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«El Brasil
vindrà »'='
^ • • • ^* • * *
ASSEGURA QUE
EL PARTIT CATALUNYA-BRASIL ES JUGARÀ ABANS
QUE S'ACABI LA TEMPORADA
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SELECCIÓ CATALÜi^ïA-BMSiL

O La federació
catalana vol que
es jugui el
Catalunya-Brasil
entre els dies 16
i 19 de maig
O Aquestes
dates obligarien
els brasilers a
endarreriria
seva arribada a
Corea del Sud
O El matx seria
després de
Túltima jornada
de lliga i de la
final de la lliga
de campions
O El Brasil havia
de fer pública
avui la seva
llista de cinc
amistosos però
només en té dos
O La federació
catalana es
reuneix de nou
avui per parlar
del tema

TONI PADILLA
Barcelona .

Mentre hi ha vida hi ha esperança. Arran de la decisió inflexible de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no
permetre que l'amistós entre
Catalunya i el Brasil es jugui el
27 de març, la Federació Catalana de Futbol (FCF) negocia
amb la brasilera la possibilitat
de disputar aquest partit entre
el 16 i el 19 de maig, dates que
deixarien la RFEF sense cap excusa per enviar un~ altre fax i
deixar el Camp Nou sense acollir el partit.
Les noves dates amb què treballa la FCF se situen just després de la final de la lliga de
campions (que es jugarà el dia
15 a Glasgow), i un cop ja ha
acabat el campionat de lliga.
Sense partit de la selecció espanyola, que no en té cap de
programat el mes de maig,
aquestes dates eliminen un
problema, però en creen un altre. El problema ara el planteja
el calendari de la selecció brasilera, que tenia previst marxar
a Corea el 12 de maig per començar la darrera fase de la
preparació de la fase final del
mundial, on debuten el 3 de
juny contra Turquia. La FCF ja
ha demanat a la seva homòloga
brasilera que retardi el desplaçament a terres asiàtiques perquè pugui ser a Barcelona per
jugar el partit. Això suposaria
que el Brasil s'haurien de concentrar uns dies a Barcelona
per marxar a Corea directament sense tornar al Brasil. A
Catalunya també li aniria bé jugar el 20 o 21 de maig, però
aquestes dates deixarien
menys dies als brasilers per
preparar el seu debut al mundial. Brasil havia previst inicialment marxar a Corea el 12 de
maig, malgrat que alguns dels
seus jugadors s'haurien pogut
veure involucrats en la final de
la lliga de carnpions. L'elecció
d'aquesta data per marxar a
Corea també deixa en una si• tuació difícil els nombrosos
brasilers que juguen a la lliga
espanyola, perquè el mateix
dia es juga la darrera jornada
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Una imatge del Catalunya-Xile del mes de desembre passat. / TONI MULA

ció, però això no serà possible,
ja que el Brasil només té emparaulats dos partits: contra
Brasil, sense amistosos. Justa- Bolívia el 31 de gener, i contra
ment al Brasil continuen esti- Portugal el 17 d'abril. De les
rant-se els cabells per intentar dues seleccions amb què tamconfeccionar el calendari dé bé negociava el Brasil (a part de
partits de preparació del mun- Catalunya), Polònia ja ha quedial. La federació brasilera ha- dat descartada, i elpartit convia de fer pública avui la llista tra Aràbia Saudita continua
de cinc amistosos de prepara- sense confirmació. Aquests
de lliga. La pilota, doncs, és àfa
a la teulada dels brasilers.

problemes per confeccionar el
calendari, obren una porta a
l'esperança per als dirigents de
la FCF, que avui es reuneixen
amb la seva junta directiva.
Després d'aquesta junta, la catalana de futbol podria fer pública la seva posició definitiva
sobre tot l'enrenou. Si fa dos
dies semblava que la federació
presidida per Jaume Roura es
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Llauradó es va mostrar optimista amb vista al Catalunya-Brasil. / T.P.

