
 
 

 

Taula Rodona, “La mort d’un periodista. José Couso, deu 
anys després”, al Col·legi de Periodistes de Catalunya amb 
la participació de Javier Couso, dilluns, 27 de maig. 
 

 
Dilluns 27 de maig, a les 19.00 h. tindrà 
lloc a la sala d’actes del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (Rambla de 
Catalunya 10, Barcelona) una taula 
rodona amb el títol “La mort d’un 
periodista. José Couso, deu anys 
després”. Participaran Javier Couso, 
càmera i documentalista, germà de José 
Couso; Marc Marginadas, periodista, 
enviat especial a zones de conflicte de El 
Periódico de Catalunya i finalista del 
premio Cipriano de periodisme; el Dr. 
Jaume Saura, professor de dret 
internacional i coautor del llibre “El 
conflicto de Iraq y el Derecho 
Internacional: El Caso Couso” editat per 
el catedràtic Albert Galinsoga. Moderarà 
l’acte Rosa Maria Calaf, Premi Couso de 
Periodisme. 

El 8 d’abril de 2003, José Couso, 
càmera de Telecinco, va morir del tret 
d’un tanc d’Estats Units contra l’Hotel 
Palestina, a Bagdad, durant la invasió a 
l’Iraq. Va morir en l’exercici de la seva 
professió, però, como diu el seu germà 
Javier, no va ser pas un accident laboral.  

 

 

Ara, 10 anys després, estan 
processats per l’Audiència Nacional els 
tres militars que ordenaren, autoritzaren i 
dispararen el tret que acabà amb la vida 
de José Couso. També estan imputats 
dos dels seus superiores per la seva  
possible implicació en el cas. El 2011 el 
jutge Santiago Pedraz de l’Audiència 
Nacional viatjà a Bagdad i comprovà, 
amb la inspecció ocular in situ, que, amb 
els dispositius visuals del carro de 
combat que disparà el tret, es podia 
distingir perfectament que José Couso no 
portava cap arma, sinó una càmera. A 
José Couso el mataren per ser periodista. 

En la taula es parlarà de la Guerra 
d’Iraq en general, de las violacions del 
Dret Internacional i de l’impacte sobre la 
població i, en particular, del cas de la 
mort de José Couso i dels deu anys de 
lluita de la seva família per aconseguir es 
faci justícia. 

 
Les persones de contacte de l’acte són l’escriptor David C. Hall 

dchall01@gmail.com, coautor del llibre amb el capítol “La presidencia 
imperial”, i la Dra. Teresa Naves tnaves@ub.edu membres del grup 
“Hermanos, amigos y compañeros de José Couso” http://josecouso.info/   
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