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Ja s'ha aconseguit. El Brasil serà

EDITORIAL

% el 18 de maig al Camp Nou, eh una

festa multitiidinària que no tindrà precedents en la tortiiosa història de la selecció catalana. Si els
jerarques del futbol brasiler no es
despengen amb noves reclamacions, s'ha complert la paraula de
la Federació Catalana de Futbol i,,
després.de la intromissió de Madrid, també la de la Generalitat. El

HO DIUEN
ELS LECTORS...

Un partit per dir prou
partit s'havia convertit en una
qüestió nacional i la politització
d'aquest matx és lògica: el futbçl
és molt més que futbol i, eh el cas
de Catalunya, ja no només el Bar-.
ça és un vehicle d'expressió nacional. També ho ha de ser la seva

[

selecció i esperem que la seva federació.
Que la selecció catalana de futbol hagi decidit fer un pas d'aquesta magnitud ha de ¡servir per
recaptar una bona quantitat de
diners (espera superar els 1,5 mi-

ALGUNA PREGUNTA

JVlÉS?.

lions d'euros, dels quals gairebé
un milió se'ls enduran els brasilers) però també perquè aquelles
500;000 signatures a favor de les
seleccions catalanes ressuscitin/
de l'oblit. No només és un partit.
per fer calés, sinó també per dir
d'iina vegada i sense por que Catalunya vol veure reconegudes
oficialment les seves seleccions
esportives; .

L'ESPAID'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

El retorn de Kubala

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
c/Santa Eugènia, 42.17005 Girona

Telèfon; 902 36 99 99

EL COMENTAR! DEL MANOLO
[.EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9@el9.com

O I el futbol sala?
En primer lloc, m'agradaria felicitar-vos per haver tingut la
iniciativa de fer el primer diari
esportiu en català. Tenia moltes ganes de veure'l. En, segon
lloc voldria expressar la meva
•queixa, perquè em sembla
molt bé que es parli de futbol,
bàsquet... i també altres esports internacionals, però i el
futbol de segona divisió B i so-:
bretot el futbol sala, del qual
sóc una gran aficionada, on és?
M'agradaria que diguéssiu alguna cosa sobre aquests esports i també sobre el futbol dè
categories territorials. Gràcies i
felicitats! / MONTSERRAT LUQUE.
Cervelló (BaixLlobregat).

Xarli Rexach ha volgut posar fre, sense córrer, a les informacions que atribueixen al
Barca multitud de fitxatges, de Riquelihe
a Kily González. Rexach diu que ha llegit
fins a 22 noms de jugadors —«com Bailen
22, quina casualitat!», ha pensat-^ i que si
vénen tots caldrà ampliar la banqueta i
comprar «una màquina de preservatius
més gran». Eii una roda de premsa informal, perquè Xarli hi ha aparegut aihb les
típiques espardenyes i amb cantimplora de
contingut desconegut, ha revelat els.autèntics fitxatges en cartera. El més prioritari és
contractar tota la plantilla del,Figueres,
massatgista inclòs. L'explicació és senzilla:
si els figuerencs han guanyat el Barca, «el
millor equip del món» segons Gaspart, la
copa d'Europa serà un camí de Roses, passant per Palamós. Per reforçar la defensa
el central escollit és un rookie desconegut,

Pau Gasol. Segons en Xarli, és tot un descobriment i destaca que el noi va molt bé
per dalt. Hem pogut saber que Gasol no
està disposat a marxar de Memphis, la ciutat de l'Elvis, per anar a Barcelona a moure
la pelvis. Rexach està tranquil i ha declarat
que si fínalrnent ho ve «tant se val, perquè
tenim el Christanval». A la mitja, tot i que
el noi de Pedralbes és un ferm partidari del
lligacames, l'home escollit és regular i
constant: Constant-in Galea tornarà a la
ciutat comtal. Finalment, qui farà els gols,
el davanter estrella, és Ladislau Kubala: un
valor segur amb força pedigrí i, el que és
més important, amb una sòlida experiència i molts partits a les cames. Les altes pretensions del davanter, però, podrien frustrar l'operació. A més, les preferències de
Kubala pel dominó i els seus viatges a Benidorm són obstacles importants.

¡Hala Madrí!
En Telemadrí hemos mejorado ese pésimo programa
llamado Aquest any cene que
dirigía el Bassas en la Teuvetres. El programa se llama
HaL· Madrí, y lo presenta el
Iturriaga* que es más alto,
guapo y con más pelo. Tene-"
m o s n u e s t r a Puerta de la
Historia (no es plagio, es homenaje), por donde pasa la
flor y, sobre todo, la nata del
madridismo. Es más pintón,
la verdad, porque claro no es
lo mismo empezar con la
Recopa de Basilea, que con
mogollón de Copas de Europa en tu haber.

O Endavant USAP!
Amics d'El 9, la Penya Usapista
del Baix Montseny us desitja
llarga vida i espera que parleu
més del rugbi de casa nostra.
Des de Sant Boi fins a Perpinyà.
A més, recordem que a l'estadi
Aimé Giral, diumenge rere diumenge els colors sang i or de la
USAP ens posen la pell de gallina a tots els catalans del sud.
Endavant USAP! / MARC PLANS.

LA BARRILA DE L'AVI
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Baix Montseny.

O Endavant amb El 9
Felicitats per aquesta iniciativa
que acosta una mica més a la
normalitat la nostra malmesa
llengua i suposa un espai més
per entre tots i totes i fer cada
dia Països Catalans, que malgrat les fronteres que ens volen
imposar hem estat, som i serem un sol poble. Salut i una
fraternal abraçada. / JAUME SALMERÓN I FONT. Arbúcies (Selva).

" ^ Q u i guanyarà el ral li de
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