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VÍDEO La xarxa es divideix pel «sóc
espanyol» de Carles Puyol
Crítiques i elogis a l'exjugador del Barça per les seves declaracions en un anunci
xinès
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LCliRazFl9E
Carles Puyol ha protagonitzat un anunci promocional de Lliga de Futbol Professional per a un
canal de televisió xinès que ha tingut una forta repercussió a les xarxes socials després d'admetre
que ell se sent espanyol.
L'espot repassa la carrera de l'excapità del FC Barcelona i recorda tots els títols que va aconseguir
com a futbolista. Ell mateix és qui va enumerant-los mentre es veuen imatges dels partits més
importants de la seva carrera: "Sóc excapità del FC Barcelona. He guanyat sis Lligues, tres Copes
d'Europa, un Mundial i una Eurocopa".
Al final de l'anunci, Puyol mira a la càmera i afirma: "Sóc Carles Puyol, i sóc espanyol. Sóc espanyol i
sóc Carles Puyol". Aquesta frase ha provocat tot tipus de reaccions. Per una banda, alguns
independentistes han carregat contra ell per "vendre's" per diners i han arribat a insultar-lo i a
titllar-lo de "pallasso" i "traïdor".
Collons, el Carles Puyol! Tothom té un preu?https://t.co/BFdPuDfPas ( https://t.co/BFdPuDfPas)
pic.twitter.com/L3trqhKQ6V (https://t.co/L3trqhKQ6V)
? Ramon Burniol //?// (@burniolpr) 18 de juliol de 2016
(https://twitter.com/burniolpr/status/755158007827210240)

Al amic @Carles5puyol (https://twitter.com/Carles5puyol) fot-li un feix de lliures esterlines
davant, i et dirà que es anglès. https://t.co/9297cq9b3m https://t.co/9297cq9b3m)
(
? The Big One (@SoXiOB) 18 de juliol de 2016
(https://twitter.com/SoXiOB/status/755068295003373568)

Com et pots passejar amb una estelada per la gespa i després declarar-te inequívocament
espanyol @Carles5puyol (https://twitter.com/Carles5puyol) ???https://t.co/gIKDc4wXRa
(https://t.co/gIKDc4wXRa)
? Rosa estelada ||*|| (@RealMiracle66) 18 de juliol de 2016
(https://twitter.com/RealMiracle66/status/755041094468038656)

Vergonyos @Carles5puyol (https://twitter.com/Carles5puyol) pensava que t'estimava més el teu
poble que no pas els diners. https://t.co/87EmRIrcIJ (https://t.co/87EmRIrcIJ)
? Món mundial de CAT (@MonMundialCat) 18 de juliol de 2016
(https://twitter.com/MonMundialCat/status/755166811021344768)
Per altra banda, les seves paraules també han rebut elogis de molts usuaris de les xarxes
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socials, que han reaccionat donant suport a l'exjugador i expressant la seva indignació contra els
atacs a un dels esportistes més ben valorats del món del futbol.

Gente insultando a Carles Puyol por decir: "Soy Carles Puyol, soy español".
pic.twitter.com/ajJC4ii8hT (https://t.co/ajJC4ii8hT)
? Fernando ? (@Sony1905) 19 de juliol de 2016
(https://twitter.com/Sony1905/status/755377250703384576)

Mucho ánimo @Carles5puyol ( https://twitter.com/Carles5puyol) por la que te está cayendo y
solo por expresar lo q uno siente y desde el respeto.
? FJ (@Fernanjim) 19 de juliol de 2016
(https://twitter.com/Fernanjim/status/755379259389214721)

Ejemplo de tolerancia. Ejemplo de respeto.Orgullo por ser Español. Orgullo de ser
Catalán.Gracias @Carles5puyol ( https://twitter.com/Carles5puyol) https://t.co/KDxXYj3xCC
(https://t.co/KDxXYj3xCC)
? Nacho (@nacmag) 19 de juliol de 2016
(https://twitter.com/nacmag/status/755379203311271936)
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