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Diious 31 de gener del 2CG2

L'aficionat del Barca en general i
els socis i els penyistes en particular tenen molt clar que la situació actual de l'equip més que ser
culpa directa d'algú és la suma de
moltes coses que no acaben d e
rutilar: l'organització tècnica no
és l'adequada; no s'ha fitxat bé en
els darrers anys; la plantilla no és
un bloc compacte ni dins ni fora
del camp; l'entrenador no s'ha

HO DIUEN
ELS LECTORS...

Champions), cal mantenir el cap
fred i per això en cas d'ensopegada a Tenerife es decanta per un
relleu tècnic.
persona i la reparteix entre tots els
Rexach h a estat sincer recoestaments del club, des de la di- neixent que si ell és el problema
rectiva fins al cos tècnic passant no s'oposarà al relleu. Però això
pelsjugadors. Però també sap que ara no toca. Ell ha fet aquesta
a aquestes altures de temporada plantilla i ell té l'obligació de dei ámb objetius encara possibles fensar el seu projecte. I per fer-ho
d'assolir (la lliga i, sobretot, la li cal guanyar a Tenerife.

EDITORIAL

La culpa està repartida
imposat en el vestidor... imolts altres factors que h a n conduït a
l'actual crisi de joc, resultats i
confiança que travessa el Barca.
Per tant el culer és molt conscient
que no es pot focalitzar tota la culpa, cdmenys de moment, eri una
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O Tot continua ¡gual
Estava mirant per TV3 el L·leida-Barça i he escoltat una notícia que m'ha indignat molt,
però que d'altra banda no m'ha
sorprès gens ni mica. La Federació Espanyola de Futbol ha
decidit que les seleccions que
ells anomenen autonòmiques
només podran jugar un partit
a l'any i en una data concreta.
Indignant! Vergonyós! Només
els ha faltat que ens imposessin
l'equip amb qui hem de jugar.
Això ens demostra que les coses no han canviat tant. Què
més ens hauran de fer perquè
ens mobilitzem i diguem prou!
Aquesta ens l'han feta en l'àmbit esportiu, però això passa en
tots els àmbits. Al descans han
entrevistat el president de la
Federació Catalana de Futbol,
el senyor Roura, en relació amb
aquesta notícia. I aquí he vist
clar que tenim el que ens mereixem. El senyor president
deia que ell havia marxat de la
reunió de Madrid abans d'hora, i que «no ens hem dé precipitar». També ha dit que «el
més important és el partit Catalunya-Brasil», que sembla
que sí ens deixaran jugar. Gràcies, senyors! D'acord qué el
partit Catalunya-Brasil és important, però no és el més important, ni de bon tros. Jó demanaria a la federació catalana, a les institucions i al poble
català que plantem cara a·'Espanya i diguem prou! Catalunya ha de tenir les seves seleccions esportives i que ningú
ens digui quan hem de jugar ni
amb qui. Independència ès la
paraula clau. / QUIM ESTAPÉ I

El Barca firrnarà una aliança estratègica
amb la Lliga de Futbol Americà (NFL). Segons aquest acord, el Dragons de Barcelona
passaran a jugar al Miniestadi i, enccira per
confirmar; passaran a dir-se Sánchez-Dragons de Barcelona. La raó de ser de l'equip
serà aplicar la teoria Negro sobre Blanco,.
que no explicarem per por d'una querella.
Llegiu entre Unies del camp.
Així mateix, el nou nom de l'equip obliga
a l'adopció d'una filosofia de joc estilista,
en vers i, fins i tot, pedant. En Garles Rexach
s'ha mostrat encantat amb aquesta decisió
i ja s'ha ofert per assessorar el tècnic que
vingui. Per al càrrec sona Llorenç Serra Ferrer, que tot i tenir l'agenda molt plena, podria dedicar les poques estones llivires que
té a buscar jugadors. En tot cas, Rexach està
entusiasmat, com dèiem, perquè assegura:
«No som iïders, però tindrem cheer-líders.»

El Barca es planteja cedir Fàbio Rochemback, per raons òbvies i contusions múltiples, però els Dragons no es volen fer càrrec
del cost dels danys col·laterals. En la mateixa operació s'hi inclouria Francesco Coco, per fer funcions de quarterback, o sigui,
de cervell. El Barca està convençut que
aquest acord també pot ser una bona sortida per a la pedrera blaugrana, cansada de
picar pedra i no arribar al primer equip.
Javier Pérez Far-West, més conegut com
Javi The Kid i director general del Barca, ha
estat l'encarregat de negociar. Coneix bé els
cimericans. Far-V\(est no ha calculat els beneficis perquè «és molt difícil fer previsions,
sobretot si són de futur», però creu que la
part més interessant de l'aliança és la venda
dels drets televisius del primer equip als
EUA perquè «com que de futbol no hi entenen, les audiències seran milionàries».
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En el tema de las selecciones
hemos metido un poco de
ordeiïy progreso, como luce
la enseña de los brasileños
con quienes vais a jugar. Ya
está escrita la LOAGA; Ley
Orgánica de Autorización de
los Goles Autonómicos. La
ley sé resume así: «Lo haga
una vez al año, y nomás, que
no hace daño al patriotismo
constitucional.» Esta ley acaba de salir del Congreso, d e l '
PP por supuesto, y encaja
con la filosofía del «Isostar
para todos». Y si protestáis,
os aplicamos la NO-LOAGA,
que es la ley del embudo.
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l ' ^ P a u Gasol tornará a jugar en
el Barca
D'aqui a crnc anys
D'aqui a deu anys
D'aqui a set anys

^ I rHAS70sriFicorpA¿ÍA
CAP A

^¡AiSr^^^J-^^

Mai

(í!

Està d'acord'que es pugui
limitar l'activitat de les
seleccions catalanes?
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LOAGA
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