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0%13%�#%44�.3%�· El MACBA acull
des d’ahir a la tarda les IV Jornades
per a la Llibertat de Premsa que
aquest any estan dedicades al perio-
disme crític als Estats Units. Reco-
neguts periodistes que treballen en
mitjans alternatius als EUA, van
exposar en dues taules rodones les
seves opinions sobre la relació dels
mitjans de comunicació amb el po-
der i van posar de manifest els subtils
mecanismes de censura existents als
media nord-americans. Tot i ser de
plena actualitat arran del conflicte a
l’Iraq, el tema de les jornades és va
decidir fa temps i Paco Martín,
president de la Coordinadora per la
Llibertat d’Expressió que les orga-
nitza, assegura que es va triar perquè
cada any «la voluntat és trencar tòpics
i quan algú parla de periodisme als
Estats Units, o bé es té una imatge
molt mitificada des del punt de vista
tecnològic, o en l’aspecte ideològic
es creu que és majoritàriament con-
servador i, en canvi, existeix un espai
alternatiu».

Ponents provinents de tots els
àmbits de la comunicació van donar
elements per a la reflexió entorn als
objectius d’aquest tipus de perio-
disme i el públic a qui s’adreça, alhora

que van donar a conèixer moviments
que han esdevingut fenomens socials
com el de les ràdios o televisions
comunitàries.

Siscu Baiges, secretari de la
Coordinadora destaca la «varietat del
debat, on es poden veure punts de
vista i realitats diferents» i valora molt
positivament la resposta del públic,
que ahir va omplir l’auditori del
MACBA.
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Aquestes són les IV Jornades per la
Llibertat de Premsa, que es van
començar a celebrar el maig del 2000,
coincidint amb el Dia Mundial de la
Llibertat de Premsa que se celebra el
3 de maig.  En altres edicions han
servit per donar a conèixer la situació
dels periodistes exiliats o denunciar
la persecució que pateixen els profes-
sionals de la comunicació en països
de règim dictatorial.  La idea de fer
unes jornades d’aquest tipus va sorgir
d’un grup de periodistes que treballa-
ven de manera individual amb un
mateix objectiu, denunciar la precària
situació de la llibertat de premsa.

L’èxit de les successives edicions,
va portar a crear formalment, fa poc
més d’un any, la Coordinadora, que

integra la Comissió de Periodisme
Solidari del Col·legi de Periodistes,
el Sindicat de Periodistes, Solidaritat
i Comunicació (SICOM), Acció
Premsa, el Centre Català del PEN
Club, la Fundació Internacional Olof
Palme, l’Associació de Dones
Periodistes, la Xarxa Europea de
Dones Periodistes, el Fòrum 2004, i
la Regidora de Cooperació i So-
lidaritat de l’Ajuntament de Barce-
lona.

Paco Martín apunta que l’ob-
jectiu de l’entitat és «pronunciar-se
públicament davant situacions de
manca de llibertat d’expressió,
creant nous espais en el món de la
comunicació sobre temes dels que0
no s’acostuma a parlar». Les xifres
demostren la greu situació de la
llibertat de premsa al món; només
durant l’any 2002, 25 periodistes van
resultar morts, 700 van ser empre-
sonats per exercir la seva professió i
més de 400 mitjans van ser censu-
rats.

Aquesta tarda els dos debats pre-
vistos giraran entorn al compromís
personal que suposa optar per un
periodisme crític i sobre les pos-
siblitats que ofereix Internet al
periodisme no oficialista.
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Les IV Jornades per la Llibertat de Premsa reivindiquen el
paper dels mitjans independents dins el mapa mediàtic
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Fa poc ens va arribar a la redacció
del Que corri la veu una curiosa
notícia: El Tribunal Suprem acor-
dava anul·lar 241 candidatures
per les eleccions del pròxim 25 de
maig al País Basc i Navarra, al
considerar que es tractava de
successors de les il·legalitzades
Batasuna, HB i EH. Si fins aquí la
notícia ja és sorprenent, encara ho
és més quan ens adonem que a
alguns pobles de la comarca
guipuscoana de Tolosaldea on fins
ara hi havia al poder un partit
d’esquerres, ara, de cop, es
troben que només hi ha una sola
candidatura: la del Partit Popular.
Casualment, és el primer any que
el partit d’Aznar es presenta com
a candidat a les eleccions en
aquests pobles. En altres casos,
el Suprem ha anul·lat la única can-
didatura que hi havia al poble, i
s’han quedat sense eleccions.

Davant aquest fet, semblen
iròniques les paraules del ministre
d’Interior, Ángel Acebes, quan
diu que «los electores podrán vo-
tar con absoluta libertad y en de-
mocracia a quien quieran».

