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Llibertat d'expressió: sí o sí
14 reflexions sobre el dret a informar de forma plural i responsable

Il·lustració: Alba Domingo

Són molts els pensadors que al llarg de la història han assenyalat les veritats callades, manipulades
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o censurades. Que han reivindicat un periodisme conscient, valent i lliure.
1. La llibertat d'expressió és dir el que la gent no vol escoltar. George Orwell.
2. Quan es va descobrir que la informació era un negoci, la veritat va deixar de ser important.
Ryszard Kapuscinski.
3. Sense la llibertat de pensament, la llibertat d'expressió no serveix per a res. José Luís Sampedro.
4. La premsa és l'artillera de la llibertat. Hans Christian Andersen.
5. La premsa no només és l'arma més poderosa contra la tirania i el despotisme, sinó l'instrument
més eficaç i actiu del progrés i la civilització. Francisco Zarco.
6. L'emissió de les idees a través de la premsa ha de ser tan lliure com lliure és en l'home la
facultat de pensar. Benito Juárez.
7. Precipitació i superficialitat són les malalties psíquiques del segle XX, i més que en qualsevol altre
lloc, aquesta malaltia es reflecteix a la premsa. Alexander Sozhenitsyn.
8. Si hagués hagut censura de premsa a Roma, avui no tindríem ni Horaci ni Juvenal, ni els
escrits filosòfics de Ciceró. Voltaire.
9. Una premsa cínica, mercenària i demagògica produirà un poble cínic, mercenari i demagògic. Joseph
Pulitzer.
10. La força de l'opinió pública és irresistible quan se li permet expressar-se lliurement. Thomas
Jefferson.
11. No existeix la llibertat de premsa, només és una màscara de la llibertat d'empresa. Arturo
Jauretche.
12. La premsa és una boca forçada a estar sempre parlant. Com a conseqüència, parla una i mil
vegades encara que no tingui res a dir. Alfred Victor De Vigny.
13. La premsa és el dit indicador de la ruta del progrés. Víctor Hugo.
14. Cap societat democràtica pot existir sense una premsa lliure, independent i plural. Kofi Annan.
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