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OPINIÓ

El nacionalisme espanyol, aquell
EDITORIAL
que ells mateixos neguen, ha mogut els seus fils i amb una normativa obsoleta i absurda ha prohibit s i b i l · l i n a m e n t el Catalu- l'esquena previ al «no hay que un simple apèndix de la federació
nya-Brasil que els catalans desit- dramatizar». Jaume Roura, el espanyola, u n h o m e al qual la
jàvem. Doncs no, no pot ser que president de la federació catala- presidència de la nostra federació
una vegada més aconsegueixin na, l'home que ha rebut totes les li serveixi només per fer el pas cap
sortir-se amb la seva, que ens pri- crítiques per la prohibició d'un a la vicepresidència de la seva
vin d'un partit que ens ve de gust partit que encara no tenia del tot (que hi ha de ser, però no per
i que a més ens donin el copet a lligat, ha de demostrar que no és ser-ne còmplice). Roura ha de
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pressionar on sigui perquè aquest
partit es jugui i es jugui en la data
prevista perquè la majoria del poble de Catalunya i també el seu
govern així ho vol. I si s'ha d'enfrontar a Ángel Villar i a la seva camarilla q u e ho faci, p e r ò q u e
aconsegueixi que tinguem un Catalunya-Brasil com cal, encara
que sigui sense jugadors catalans
seleccionats amb l'espanyola.
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OVolemRíquelme, ara!!!
El Barca necessita un centre del
camp amb dos creadors, i Xavi
i Riquelme per davant. Crec
que el trident és una aposta de
present però l'aposta de futur
és l'argentí. No val a badar, senyor Gaspart. Executi l'opció
abans del juny ja que si no ens
en penedirem durant anys. Ara
passem moltes multes, i per
què? Si tenim un entrenador
que no, sap encara l'equip que
ha de posar. De què serveix
portar tants joves extracomunitaris sent Riquelme el jove
amb més futur del món? Se l'imagina vestit de blanc junt
amb Zizou? Rivaldo pot ser el
millor, però... és una aposta de
futur? / CARLES.PRAT Soci del FC
Barcelona. Poblenou (Barcelona) •

O I l'Espanyol?

El Catalunya-Brasü sembla que està força
El cardenal Ri-charlié ha decidit endur-se
la plantilla a Montserrat a posar un ciri per pelut, i no serà per falta d'estocs de Gillette.
contrarestar la influència del Jesús del Gran Els nostres amics, i també veins, d'Antena
Poder sevülà. Segons Rexach, cal estar tran- 3 sempre veuen el got mig ple i ens regalen
quil «perquè si els del Sevilla tenen el Cristo, un punt de vista que no havíem contemnosaltres tenim el CrisíAnval, que a més és plat; «La Federación Catalana se ahorra los
morenet». Patrick Kluivert s'ha mostrat 150 millones que íba a pagar por el amismolt interessat pels aires de la muntanya, toso». I tenen raó. Penseu-hi. Com que som
més concretament, pels Aromes de Mont- així de garrepes, èns fan un favor, perquè
serrat. Geovanni i Rochemback han quedat ens estalviem calés! Clar, per això no ens fan
reclosos a les cel·les del monestir fins a nova un aeroport més gran, perquè estalviem en
ordre. Així mateix, Àngel Fernandez, ha es- avions. I el TGV, ¿sabeu els tiquets de TGV
tat el directiu de més pes institucional de què ens haurem estalviat amb els 15 anys
l'expedició i comenten les males llengües, de retard del tren? El mateix es podria aplii cregueu que són moltes, que ha proposat car a Can Barca. Penseu la quantitat d'amals monjos obrir un confessionari blaiigra- poUes de cava que no hem hjagut de comna i una botiga del Barca amb motius re- prar des de la dissolució del Dream Team.
ligiosos. Els productes estrella serien un O ccdculeu els diners que hem estalviat viattour guiat pel «Via Crucis del Barca» i exem- jant a absurdes finals europees. Enfi,no ens
,
plars de la famosa encíclica Cruyffet orbi. cansaríem mai d'àgrair-hò.
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Esperava amb gran il·lusió poder llegir el primer número d'El
9. Ja era hora que hi hagués un
diari esportiu en català. Tanmateix, els haig de dir que estic
una mica decebut després
d'haver llegit el primer número: sis planes dedicades al Barca (més la portada) i només
dues a l'Espanyol. Crec que si
es vol tractar l'esport d'elit objectivament no es pot oblidar
que l'Espanyòl és un equip català de primera divisió. Per
tant, se li hauria de dedicar la
mateixa atenció que al Barca.
Aquesta és l'única rnanera que
els aficionats de l'Espanyol puguin sentir el diari com a seu.
Del contrari s'haurà perdut l'oportunitat de fer un diari adreçat a tots els catalans. / JOAN FERRER I ILLA. Girona (Gironès)
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España B
El domingo veréis al auténtico DrimTim, e\ real, el de
verdá. Eso sí que es un DrimTim y no lo vuestro; Cataluña
es un DrimTimo. Todo esto
es fruto de la epidemia de
gripe, que os provoca fiebre
por las noches y tenéis Drims
imposibles. Pero tranquilos,
yo os desatasco el tema, yo
me encargo. Esto es lo que
vamos a hacer: montamos
un combinao de selecciones
autonómicas, una especie de
España B que se enfrente
con ciertas garantías, constitucionales por supuesto, a
Brasil. Tema resuelto.
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