«Estic convençut
que es jugarà el
Catalunya-Brasil»
o Jaume Llauradó afirma que el
partit es jugarà al mes de maig
T.p.
Barcelona

L'af icíó catalana encara pot veure Brasil al Camp Nou. / TONI MULA

mostraria inflexible en la seva
decisió de jugar el 26 de març,
ahir la situació va donar u n
tomb vista la poca predisposició de la RFEF de fer la vista
grossa i deixar que es jugui el
que seria el tercer partit entre
Catalunya i el Brasil. Tots els
contactes els darrers dies entre
les dues federacions, l'espanyola i la c a t a l a n a , no h a n

aconseguit un canvi en la posició de la RFEF, q u e havia
anunciat que es mostrava disposada a ajudar en tot el que
fos possible perquè el Catalunya-Brasil fos una realitat sempre que no se celebrés en les
dates inicialment previstes.
D'altra banda, l'estadi olímpic Lluís Companys continua
designat com a escenari per al
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partit amistós entre Espanya i
Portugal el dia 13 de gener,
malgrat que a les instal·lacions
de l'estadi barceloní encara no
s'ha rebut la confirmació des
de les oficines de la RFEF a Madrid. Aquesta circumstància,
però, ja es va produir el darrer
cop que Espanya va jugar un
amistós a l'Olímpic, en aquest
cas contra Itàlia.

«Estic absolutament convençut
que es jugarà el Catalunya-Brasil.» Així de segur es va mostrar
Jaume Llauradó, membre de la
comissió de la selecció catalana
de la Federació Catalana de
Futbol, impulsor fa dos anys de
la Plataforma Pro-Seleccions
Catalanes i president del comitè d'organització de l'exposició
Planet Futbol.
Després de la roda de premsa en què es va presentar el que
serà museu de l'exposició Planet Futbol, Llauradó va assenyalar: «Pel que jo sé i pel que
puc dir, estic a b s o l u t a m e n t
convençut que tindrem el partit. Només un cas de força ma-

jor ho impediria.» Llauradó,
que va confirmar que aquest
enfrontament es disputaria al
mes de maig sense precisar
quin dia, va evitar entrar en polèmica a l'hora d'opinar sobre
la posició presa per la federació
espanyola respecte del Catalunya-Brasil: «Defensen els seus
interessos, tal com nosaltres
defensem els nostres.» Llauradó també va comentar que Catalunya ha de «seguir per
aquest camí» i. jugar més d'un
partit a l'any. "L'exdirectiu del
Barca també va negar que existís «precipitació» a l'hora de fer
públic que el partit es jugaria:
«La notícia va sortir del Brasil»,
i va afegir que els brasilers «vo' Ien venir a jugar i vindran a
fer-ho».
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Rivaldo, que només havia
jugat set partits amb el
Barca entre l'agost i el
desembre, ha fet valdré
els dos partits que han obert l'any
al Camp Nou per reconciliàr-se
amb l'afició. Contra el Sevilla va fer dos gols que haurien estat tres si no
hagués fallat un penal.

El trident en ple ha jugat
des de l'inici els partits
contra el Saragossa i el
Sevilla, en els quals
Rivaldo, Saviola I Kluivert han fet
gol. L'holandès i l'argentí van
decidir contra els aragonesos i el
brasiler va ser el motor del triomf
sobre els andalusos.

