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L'èxit de la Unió Esportiva Figueres en
l'anada dels quarts de final de la copa va
difuminar l'emprenyada que portem
tots al damunt perquè una veu des de
sis-cents quilòmetres va dir que el
somiat amistós Catalunya-Brasil s'havia
de jugar en una altra data perquè
aquella setmana juga Espanya. Els
figuerencs han demostrat que ells saben
fer bé les coses, que saben ser un bon
exemple de gestió esportiva sense
disposar de gaire diners, que saben
rodejar-se de persones que saben el que
es fan i que a l'hora d'assessorar ningú
pensa en comissions i altres interessos,
que saben estendre la humilitat a una
plantilla jove que encara no ha baixat
dels núvols... Després del que han fet en
aquesta copa han enamorat la gent que
estima el futbol de casa i els mateixos
jugadors del Barca diuen ara que demà
tots seran de la Unió. Estan aconseguint
que fora del país comencin a preguntar
què fa i què té aquesta entitat, que milita
al grup segon de la segona B, un grup
dominat pels altres equips catalans i
altres tècnics tan bons com en Gratacòs.
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Però de tècnics n'hi ha un que el trobo a
faltar; un que allà on ha treballat ha fet
que en aquella ciutat el futbol es visqués
com al Brasil... amb molta passió. A
Manresa, Blanes, i sobretot a Santa
Coloma de Gramenet va deixar el senyal
de ser un tècnic de primera, enamorat
dels llibres de tàctiques i de la pilota, i a
la vegada va demostrar que sap que els
futbolistes necessiten un cop a
l'esquena i dues orelles que escoltin les
seves inquietuds. Paco Martínez
Bonachera, escollit quatre cops millor
entrenador de segona B i que la setmana
passada va complir 52 anys, passejant
pel seu poble de Sant Vicenç de
Castellet, es troba al punt per enlairar-se
en aquest món ple d'hipocresia i
d'abraçades fingides. Potser per dir les
coses pel seu nom i per no tenir amistats
fosques ni anar de graciós per la vida, a
Bonachera no el van deixar seguir a

Lleida després de mantenir l'equip a la
divisió d'argent; a Tarragona no van tenir
paciència i a l'última etapa a Santa
Coloma li van barrar el pas quan la seva
feina prometia molt. Però ell vol tornar a
triomfar en la que és des de fa una pila
d'anys la seva primera terra (és nascut a
Almeria) i estic convençut que ho
aconseguirà.
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Tot i no créixer al planter de Can Barca
—com és el cas d'en Gratacòs i d'en
Bonachera— i d'haver estat cinc anys al
Madrid, Luis Enrique Martínez s'ha
guanyat els catalans i alhora és l'orgull
dels culers. A Catalunya va conèixer la
seva esposa Elena; aquí van néixer en
Pacho i la Sira i aqm' es quedaran quan
l'home de la casa deixi les botes a
l'armari. Semblava impossible que
venint de l'equip gran de la capital Luis
Enrique pogués sentir-se tan identificat
amb el nostre país... però ell és tan
especial que ara, allà on va, presumeix
de ser un català més. Ha correspost amb
escreix l'estimació que li hem donat des
del primer dia, una estimació que es va
guanyar dins i fora del terreny de joc pel
seu caràcter, la lluita, la velocitat, el
geni... i quan calia, la mala llet.
Diumenge, si Déu vol, Luis Enrique
tomarà a jugar. L'afició respira més
tranquil·la quan veu el número 21 sobre
la gespa.

Paco Martínez
Bonachera, en
la seva època
coma
entrenador de
la Grama./TONi
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«Cap es mulla. Els futbolistes l5ñr~
uns figaflor.» Ha dit molta gent pel
nedar entre aigües dels jugadors
catalans davant el fet d'haver
d'optar per la selecció de Catalunya o l'espanyola. La veritat, no hi
estic gens acord. Els jugadors de
futbol tenen de formació la universitat del carrer i, en la majoria
dels casos, aquesta té molt de sentit comú; per això és lògic que no
es vulguin comprometre. Si no ho
fan els partits polítics, com és el
seu deure, això és, defensar els interessos del propi país per damunt
d'estratègies electoralistes o partidistes, si una determinada formació política s'empassa els propis
arguments davant l'ordre que arriba de Madrid, per quina raó els
futbolistes han d'assumir una responsabilitat que no els pertoca?
Fem una selecció de debò, és a dir,
que pugui jugar mundials i europeus i aleshores es veurà com
aquests nois populars sorgits de
ciutats i pobles del país no temen
mullar-se.
Rivaldo diu que no li agrada jugar contra Catalunya perquè és i
pensa en brasiler. Els jugadors catalans han d'amagar els seus sentiments més profunds perquè, ara
per ara, no els queda més remei.
La federació espanyola ens ha fet
un gran servei posant pals a les rodes a la selecció de Catalunya. Per
si algú ho ignorava, ens han reft"egat pels morros que la seva selecció no és la nostra.

Josep M. Solé I Sabaté
és historiador i director de «Postres de
músic» a Catalunya Ràdio

Gasolina Gratis
en contractar l'assegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.
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