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El Circuit de Catalunya de Montmeló bull d'activitat aquests dies.
Els equips que participen en el
mundial de fórmula 1 han triat el
recinte català per començar a posar a punt els vehicles amb què
lluitaran aquesta temporada en la
categoria reina de l'automobilisme. Un tria que ve donada tant
pel bon clima que hi ha a Catalunya en aquestes dates en com-

EDiTORiAL

Un gran circuit
paració amb la gran majoria de
països europeus, com per les
prestacions i serveis que ofereix i
l'organització del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). El
circuit català, contràriament al
que algú podria pensar, no és un
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recinte que s'utilitzi un parell de
cops l'any en les grans competicions, sinó una instal·lació on
cada cop és més complicat trobar
dates lliures per fer activitats.
La capacitat organitzativa del
RACC i la bondat del circuit de

ALGUNA PREGUNTA
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Montmeló va rebre ahir, a més, el
reconeixement de l'associació
d'equips del mundial de motociclisme, riRTA, que va distingir el
Gran Premi de Catalunya com el
millor organitzat del campionat
del món del 2001 entre els setze
grans premis que s'hi van disputar durant l'any passat. Una distinció que el circuit català ja havia
rebut l'any 1992.
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Zidane efervescent
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O Seleccions
Abans de res, enhorabona per
aquesta iniciativa. Ja era hora,
com deia el vostre anunci, ja
era hora que tinguéssim un
diarVesportiu de qualitat en la"
nostra llengua! Només us demano constància i un xic de paciència per consolidar aquesta
proposta. També us demano
que insistiu i feu pinya al costat
de gran part de la societat catalana en l'afer de la nostra selecció (de les nostres seleccions, més ben dit). Si deixem
morir aquest tema, estem llestos. Al llarg de la nostra història, el conformisme ha estat
sempre el nostre pitjor enemic.
Endavant i sort! / RAMON PASSOLAS I GUTIÉRREZ. Banyoles (Pla de
l'Estany)

O Futbol americà

A la meseta, Zidane té nom de medicament efervescent contra els estats de
fluixesa (i no és pas barat) però si canvies
d'aires i t'ho mires amb ulls catalans, et
pot encomanar una febrada galopant,
perquè en realitat Zidane és el virus.
Oblidem l'epidèmia de grip i comencem a buscar antídot contra la passa de
Zidanitis aguda detectada als informatius
més vells, per no dir rancis, que es fan i
es desfan a Madrid.
A Tele-5 parlaven de Màgic Johnson.
«Pero para magia, la de Zidane». A Aritena-3, parlaven dels Reis. «Llegan los tres
Reyes, y Zidane». A TVE demanen als nens
què esperen dels mags d'Orient, i contesten: «La bufanda del Madrid». Com diria
la gran (ja té una edat) Aramís Fuster, demòcrata de tota la vida: «Te quieres caUar!»

Per no parlar de l'exercici de masoquisme per excel·lència que és escoltar el Butano i companyia. O sí, escoltem-los en
ple èxtasi. De la manera que xisclen, més
que veure cuixes de futbolistes sembla
que contemplin les parts nobles de les estrelles del cinema pomo. «Superior, superior, superior», criden. «Estelar, estelar,
estelar», s'esgargamellen. «Gran gol, goIEIZO, supergol», proclamen amb uns gemecs orgasmàtics dignes de cinema per
adults. «Lo mejor del mundo», exageren
(a no ser que hagin vist poc món). 1 ho rematen religiosament, per compensar tant
dé gemec obscè: «Colazo de Raúl en el
nombre del padre, el hijo y el espíritu santo».
A veure si cola i diem Amén, com si això
fos el rosari, però el de l'Aurora, perquè
durarà tot el 2002.1 queden 357 dies.

Rebajas y saldos
El Niño os ha dejao un poco
de calderilla, porque sabemos como os gusta llenar la
euro-guardiola de cerdito.
Pero El Niño de verdá és
Raúl: Junto a papá Zidáne y
el tío Figo, son la mejor lotería del mundo mundial. En
cfimbio en el Barca estáis en
plan rebajamos las rebajas, y
ofrecemos un ofertan de cuidado: Rochemback a precio
de saldo. Y el Geovanni, que
se llama como ése que nos
hizo una butifarra, pero él os
la ha hecho a vosotros. Toma
Moreno! Qué mal ejemplo
pEira nuestra gran Europa!
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Tinc entès que teniu intenció
d'informar de futbol americà al
vostre diari. Si és així compteu
amb mi i d'altres de la Penya
Montjuïc-119 dels Barcelona
Dragons com a lectorsfidelsde
la vostra publicació. / GARLES
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Han de destituir Víctor >
IVIuñoz com a entrenador del
Vila-real després de cincderrotes seguides?

CABANES (president i cap de penya).
Barcelona (Barcelonès).
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O Les declaracions de
Rívaldo
Estic indignat amb les declaracions de Rivaldo sobre el partit
Catalunya-Brasil. Tot i les explicacions posteriors que va
donar, si més no va demostrar
una gran imprudència. El Barcelona ha de tenir jugadors intel·ligents, tant amb els peus
com a m b el c a p . Cordialment. / JOSEP CIRERA BARCELÓ. Vila-real (Plana Baixa).
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