment,  això 
va  accelerar  el  fet  que  hi  haguessin  uns  plans 
d’emergència  i  un  PLASEQTA  d’una manera  molt  més 
seriosa  i  amb  molta  més  consciència  que  realment  hi 
havia un perill. 
Crec  que  fins  l’atemptat  d’Enpetrol,  la  societat  a 
Tarragona convivia, com ara, amb el sector petroquímic, 
però  sense  ser  prou  conscients  que  un  accident  era 
possible.
Per tant, penso que a partir d’aquell moment, la ciutat és 
conscient  que  s’ha  de  preveure,  s’ha  de  protegir,  s’han 
d’establir plans d’emergència i de prevenció perquè el risc 
és  real.  Millor  que  no  passi,  però  si  passa,  millor  no 
trobar-nos com en aquell moment, on estàvem molt poc 
organitzats.  Aquell  fet  va  servir  per  dir:  <<això  va  en 
serio,  pot  passar>>.  Aquella  sensació  de  que  aquí  no 
passa mai res, per desgràcia, es va poder comprovar que 
no era cert.
Com veus  la  treva d’ETA en  aquests  moments? 
Penses que serà un final real?
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No ho sé. De fet, hi ha una treva que va durant, per sort, 
però el procés de solució de l’aspecte més punyent que és 
la  dissolució  organitzativa  d’ETA,  el  lliurament  de  les 
armes... 
Aquestes són coses, no en aquest cas, per experiència en 
altres llocs del món que ha passat en altres moments de la 
història, és la part més difícil. És a dir, el que no és massa 
difícil és fer una treva, el que no és massa difícil, fins i tot, 
és allargar aquesta treva; però el que realment és difícil és 
entregar les armes, ubicar a les persones que estan encara 
a l’organització d’ETA clandestinament i ubicar-les en un 
espai i una societat normal. Aquesta gent que ha de fer a 
partir d’ara? Aquestes 200, 300 persones més les que hi 
ha a la presó, què faran? Quina solució hi ha perquè, a 
més, no hi hagi la temptació de tornar a agafar les armes? 
Això és  el  difícil.  El  difícil  és,  com he dit,  entregar  les 
armes,  dissoldre’s  i  ubicar  socialment  a  la  gent  que  hi 
estava  incorporada,  amb  feina,  amb  la  incorporació  a 
plataformes socials o amb la reestructuració dels vincles 
familiars; tot això no és fàcil, però s’ha de fer.
Podries  expressar  amb una frase  què és el  que 
penses  que  va  representar  per  a  Tarragona 
aquest atemptat?
Crec que realment va servir per desempallegar-nos de la 
“son” i ser conscients que tenim un polígon petroquímic 
que  dóna feina, que dóna riquesa...però també pot donar 
algun disgust.
S’ha  d’estar  preparat  per  si  algun  dia  passa  algun 
accident. Tot i així, crec que mai s’està prou preparat per 
això. La població ens en vam adonar que realment podia 
passar alguna desgràcia.
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Josep Poblet i Tous

Edat quan va passar l’atemptat: 30 anys.
On vivies? Tarragona.
Càrrec que ocupaves: Regidor electe de l’Ajuntament 
de Vila-seca i Salou. Encara no havia pres possessió.

