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02/10/09 - Xavier Sala i Martin a tv3: nosaltres som Catalans i no demanarem perdó per això

Magnífica la intervenció d'en Xavier Sala i Martin a tv3 el proppassat 1 d'Octubre de
2009.
A l'instant 01:48 li pregunten: "ets independentista com en Jan" i el catedràtic
respon:
Independentista vol dir si m'agradaria que Catalunya fos un país lliure deslligat d'espanya?, la resposta és sí.De
fet sóc independentista de qualsevol país del món que vulgui ser-ho.A mi em fa mal als ulls veure el mapa del
món
i veure
totes les frases
fronteresdel
les hem
a base
guerres.Si
vingués
un "marcionao"
i ensl'instant
Copio
lesque
darreres
seudibuixat
discurs,
quedem'ha
agradat
molt,
a partir de
preguntés:?
decidiu les coses al planeta terra?Si ens preguntés:? Com decidiu qui mana?.? Votant.? Com
04:40 del Com
vídeo:
decidiu els qui fan les lleis?.? Votant.? Com decidiu les lleis?.? Votant.Votant votant...Mira el mapa i diu:? I les
fronteres, com les decidiu, votant?.Nosaltres els hauríem de dir ? No, això va a òsties.(el públic arrenca en un
intens aplaudiment)I perdoneu, perdoneu, això com a ciutadà del planeta terra, a mi em fa vergonya.
El Barça no pot anar pel món demanant perdó perquè és Català.El Barça és un club amb vocació universalSom
un club que volem ser el club de tot el mónVolem tenir socis al Japó, volem tenir socis a Múrcia, volem tenir
socis a l'Àfrica, volem ajudar els nens africans i els nens colombians amb les nostres escoles, volem que ens
vegin a Estats Units.Tenim una vocació global. Però les nostres arrels són Catalanes.I nosaltres respectem
Català.Una de les virtuts del Català és que és respectuós amb tothom.I això no ho pot dir tothom com
nosaltres.Nosaltres som respectuosos amb tothom però de la mateixa manera que nosaltres respectem a
tothom que vulgui ser del Barça, nosaltres hem de demanar que tothom ens respecti.I nosaltres respectem a la
gent de Múrcia, respectem a la gent de Japó i respectem a la gent de Kuala Lumpur però nosaltres som
Catalans i no demanarem perdó per això.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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