El govern d’Aznar no ha
respectat l’opinió dels seus vo-
tants donant suport a la guerra de
Bush. A més, ha imposat una llei
universitària totalment ambigua
que només agrada a qui l’ha fet.
Mentrestant, les seves negli-
gències han enfonsat Galícia en
xapapote. I no cal parlar de les
reformes en l’educació espanyola,
en l’atur, etc. Ara ha aconseguit
il·legalitzar partits polítics i grups
electorals, limitant les opcions dels
qui, en teoria, poden votar el que
vulguin. No ens enganyem: això no
és democràcia.
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No em dóna confiança. No sé si me’l
puc creure. Les seves consignes se’m
mostren més viciades que mai. Tenia
una última esperança en què hagués
canviat. Però tot segueix igual.

Lluny de les seves proclames
espirituals pensava que m’oferiria
quelcom diferent. Fa temps que me
l’he deixat d’escoltar, fa temps que
les seves creences
no són les meves.
Però ell no inter-
preta solament el
personatge mes-
siànic que li han
atorgat. Tot i que
no cregui que ell
hagi de fer aquesta
funció, és indub-
table que milions
d’ànimes fervo-
roses l’obliguen a
fer-se escoltar,
l’obliguen a entrar
en l’escena inter-
nacional com a re-
presentant d’una
posició divina.
Vulgui o no ell és un referent, un
model, un personatge dogmàtic. I
aquests dies se m’ha mostrat com un
referent no vàlid. La seva visita a
l’estat espanyol se m’ha mostrat com
la prova plausible que ja no me’l puc
creure.

6�8�
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Discursos, canonitzacions, homilies,
recepcions, discursos, discursos,
discursos...I què ens ha dit? Que ens
ha transmès? Només ha fet de
portaveu dels qui l’han acollit. S’ha
mostrat maleable, feble, susceptible
a entrar en el perillós lloc del
posicionament. No ha estat ara que
ha estrenat aquestes sabates noves,
va fer tard amb l’holocaust, però per

fi van aconseguir que fes quelcom
més que llegir l’Evangeli. Si ja li van
marcar -un gol, ara han agafat la se-
va defensa avançada i en un ràpid
contraatac li han fet el segon. Ja fa
temps que es fica en “camisas de
once baras”, però ara ha comès el
fatal error de contradir-se o, sim-
plement , de restar callat, de no

mullar-se. S’havia mostrat dis-
cursivament distanciat dels preceptes
governamentals, de lluny s’erigia com
una veu més en contra d’actituds
excessivament bel·ligerants.

���"� ��9��������

Ara no ha dit res, no s’ha atrevit o li
ho han prohibit, ja no sé què pensar.
Ha pagat un peatge que molts han
hagut de pagar, però pensàvem que
ell tenia via lliure. S’ha vist sug-
gestionat, de totes totes manipulat.
Perquè d’un discurs ha passat a un
altre amb aparent naturalitat, perquè
no pretenia posar-se ningú en con-
tra, no volia fer mal, però me n’ha
fet. Potser perquè sóc proper a
aquests “nacionalismes intransigents”,

potser perquè des de fa temps que
me’l miro amb desconfiança, però
sobretot perquè pensava que ell no
cauria d’una forma tan flagrant.
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No és ell qui dicta les temàtiques
d’actualitat, ni l’objecte dels seus
judicis, però tampoc és el govern

anfitrió el que
ha de marcar
què pot dir i
què no pot dir.
Tots sabem
que a Euskadi
hi ha un pro-
blema, tots sa-
bem que hi ha
víctimes, no ho
oblidem, però
recen tmen t
també hi ha
hagut víctimes
en altres llocs
més càlids. Els
homes d’ame-
ricana blava i
corbata se’l

miraven des del fons de la plaça,
inquisidors, amenaçadors, esperant
“aviam què dirà”. Ell ha complert, no
solament ha defugit el tema, sinó que
ha carregat contra quelcom favora-
ble de cara a unes eleccions. Ha cri-
minalitzat zones senceres, ano-
menades “perifèriques”. Tot ha
transcorregut plàcidament als ulls
d’alguns, als meus no. Ell m’ha
defraudat, i la seva Institució també.
S’han acomplert les meves expec-
tatives. Ha seguit interpretant el seu
paper, ara, però, pitjor que mai.
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&=1)%�;�3.�· Amnistia Internacional
(AI) va presentar ahir el seu Informe
sobre la llibertat d’expressió al món
davant d’unes 80 persones, a la Fnac
El Triangle de Barcelona.

L’acte, que s’enmarcava dins els
actes entorn la llibertat d’expressió
programats per aquesta setmana a la
Fnac i al MACBA, va anar a càrrec
de Valentí Estalella, d’Amnistia Inter-
nacional, i Fernando Fernández, de-
fensor dels drets humans a Colòmbia
i acollit al pla de protecció d’AI al
nostre país.

