10

OPINIÓ

EL 9

L'Espanyol va tancar diumenge la
EDITORIAL
primera volta en la mateixa posició i amb els mateixos punts que
un any enrere. Una situació que
no es correspon amb tot l'enre- baixa que del capdamunt de la desenvolupi la seva feina.
nou que el club que dirigeix Da- classificació i els jugadors i direcL'Espanyol, a més, no ha tingut
niel Sánchez Llibre ha viscut en la tius han hagut de posicionar-se sort ni amb els arbitratges ni amb
primera part del campionat. Paco una i altra vegada a favor o en les lesions. La darrera, la de Toni
Flores ha estat qüestionat cada contra del tècnic. No és aquesta, Velarnazán, que ahir va ser operat
vegada que l'equip perdia un par- precisament, la millor manera i ha dit adéu a la temporada. Una
tit i estava més a prop de la zona perquè un grup de professionals baixa important per a Flores que
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L'ESPMD'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

El Charlie Inglés

Rexach està eufòric, perquè mentre Catalunya viu immersa en les rebaixes, als coEnhorabona, sense cap mena neguts magatzerhs Charlie Inglés hi ha
de dubte esteu protagonitzant re-altes, amb el retorn de Rivaldo l'altre
un fet i pagant un deute histò- dia, i les noves altes de Luis Enriques i Anric. Entre tots hem de demos- dersson. Per no parlar de la coronació del
trar que encara és possible viure la quotidianitat en català i el membre de la família reial més estimat
seguiment de la informació es- pels culers: Reina. Després d'iina visita
portiva que interessa a tanta i guiada en companyia d'Alexanco, procetanta gent encara no es podia direm a destacar les millors ofertes.
fer del tot.
A la secció de llenceria fina, arrasen les
Pel bon futur de la publicació picardies Fabiola, que tornen a provocar
trobo una decisió determi- fogots a una culerada poc acostumada a
nantment encertada centrar el sucar els dissabtes a la nit.
contingut en els aspectes per
A la secció d'oportunitats, Johan Cruyff
dir-ho així rnassius, que són el
Barca i els esports i esportistes és la marca que es despatxa més.
Al departament de talles grans, Àrigel
d'elit. És l'única manera de mi-,
rar de fer un forat de prestigi en Fernández, que hi treballa d'encarregat,
el mercat. Em sembla valent ha fet una oferta inigualable: si no està
però sobretot encertat i per content, li tornen un senyor pis, per no dir
tant us torno a donar l'enhorabona. Des de la modèstia d'un
sol lector, us encoratjo en el
LA BARRILA DE L'AVI
projecte endegat i us desitjo un

O Enhorabona

MÉS?

el tècnic vol cobrir per no deixar
coix l'equip en la part decisiva de
la temporada i que afectarà l'economia del club, u n altre dels cavalls de batalla de l'Espanyol
aquests darrers anys. Una economia que ha provocat el desballestament de l'equip campió de copa
i que ha posat a prova el planter
de l'equip blanc-i-blau per mantenir el nivell desitjat.

EL COMENTARI DEL R3AN0L0
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

un Don Piso.
A la planta jove, el carinyós Rochemback
reparteix galetes als menuts. A la zona de
farmàcia, s'han vist dos J.N.I (Jugadors No
Identificats) r e m e n a n t calaixos. Però
s'han afanyat a aclarir que eren pastilles
pel coll. Rexach ha contestat que totes les
pastilles te les empasses pel coll. Si no, no
en diuen pastilles, en diuen supositoris.
Per altra banda, a la secció de congelats,
continuen en oferta permanent alguns
membres de la junta i algun expresident.
Són exemplars que arhb mig minut al microones ja estan frescos i a punt per dir la
seva en la política de fitxatges. Suposant
que n'hi hagués cap.
La secció més visitada, però, és la de comissions. Des de primera hora del matí hi
ha llargues cues i la consigna més repetida
és «cobrarà amb puros o amb pessetes?»

Su peso en oro
El m i n i s t r o P i q u é m e h a
nombrado asesor para atajar la crisis de las empresas
españolas en Argentina, y
he descubierto al auténtico
culpable. Toda la crisis nace
de los c o m i s i o n i s t a s del
Barca, que h i n c h a r o n los
precios para fichar a Saviola, y eso produjo un efecto
que ha acabao con la paridad del peso y el dólar y ha
devaluado la moneda casi
tanto como lo está el Barca.
Por eso ahora Saviola no
vale ni su p e s o en o r o . Y
mira que pesa poco, el chaval!
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Està capacitat ei Barca per
> acostar-se al Madrid en la
Higa?
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O Crítica constructiva
Felicitats i gràcies pel 9. Ja era
hora! Mai rnés compraré un esportiu en castellà. Opino, però,
que tot i que sé el que funciona,
estaria bé retallar un parell de
pàgines de Barca i donar més
importància a la pobra 2a B,
que se li fa poc cas i jo crec que
és una manera de fer país. A
banda, més poliesportiu i més
futbol internacional. Que som
molt culers, però en el fons
n'estem tots una mica farts, de
tant Barca, almenys aquests
darrers anys, i sí que ens interessa la resta d'esports i clubs
de la nostra terra. / XAVi GRIVE
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