Quins records tens de Tarragona durant els anys 
80?
En  aquell  temps  érem  una  regió  que  tenia  450.000 
ànimes i ara en tenim 815.000, ens hem doblat i no per 
això  estem massificats,  fixa’t  que Tarragona  ciutat,  des 
del meu punt de vista, una de les característiques que la 
fa una ciutat més agradable és que és molt humana, és a 
dir,  que  no  és  una  ciutat  gran.  Però  té  un  munt 
d’atractius:  un  litoral  molt  gran  i  un  terme  municipal 
molt gran. Urbanísticament, seria una altra cosa definir-
la perquè no està gaire ben estructurada per el moment, 
tot  i  que amb el  temps anirà  agafant  una cohesió i  un 
sentit. Però són les ciutats que han nascut també d’uns 
fenòmens  migratoris,  que  per  molt  que  sembli  que  els 
importants han sigut ara, van ser en els anys 60 i en els 
anys 70  perquè es van fer molt acceleradament i sense 
cap condició. Per tant, les condicions de fa 25 anys eren 
unes molt menors i molt poc desenvolupades i les d’ara, 
en canvi, són més grans i més desenvolupades. 
Hem  d’evitar  que  l’evolució  del  nostre  territori  es  faci 
com la industrialització dels anys 60, que es va una mica 
a  cop  de  martell.  D’aquí  ve  que  tinguem  vies  de  tren 
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barrejades  amb indústries,  amb Universitats  Laborals  i 
amb poblacions que estan al voltant. Està tot molt junt i 
molt  apretat.  Tu mires una fotografia  del  any 59 de la 
zona de  la  Laboral  i  penses:  “Que  bonic!  Com hi  hem 
pogut  construir  tota  aquesta  indústria?”.  Doncs  perquè 
necessitàvem  viure.  I  perquè  cada  dia  a  l’estació  de 
Tarragona  baixava  un  tren  que  buidava  600  persones 
amb  una  maleta  a  la  mà.  I  així  va  néixer  Bonavista, 
Torreforta,  Riuclar,  Campclar,  etc.  Aquí  també hem de 
saber entendre el paper de Catalunya en l’Espanya pobre 
d’aquells  anys i  la capacitat  d’acollir  que vam tenir  i la 
capacitat de crear una societat nova , que són els catalans 
d’avui en dia, els de sempre i els d’avui en dia. 
Què  representa  per  a  tu  la  presencia  de  la 
refineria a Tarragona?
Tarragona té una economia molt diversificada, en coses 
que ens agraden més i en coses que no ens agraden tant 
però que ens fan una potència, que de vegades no sabem 
defensar  prou  els  mateixos  que  la  representem,  i  amb 
això faig una autocrítica. Som una potència pesquera en 
l’àmbit litoral, una potència portuària, potència turística i 
amb  un  gran  patrimoni.  Ara  som  una  potència 
universitària, nosaltres no teníem universitat en el nostre 
temps, el que teníem era un apèndix de la universitat de 
Barcelona.  Dues  centrals  nuclears,  que  ens  preocupen 
perquè tenen riscos, però, en canvi, ens converteix en la 
gran reserva energètica de Catalunya. 
Què estaves fent quan es va produir l’atemptat? 
Quina reacció vas tenir? Què vas pensar en aquell 
moment? 
El dia 10 hi van haver les eleccions i vaig sortir elegit. El 
dia  11  van  anar  a  Sitges  (al  casino)  no  a  jugar  sinó  a 
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agrair-li  a  una orquestra que havia  actuat  en la  nostra 
campanya.  I  estant  allà  ens  van  avisar  del  que  havia 
passat. I vam tornar “fletxa’ts” i des del Vendrell, que era 
d’on veníem. Vam veure tot el cel vermell: aquesta imatge 
no la oblidaré mai. I vaig tenir consciència, veient aquell 
cel vermell a les dotze de la nit del mes de juny,  de que 
n’havia passat alguna de molt grossa perquè quan la torxa 
de Repsol crema sé perfectament quina claror produeix i 
no era pas com aquella vermellor que veia.
Mentre hi anàvem vèiem aquella imatge però no sabíem 
què era el que havia passat exactament. Aquella vermellor 