L’Informe denúncia tant les agres-
sions a mitjans, que van des del
tancament fins a l’homicidi, com la
repressió a manifestants pacífics. Tot
i que aquesta situació no és nova sí
que des d’AI s’ha constatat que des
de l’11 de setembre la situació és
encara més crítica amb la degradació
de llibertats que ja estaven con-
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solidades: líders d’arreu del món fan
escollir als ciutadans entre llibertat i
seguretat, “quan la veritable elecció
està entre un país on els drets humans
siguin oficialment respectats i un país
on ningú està segur”.
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Aquest 2003 són ja 13 els
periodistes morts i 126 els em-
presonats, a més d’aquestes i altres
dades, AI ha elaborat un mapa on
es mostra la situació actual de la
llibertat d’expressió per països. En-
tre els Estats que menys respecten
la llibertat d’expressió trobem la
Xina, Rússia, Estats Units, els països
del Pròxim Orient i gairebé tots els
Estats africans i de l’Amèrica Cen-
tral i del Sud. L’objectiu de l’ONG
és que no s’oblidin els presos i que
els països respectin les convencions
sobre els drets humans.
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D’altra banda, Fernando Fer-
nández, exiliat de Colòmbia des
d’abril de 2003 per protegir la seva
vida, va exposar el cas concret de

manca de llibertat d’expressió al seu
país, “relacionada sempre amb la
denúncia de la corrupció i de la
repressió”.

%&�1>.�0�/1�&?% · «Has reflexionat
algun cop sobre el què passa al teu
voltant? Tens respostes per a totes
les teves preguntes?» A estas y a
otras cuestiones intentarán responder
las jornadas organizadas por las
Asambleas de Estudiantes y Profe-
sores de las Universidades de Bar-
celona para los días 10 y 11 de mayo
en el Parc de l’Estació del Nord.
Cada asamblea de facultad, entre las
que se encuentra la de Ciències de la
Comunicació de la UAB, dispondrá
de un stand y se encarga de tratar
un tema relacionado con la guerra y
aporta uno o dos expertos que reali-
zarán conferencias sobre cuestiones
tan diversas como la Física y el Pa-
cifismo, Tecnologías para el Desarro-
llo, Software Libre o Derecho Inter-
nacional y la Crisis de la ONU.
Entre los ponentes se encuentran fi-
guras tan destacadas como Arcadi
Oliveres o Manuel Delgado. Ade-
más de las charlas y los debates se
podrá disfrutar de varias exposicio-
nes, talleres lúdicos para los más pe-
queños y pases de películas que
contribuyan a alimentar el debate y
la reflexión. Por la noche continua-

rán los actos con conciertos y algu-
na que otra sorpresa. El objetivo de
estas jornadas es, según los organi-
zadores, “llenar de contenido el No
a la Guerra y acercar el debate al
gran público que normalmente per-
manece fuera”. Se trata de pode dar
un espacio a todo el mundo para que
pueda exponer y discutir libremente
sus ideas sobre la guerra y las pers-
pectivas de futuro.
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1��%;;)<���El pressupost espanyol de
l’any 2003 per a mantenir l’estructura
militar és de 14.600 milions d’euros
(40 milions d’Euros diaris). Aquesta
xifra és 11 vegades major que la que
es destina a investigació sanitària, i el
doble del programa de beques per a
tots els estudiants de l’Estat. Però per
si això no fos prou, el pressupost real
destinat a finalitats militaristes per
l’Estat espanyol es divideix i
redivideix entre diferents ministeris i
projectes, així que la quantitat real
queda tan amagada com és possible.
I això passa mentre cada dia 60.000
persones moren per manca del més
elemental.

%�*���:�����@

Segons l’ONU, una reducció del 3%
dels pressupostos militars mundials
permetria reduir un 50% la mortalitat
infantil, abastir tot el món d’aigua
potable i universalitzar l’assistència
primària.La Fundació per la Justícia i
la Pau de Barcelona ha trobat una
resposta: l’objecció fiscal. Com es
pot ser objector fiscal? En fer la
declaració de renda, s’ha d’omplir
una de les caselles buides per fer
deduccions de renda amb les paraules
“per objecció fiscal”, i especificar-hi

la quantitat monetària objectada.
Aquesta quantitat es pot deduir
aplicant sobre la quota líquida el
percentatge destinat a la despesa
militar de l’Estat espanyol, o bé
objectant la quantitat fixa que es
desitgi.

Després s’adjunta una instància
dirigida a la Delegació d’Hisenda,
al·legant els motius de l’objecció junt
amb el rebut de l’agrupació solidària
on es destina la quantitat
objectada.L’objecció fiscal no és le-
gal ni il·legal, simplement alegal, ja
que no existeixen lleis referides a ella.
Després d’haver-la realitzat ens
podem trobar dues situacions: o bé
que Hisenda accepti el nostre cas
d’Objecció Fiscal i no ens reclami
res, o bé que ens proposi una altra
resolució econòmica. Davant la
segona situació tenim dues
alternatives: podem acceptar la seva
proposta o no acceptar-la,
presentant un escrit d’al·legacions i
així començar un procés que pot aca-
bar a favor nostre (Hisenda es cansa
i retira les reclamacions) o en contra
nostre (Hisenda  acaba embargant la
quota objectada per via bancària).

Més informació a http://
www.solidaries.org/ofiscal
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