
Carta oberta per a una reflexió ... 
Sí és una llei injusta la que voleu abolir, recordeu que aquesta llei fou escrita per 
la vostra pròpia mà sobre el vostre propí front. Glbral Khalll Gibral

AmicJosep Ramon:Potser un dela crida,les quals,més o menys, que tu coneixes el contingut de la 
dels aspectes més positius dels repeteixen els mateixos insults que Constitució -la norma suprema que 
actuals mitjans de comunicació, hom havia vist a les parets dels informa totes les altres llei� de l'Estat, 
sobretot pel que fa a la premsa habitatges de la capital i altres malgrat sigui a tall d'informació-. Sí, 
gràfica, és que solen acompan- poblacions de l'Alt Camp i de la i també l'Estatut, el qual forma part 
yar, cada vegada més, la informa- Conca de Barberà. ¿Vols que les del bloc de la Constitucionalitat. Per 
ció del fet amb una o més fotogra- repeteixi ací? Vull complaure't: tant sabràs: dels drets i les llibertats 
fies il.lustratives de l'acció que el Pujol assasst, Pujol i Mol ins dels ciutadans, de la llibertat d'ex-
text comenta. No cal dubtar de assassins, Gomis mort, i un llarg presió, del dret de la manifestació 
l'autenticitat de la instantània, car etcètera. Per avergonyir qualsevol pacífica, del dret de vaga, del dret 
aquesta no es res menys que la ciutadà pacífic, honest i pudorós. d'emparament que s'otorga al ciuta-
impressió a la pel.lícula d'allò Però, amb la injúria oral i parietal dà, i un llarg, repeteixo, etcètera. l 
que capia l'objectiu, degudament no n'hi havia prou. No solament també sabràs dels deures. No em 
enfocat, en el precís moment que s'havia d'insultar un conseller del podràs negar que tothom té dret que 
s'ha accionat l'obturador per govern de Catalunya, el de Gover- se li respecti la seva integritat perso-
voluntat del reporter gràfic. Si la nació, en la seva vila nad iva, sinó nal, física, moral i espiritual, que se li 
notícia escrita és, induotablement, que la seva llar havia de sofrir la ira consideri la seva dignitat, que s'honri 
verídica, car ningú desconfia de dels manifestants; la seva família el seu nom. 
la professionalitat del periodista, vexada i els seus fills ultratjats. En una paraula: que no se l'insul-
sempre té un petit toc de subjec- Ciceró, segurament reprovaria li, ni que se'l maltracti ni en fets ni en 
tivitat; en canvi la fotografia, si no aquests enutjosos fets, i iniciaria paraules. Amic, si aquests són els 
és manipulada, retocada o ama- l'acusació contra tu i els teus, amb drets d'un ciutadà, diríem, N d'anar a 
nida, és el reflex fidel de l'acte les mateixes paraules que encetà peu", ¿quins drets de respecte i con-
que passa en aquell instant, en el el procés contra Catilina. l per si sideració a la seva persona tindrà, 
temps i en l'espai. no n'hi havia prou, últimament, per part dels ciutadans de Catalunya, 

Arribats en aquest punt, pen- els teus, però, els vostres convo- un conseller de governació, i el mateix 
so i albiro, amic meu, que ja saps cats i seguidor han realitzat una president de la Generalitat? 
per on vaig i el que et diré lot verdadera acció de terrorisme, Ara escolta'm: tu ets mestre -o, si 
seguit i a continuació, ¿oi? Però, atemptat contra el mateix presi- vols, professor d'EGB; no crec que el 
si més no, no pots esbrinar quines dent de la Generalitat. Insuficients canvi de nom pugui alterar la benau-
seran les meves reflexions. Ara, devien ser els insults i injúries rada figura de formar, educar i per-
abans d'entrar en consideracions pejoratius vers la seva persona i feccionar la joventut-, i ets universi-
respecte al tema central de la dignitat de governant que calia tari amb uns estudis superiors que et 
meva carta, si he decidit escriu- apedregar-lo i danyar el seu medi fan un mestre si�n ificatiu, amb més 
re't és perquè en els diversos rota- de transport. Tot un acte de terra- possibilitats intrmseques i extrínse-
tius, ja siguin de caire Nprovin- risme irreflexiu, més propi de la ques per poder formar ciutadans 
cia l" o local, amb espais dedicats irracionalitat animal que del seny respectuosos amb les 11 i i els altres 
aide la veïna comarca de la Conca humà, i de persones que es procla- conciutadans de Catalunya, amb els 
de Barberà, apareix, més d'una men democràtiques. Amic meu: quals conviuran el dia de demà. No 
vegada, la teva fotografia a l'hora ¿els hi has dit tu, a tots aquells que voldria, amic meu, que qualsevol 
que les teves declaracions com a el teu verb fàcil de mestre, profes- dia, un de tants que, ensenyant i 
portaveu de la Coordinadora sor i universitari els enlluerna, i educant en la més estricta formació 
Antiabocador i Antiresidus. Això atia el foc de la seva intransigència en el camp de l'ètica del comporta-
em fa pensar que ets -crec, i així que la seva acció va ser un clar ment humà, un dels teus alumnes et 
ho dones a entendre- el seu ver- atemptat contra la persona del pre- digués: senyor mestre -o ,;enyor pro-
dader líder, o un dels compo- sident de Catalunr,a, i únic repre- fessor, tant s'hi val- tenim 11 ibertat 
nents més significatius i signifi- sentant del Cap d Estat a la nostra d'expressar-nos i de manifestar lliu-
cats; i que ef teu carisma i verb terra? remeni els nostres pensaments, d'a-
fàcil sap electritzar la--fa1:Ció--d e Josep-Ramon, et conec des-de cord amb les,iostres id s7 ets nos::-
seguidors que teniu. Potser tu no fa molt de temps. Saps que he estat tres ideals. Però, aquesta llibertat, 
fas més que galvanitzar les seves el leu professor a l'institut de bat- ¿ens empara fins a tal punt de poder 
inquietuds. S1 és així, he de dir-te xillerat, que has gaudit de la meva insultar tots aquells que no combre-
que la llibertat de pensament, amistat -i espero que per molts guen amb nosaltres? ¿Podem fer ex-
d'expressió i d'acció és un dret anys continuaremsent amics-,que tensible aquest principi per injuriar 
inalienable del ser humà dins un has trucat -i pots seguir fent-ho, si els nostres governants? ¿Què resta 
estat de dret i no de fet. Estem ho necessites- la porta de casa d'aquell axioma de la majoria en una 
d'acord, ¿no? Ara ja saps per què meva cercant ajut professional, i democràcia? ¿És veritat, senyor mes-
aquesta missiva te l'adreço a tu i que mai te l'he negat, ans al con- tre, que quaranta-nou podem més 
no a cap altre membre de la Coor- trari. Sé, és clar, de la teva vàlua, que cinquanta-u? 
dinadora. de la teva capacitat i del teu espe- Amic Josep-Ramon: perquè l'a-

He vist, també, unes altres rit de lluita contra tot allò que precio he volgut fer-te aquesta refie-
fotografies de manifestants con- penses tu que és injust. xió. Cordialment, un amic, un com-
vocats per vosaltres que portaven l, també, coneixo la teva for- pany i vell professor teu. 
pancartes_ al.lusives del per què mació cultural. Per tant, penso Joan Papell i Tardiu 