que veia damunt del cel tarragoní em va produir realment 
por, por al pensar que estava passant alguna cosa molt 
grossa. I aleshores vam arribar al lloc del succés.
Ens  vam  identificar,  l’alcalde  de  Vila-seca  i  Salou  en 
aquell  moment  anava  en  el  cotxe  de  davant,  en  Josep 
Maria Pujals, i jo anava al cotxe de darrere. Aleshores ens 
van deixar passar, des de la plaça d’Europa, autovia de 
Salou-Tarragona fins a l’alçada de l’accés a la Laboral. I, 
fins i tot, sense obrir la finestra et brasaves de la calentor 
que venia del polígon Entrevies, que era on hi havia hagut 
l’explosió.  Recordo  les  vies  del  tren  com un espagueti; 
imagina’t quin foc hi havia per haver pogut cargolar el rail 
com un espagueti i haver-lo arrancat de “quajo” del seu 
lloc.
Per tant, la sensació era d’un gran temor, d’un gran risc, 
un impacte emocional molt gran. Després, a les dues o les 
tres de la matinada, quan els cossos de seguretat ens van 
dir que la situació estava més o menys sota control, el que 
calia  era,  doncs,  ocupar-se  de  les  persones  que  havien 
fugit, dels nois i noies de la Laboral que havien caminat 
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pràcticament  descalços  i  descalces  i  donar-los 
tranquil·litat.
Jo vaig arribar a casa dels meus pares a Vila-Seca a quarts 
de sis del matí  i me’ls vaig trobar desperts amb els dos 
DNIs damunt la taula esperant que jo arribés. Sense tenir 
cap notícia meva perquè, insisteixo, no hi havia telefonia 
mòbil.  Jo  els  feia  dormint,  però  per  Vila-Seca  havia 
passat la policia local a radiar la situació en què estàvem i 
la  gent  va  començar  a  fugir,  però  els  meus  pares  no 
havien  marxat  perquè  no  tenien  carnet  de  cotxe  i 
m’estaven esperant a mi per a poder marxar. Però els vaig 
dir que desessin els carnets a la cartera i que se n’anessin 
a dormir, que encara podien aprofitar un parell d’hores 
abans d’haver-se d’aixecar, que és el que anava a fer jo. I 
ho  vaig  fer  amb  un  to  de  naturalitat  perquè  si  no  ho 
hagués fet així no m’hagueren cregut. “Tu també te’n vas 
a dormir?” “Sí me’n vaig a dormir”. 
Jo  no  havia  viscut  fins  a  aquell  moment  res  que  s’hi 
assemblés. Després si  que vam tornar a viure uns anys 
després un succés molt semblant, però aquest ja ens va 
agafar amb plans d’emergència molt més evolucionats i 
preparats.
Dins de la responsabilitat política què és el que 
més el va preocupar?
La nostra feina allí era poca, però bàsicament el que vam 
sentir  era:  quins  sistemes  de  seguretat  tenim  per  a  la 
població? No diré que no varen funcionar, al contrari, no 
prejutjo el que en aquell moment hi hagués perquè no hi 
va haver desgràcies personals, no vam haver de lamentar 
cap pèrdua de cap vida. Però vam tenir un pànic atroç, els 
nois i noies de la Laboral van marxar espaordits, perquè 
els sistemes de comunicació tampoc eren fàcils. El fet era 
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tan fortuït com imprevist.  Tot el que es va fer, ja fos més 
encertat o més improvisat va acabar funcionant, perquè 
vam poder reduir la situació, tornar a la tranquil·litat.
Però la duresa de l’experiència va ser enorme, perquè et 
senties indefens, perquè tots els indicis apuntaven a que 
es tractava d’un atemptat terrorista,  et preguntaves per 
què, que quin sentit tenia, que per quina causa i per quina 
raó.  I  en  el  sentit  més  personal  jo  estava  preocupat 
perquè  m’acabaven  d’escollir  regidor  del  meu  poble,  i 
estàvem  a  la  frontera  entre  Tarragona  i  el  meu  terme 
Municipal (la Laboral ja trepitja terrenys de La Pineda). I 
tenir una primera sensació com aquesta d’estar al costat 
dels  cossos  de  seguretat,  de  les  policies  locals,  dels 
