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Petit malentès de
protocol amb
Josep Maldonado

Carod: “Es pot fer
molt més en esport
per Catalunya”

Joan Poquí  BARCELONA

C
atalunya va tornar a ser
triomfant ahir al Camp
Nou.Per ser rica i,sobre-
tot , plena, com diu

l'himne nacional, caldrà molta
implicació de les institucions i de
totes les forces del país. Una
d'aquestes forces, la del poble, va
tornar a complir i va convertir el
camp del Barça, tot i no omplir-lo,
en un escenari amb ressons mun-
dialistes. La selecció catalana va
vèncer la d'Equador, un dels parti-
cipants al darrer Mundial, per 4-2
i va demostrar un any més que
aquests amistosos de caire gaire-
bé folclòric li estan petits.

Més que a veure futbol –i se'n va
veure–, els afeccionats que es van
aplegar ahir al Camp Nou van
anar a fer país. Tant els catalans,
amb un esperit reivindicatiu, com
els equatorians i les equatorianes
que en bon nombre van animar en
directe a la seva selecció, un privi-
legi del què poques vegades poden
gaudir estant tan lluny de casa.

Per a molts d'ells, el partit d'ahir
enfrontava la selecció del seu país
d'origen amb la del seu país
d'adopció. Als metros de les línies
tres i cinc, les que deixen a les
rodalies de l'Estadi, es veien

'senyeres' i banderes de l'Equador
gairebé a parts iguals, en perfecta
convivència. “Que salga un empa-
te”, dessitjava un seguidor del
país sud-americà.

No hi va haver em-
pat, però va guanyar
una Catalunya inte-
gradora, plural i ober-
ta a totes les cultures.
“Catalunya som tots”,
deia l'eslògan del mo-
saic que es va prepa-
rar per la sortida de tots dos
equips després d'una prèvia en la
qual van tenir un protagonisme
especial colles geganteres d'arreu
de Catalunya, bandes musicals i

una representació del folclore
equatorià.

Al Camp Nou, com a la Catalun-
ya rica i plena del futur, hi van

tenir cabuda ahir
equatorians al costat
de catalans de barreti-
na i espardenya; in-
condicionals del Lluís
Llach al costat de se-
guidors dels 'Estopa'.
La 'Feria de Abril' de
Santa Coloma té un

lloc en la construcció del país al
costat del Timbaler del Bruc. “Ca-
talans del Sud”, va dir algú en una
encertadíssima definició.

Els jugadors més destacats de

l'equip del 'Pichi' tenen cognoms
com García (amb accent), Luque,
González, Torres o Álvarez.
Inclús hi havia un Cruyff, repre-
sentant els molts europeus que
viuen a les comarques costaneres
del país. Així és Catalunya.

Frank Rijkaard, sens dubte, va
prendre nota de l'exhibició d'un
dels García, el Sergio, un davan-
ter de cap a peus. Cal anar a bus-
car segons què al mercat, tant
d'hivern com d'estiu? D'altra ban-
da, algú es devia estirar dels pèls
per haver deixat escapar dues per-
les com l'altre Sergio, el González,
ara al Depor, o l'Albert Luque,
també a l'equip gallec.

El partit d'ahir, com a cloenda
d'un any de canvis, va tenir també
un tò de relleu generacional, amb
promeses per al futur com el Ser-
gio García i grans jugadors del fut-
bol català com l'Aaron Bueno, de
la Grama, al costat d'icones conse-
grades del país com el Pep Guar-
diola, rebut amb una gran ovació.

“No només pels Sants Inno-
cents, Seleccions permanents”,
deia una de les pancartes que es
podienllegira les graderies,reflec-
tint l'esperit del partit d'ahir. Un
Camp Nou envaït per l'estelada
que va cantar 'els Segadors'. Al-
gun dia tot això serà normal �
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Catalunya
La selecció

va tornar
a demostrar
que ja té
la majoria d'edat

El Camp Nou es
va omplir de
senyeres per
reivindicar un
país normal

Equador,
participant a la
derrera Copa del
Món, va donar un
toc mundialista

Sergio García
encapçala una
nova generació
per la 'Catalunya
de tots'
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Josep Maldonado, secretari general de
l'Esport de la Generalitat fins que se'n
nomeni oficialment un de nou, va
patir un petit problema de protocol.
Josep Lluís Carod-Rovira entenia que
Maldonado no podia estar a la Llotja
fent les seves funcions. Els
responsables federatius van aclarir
que, mentre no s'hagi publicat al
Butlletí Oficial Català el cessament,
Josep Maldonado manté les funcions.
Carod-Rovira va ser el màxim
representant del Govern, però Ernest
Benach, president del Parlament, la
màxima personalitat política �

El nou conseller en cap de la
Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira,
manifestà que “Catalunya ha
d'esdenevir un país normal també pel
que fa a l'esport i s'ha de regularitzar
el que ara és una anècdota”. Carod té
clar que “en esport es pot fer molt més
per Catalunya, però Catalunya ha de
jugar al seu favor, no contra ningú”. I
el seu predecessor al càrrec, Artur Mas,
va dir: ”Ara es veurà si Esquerra
aconsegueix alguna cosa. Ens han
enviat a l'oposició malgrat haver
guanyat, però els recordarem moltes
de les coses que han dit” �

Convivència total
i pacífica amb
els nombrosos
i entusiastes
seguidors
equatorians


