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S020E6- I have a dream 
Avui els dic a vostès, amics meus, que malgrat les dificultats del moment, jo encara tinc un 

somni. És un somni profundament arrelat en el somni "americà". 

Somio que un dia aquesta nació s'aixecarà i viurà el veritable significat del seu credo: "Afirmem 

que aquestes veritats són evidents: que tots els homes són creats iguals". 

Somio que un dia, en els vermells turons de Geòrgia, els fills dels antics esclaus i els fills dels 

antics amos d'esclaus, es puguin asseure junts a la taula de la germanor. 

Somio que un dia, fins i tot l'estat de Mississipí, un estat que es sufoca amb la calor de la 

injustícia i de l'opressió, es convertirà en un oasi de llibertat i justícia. 

Somio que els meus quatre fills viuran un dia en un país en el qual no seran jutjats pel color de 

la seva pell, sinó pels trets de la seva personalitat. 

Avui tinc un somni! Somio que un dia, a l'estat d'Alabama on el governador escup frases 

d'interposició entre les races i anul·lació dels negres, es converteixi en un lloc on els xiquets i 

xiquetes negres, puguin unir les seves mans amb les dels xiquets i xiquetes blanques i caminar 

units, com germans i germanes. 

Avui tinc un somni! Somio que algun dia les valls seran cims, i els turons i muntanyes seran 

plans, els llocs més escarpats seran anivellats i els torts seran redreçats, i la glòria de Déu serà 

revelada, i s'unirà tot el gènere humà. 

Aquesta és la nostra esperança. Aquesta és la fe amb la qual retorno al Sud. Amb aquesta fe 

podrem esculpir de la muntanya de la desesperança una pedra d'esperança. Amb aquesta fe 

podrem transformar el so discordant de la nostra nació, en una bonica simfonia de fraternitat. 

Amb aquesta fe podrem treballar junts, resar junts, lluitar junts, anar a la presó junts, defensar 

la llibertat junts, sabent que algun dia serem lliures. 

Aquest serà el dia quan tots els fills de Déu podran cantar l'himne amb un nou significat, "El 

meu país és teu. Dolça terra de llibertat, a tu et canto. Terra de llibertat on els meus 

avantpassats van morir, terra orgull dels pelegrins, de cada costat de la muntanya, que repiqui 

la llibertat ". I si els Estats Units ha de ser gran, això haurà de fer-se realitat. 

Per això, ¡que repiqui la llibertat des de la cúspide de les muntanyes prodigioses de New 

Hampshire! Que repiqui la llibertat des de les poderoses muntanyes de Nova York! Que repiqui 

la llibertat des de les altures de les Alleghenies de Pennsilvània! Que repiqui la llibertat des de 

les Rocoses cobertes de neu a Colorado! Que repiqui la llibertat des de les sinuoses pendents 

de Califòrnia! Però no només això:! Que repiqui la llibertat des de la Muntanya de Pedra de 

Geòrgia! Que repiqui la llibertat des de la Muntanya Lookout de Tennesse! Que repiqui la 

llibertat des de cada turó i muntanya de Mississipí! "De cada costat de la muntanya, que repiqui 

la llibertat". 

Quan repiqui la llibertat i la deixem repicar en cada poble i en cada caseriu, en cada estat i en 

cada ciutat, podrem accelerar l'arribada del dia quan tots els fills de Déu, negres i blancs, jueus 

i cristians, protestants i catòlics, puguin unir les seves mans i cantar les paraules del vell 

espiritual negre: "lliures per fi! lliures per fi! Gràcies a Déu omnipotent, ¡som lliures per fi!" 

 