bombers,  de  la  Guardia  Civil,  de  la  policia  nacional; 
veient que es jugaven la vida i que tu eres un càrrec electe 
i  que,  poc  o  molt,  havies  d’estar  una  mica  orientant 
actuacions,  més que rebent informació.  Et  senties petit 
davant de la magnitud del succés que intuïes que podia 
anar a més: estàvem al mig d’un polígon químic, per tant, 
ningú et garantia que aquell foc no pogués provocar altres 
explosions  i  altres  incendis;  perquè  ningú  sabia  si  hi 
havia  un  altre  artefacte.  Podria  haver  tingut  grans 
conseqüències per la nostra població i pels barris de tota 
la  zona  de  Ponent  de  Tarragona  que  estan  abocats 
damunt de la indústria, pel barri de La Pineda, per la gent 
de la Laboral,  que insisteixo en que hi  havia centenars 
d’alumnes interns, pels treballadors de les indústries (no 
és només la industria que pugui explotar, sinó que dins 
de les indústries hi ha persones).
Com us vàreu organitzar? Va ser eficaç? Estàvem 
preparats? 
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Any 1987, han passat 25 anys, avui en dia estem dotats de 
molts  més  mecanismes,  que  segurament,  no  evitarien 
l’impacte emocional,  però si  que, segurament,  donarien 
una resposta més ordenada, més serena, més tranquil·la i 
una major coordinació, no millor coordinació, sinó major 
perquè  hi  hauria  més efectius  amb més capacitats.  No 
podem  criticar  les  actuacions  que  es  van  dur  a  terme 
aquell 12 de juny del 1987 perquè, insisteixo, les coses van 
acabar  sortint  bé  tot  i  que  hi  va  haver  moments  d’un 
enorme  desconcert  com  és  d’imaginar  ja  que  mai  ens 
havia passat res de semblant, i els plans de seguretat que 
teníem  eren  els  que  cada  industria  tenia  i  els  d’àmbit 
col·lectiu encara no havien estat suficientment treballats 
o eren molt incipients.  
Aquelles  corporacions  que  havien  sortit  elegides  en 
aquelles eleccions doncs, van prendre possessió dotze o 
quinze dies després sota el signe d’aquell fet tan dramàtic. 
El primer que van fer va ser lamentar aquests fets i fer 
ressò  d’aquella  situació  i,  naturalment,  dedicar-nos  a 
recuperar tots els estralls que havien produït aquells fets. 
Els àmbits  industrials  van estar molt implicats,  Govern 
Civil,  l’Ajuntament  de  Tarragona,  la  Generalitat  de 
Catalunya:  les  administracions  van  fer  tot  el  que  van 
poder  i  en  un  curt  espai  de  temps  vam  restituir  una 
normalitat  de  la  que  en  van  quedar  les  seqüeles  més 
emocionals i les altres es van resoldre el tan aviat com es 
va  poder.  No  hi  havia  una  manera  més  dramàtica  de 
començar per els que en aquell moment ens estrenàvem 
en això de la representació ciutadana en les institucions.
Recordes quina sensació  et  produïa  ETA en els 
seus  inicis?  Has  canviat  de  parer  al  llarg  dels 
anys?
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No  he  evolucionat  amb  això,  sempre  m’ha  produït  la 
mateixa sensació. És a dir, jo recordo quan discutia meu 
el meu pare, que un quan la fa grossa, per grossa que la 
faci, no mereix la pena de mort. I la nostra generació ens 
vam manifestar per la llibertat de la gent, per l’amnistia 
dels presos que ho eren per raó política o de pensament i 
contra la pena de mort. Perquè enteníem que quan una 
persona  no  sap  comportar-se  en  la  societat  i  priva  la 
llibertat d’un altre d’una manera violenta, mereix un gran 
càstig però mai ningú té el dret suprem de treure la vida 
d’una persona. Per tant, sota aquest mateix principi, no 
puc acceptar de cap manera que altres sota una ideologia 
o  sota  una  ànsia  de  llibertat  nacional  matin  a  altres 
persones per a aconseguir-ho. No puc compartir de cap 
