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El cara a cara entre Xavier Sardà i Vicent Sanchis sobre el 9-N
Els periodistes Vicent Sanchis i Xavier Sardà han
protagonitzat per a Cugat.cat un cara a cara per defensar els
seus posicionaments amb relació a la consulta del 9-N. Un duel
verbal que ha servit per escalfar motors per a la presentació
del llibre 'Sí-Sí o Sí-No. Sanchis versus Sardà', de la periodista
Àstrid Bierge, al claustre aquest dimecres. L'acte és una
iniciativa d'Òmnium Cultural.

Les frases més destacades de Xavier Sardà:
'Aquells que van dir que s'havia de fer una consulta haurien d'aconseguir que es fes per tots els mitjans. Si no,
no sé com sortirem d'aquest embolic. Crec que serà molt difícil, crec que no es farà. Jo voldria que es fes.'
'Si algú pensava que el govern espanyol donaria permís és que és molt càndid. Políticament m'amoïna molt i
com a ciutadà em genera incerteses. Hi ha una desproporció entre els missatges i els imputs que es reben amb
relació al 'Sí-Sí' i el 'Sí-No'. Jo votaré 'Sí-No' com a utilitat social'
'M'agradaria que la relació entre Catalunya i Espanya el dia després de la consulta (si es fa) es pogués fer sense
toxicitat social. Però no és factible. Els missatges tòxics que hi ha a les dues parts van més enllà del que pugui
passar l'endemà de la consulta'
Les frases més destacades de Vicent Sanchis:
'La consulta no es farà no per falta de drets o de legitimitat, sinó perquè no és legal dins la legalitat espanyola.
El Parlament aprovarà la llei de consultes, el president signarà un decret i hi haurà una suspensió cautelar del
Constitucional i això impossibilitarà fer-la aquell dia d'aquesta manera'
'Qualsevol persona amb un mínim de sentit comú entén que Catalunya és una nació i que, per tant, té dret a
l'autodeterminació. El segon 'Sí' és perquè no els aguantem més. Si fos possible parlar amb Espanya de tu a
tu... però no ho és si t'insulten i t'humilien'
'Després d'una consulta o eleccions plebiscitàries es pot donar una situació fotuda. Però després de molts
sacrificis Catalunya serà més feliç, més lliure i més digna'
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