manera això. Cert és que cal posar-se dins la pell del País 
Basc,  per  entendre,  també,  la  seva  manera  de  pensar. 
Però  jo  és  que  no ho  sóc  de  basc.  El  terrorisme no  el 
podré justificar mai, perquè treu vides a persones que no 
tenen cap raó de ser eliminades i  que sempre hi haurà 
una raó molt més alta que és que és expressar els desitjos 
amb el vot. I mentre no trobem un sistema millor, el que 
hem pactat com a bo és aquest. Però treure la vida d’una 
altra  persona  amb  una  arma,  aquest  dret  no  ens  l’ha 
donat ningú. 
Penses  que  un  atemptat  és  útil  per  a  fer 
reivindicacions polítiques?
Naturalment mou immensitat de tinta i d’opinió que crec 
que  en  un  alt  percentatge  de  la  societat,  segurament, 
serveix només per a cada vegada generar més anticossos 
contra aquell  sistema de fer.  Cert  és que això ha durat 
molts  anys i  que ha caigut  molta gent en conseqüència 
d’això. 
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El cert és que no crec en que un atemptat serveixi per a 
fer  reivindicacions  polítiques.  Perquè  com  la  mateixa 
pregunta diu, les reivindicacions polítiques s’han de fer 
des de la mateixa política; des de la bona política. No des 
de  la  estratègia  o  el  a  veure  com  puc  “fotre  l’altre”. 
Sempre he dit  que la política  l’hem d’entendre com un 
anar a favor de la gent i respectant el que no pensa com 
tu. 
Creus que després de l’atemptat es van produir 
canvis  a  Tarragona (por,  dubtes,  millores  en la 
refineria…)?
No  hi  va  haver  un  afany  immediat  de  dir  hem  de 
començar a posar normes, perquè això és difícil. Però si 
que s’ha de prevenir aquests fets i, per tant, s’han de tenir 
mecanismes  de  prevenció  per  si  tornés  a  passar  saber 
com respondre d’una manera més efectiva o més ràpida. I 
en aquest sentit crec que sí, que els sistemes de seguretat 
i d’emergència han sigut una constant (PLASEQTA). Avui 
en dia, inclús patim de massa. Hem de ser conscients que 
vivim en un territori industrialitzat i que pot tenir riscos i 
que hem d’estar com més preparats millor per assumir-
los. 
Però no hi va haver un canvi radical; hi va haver, en tot 
cas, un abans i un després en relació als atacs terroristes. 
Ara ja sabíem que érem vulnerables a aquests atacs, i que 
no només es duien a terme al País Basc.
Expressa  amb  una  frase  o  una  paraula  la  teva 
experiència en relació l’atemptat.
No hi pot haver una lliçó més dura per un que aspira a 
representar els interessos dels seus ciutadans, que veure 
fins a quin punt pot ser vulnerable una comunitat. No puc 
desentendre’m dels aspectes que garanteixin la seguretat 
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dels meus ciutadans, de cap manera. Vaig sentir pànic i 
por.
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ETA

L’evolució de les
seves accions

violentes.

108



RECULL FOTOGRÀFIC

Imatges de la nit en que Tarragona no va dormir.

Bombers apagant les flames de l'incendi. Font: La Vanguardia 
(EFE).

Panoràmica del cel de Tarragona el 12 de juny de 1987. Font: Diari  
de Tarragona.

109



Una família al costat de l’Autovia Tarragona-Reus, a l’alçada de la 
Canonja. Font: Diari de Tarragona (Marc Arias).

Gent reunida davant del Govern Civil durant la nit del 12 de juny del 
1987. Font: Diari de Tarragona (Milián Carbó).
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Un grup de persones a l’autovia de Reus-Tarragona, a l’alçada de 
l’accés a l’autopista. Font: Diari de Tarragona (Marc Arias).
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La violència no és un camí èticament
explicable, ja que més enllà de les idees,

la defensa de les persones està per
damunt de tot.
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