El parèntesi de Nadal va
permetre a la plantilla
recuperar-se del
cansament físic i psíquic
que arrossegava. El seguit dè
partits contra rivals que no són de
primer nivell i no tenir compromisos
entre setmana han de continuar
ajudanta la remuntada. •

Els perqués de
O Sis punts en
set dies han
tornat els de
Rexach a les
places de lliga
de campions
O L'afició torna
a il·lusionar-se
ambrequipi
això es nota a la
graderia
O D'un partit a
Taltre, l'entrada
al Camp Nou ha
augmentat en
30.000 persones
O La millora
física pot anar a
més mentre
jugui un partit
cada set dies
O Malgrat els
nou punts
perduts a casa,
l'Estadi torna a
fer respecte

MIQUEL ROCA
Barcelona

Any nou, vida nova. Dues victòries, contra el Seiragossa i el
Sevilla, han fet tornar a la gerit
blaugrana la il·lusió per una
temporada que durant el novembre i el desembre va córrer
el perill de tornar-se d'aquelles
en què l'equip queda descavalcat de la lliga tot just pair els torrons i fia la seva «salvació» a
arribar i guanyar una final a
partít únic. Sis pimts en set dies
han'revifat el Barca a la classificació, però, sobretot, és la notable millora d'imatge de l'onze de Rexach el que fa que des
. del Camp Nou es vegi el futur
cimb una mirada molt diferent
a la del 22 de desembre, quan
els blaugrana van caure a
Montjuïc per 2-0 contra l'Espanyol.
En el canvi de sintonia entre
l'equip i la graderia hi ha tingut
molt a veure Rivaldo. El brasiler, que tantes vegades apareix
com a problema i tantes altres
com a solució, passa ara per
aquesta última fase i el Barca
ho nota. Després d'aparèixer
només set vegades vestit de
blaugrana en els divuit primers
partits de lliga, Rivaldo ha fet
valdré els dos primers partits
de l'any a casa per reconciliar-se amb una afició més
agraïda per les seves exquisides prestacions professionals.
que dolguda per les declaracions en què s'oposava a la
conveniència del partit entre
Catalimya i la seva selecció del
Brasil. El Camp Nou va pagar
diumenge Rivaldo amb la dosi
d'afecte que el brasiler reclama
de tant eh tant com a plus al seu
salari milionari. La resposta
van ser dos gols d'efecte sedant. El primer, per evitar els
nervis de veure el Sevilla per
sobre en el marcador; el segon,
per matar el neguit d'afrontar
la rectafinaldel partit amb una
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Els gols del trident han fet tornar l'alegria a Can Barca. / EFE

renda mínima.
Trident golejador. Rivaldo,
però, no està sol. No ho està a
l'equip, en què els laterals
s'han convertit en els millors
extrems, ni ho està a l'atac.
Rexach ha apostat en els últims
dos partits per col·locar de sortida el brasiler, Kluivert i Saviola en l'equip inicial. En set dies,
el Camp Nou els ha vist fer gol
a tots tres, però l'aposta pel trident en ple és també una aposta pel relleu generacional ben

fet. A diferència de quan el
nouvingut Saviola treia les castanyes del foc, ara Rivaldo és el
mestre que mana, Kluivert l'estilet que remata i l'argentí, el
cadellet que aprèn. Caldrà veure si Rexach, més reticent a fer
jugar Saviola lluny de l'Estadi,
continua apostant pel trident a
l'estret camp de Vallecas.
L'any nou també ha dut a
Can Barca una línia de més rigidesa per part de Carles
Rexach. El tècnic va dir després
de perdre amb l'Espanyol que

Bonano havia abaixat el rendiment i la declaració no va quedar-se en paraules. Va col·locar
Reina sota els pals per deixar
clar que en aquest Barca ningú
té el lloc assegurat. Rexach
també s'ha posat ferruc a l'hora
de preservar l'ordre intern a la
plantilla. Geovanni i Rochemback es van presentar un dia
tard després de les vacances de
Nadal i, al marge de com la directiva els toquiJa butxaca, els
brasilers ho estan pagant. No
van ser convocats contra el Sa-
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Rexach confia en els que,
com ell, s'han fetal
planter blaugrana. Un
equip amb gent de casa
reforçat amb estrangers que
millorin el que hi ha aquí és un dels
ideals de sempre a Can Barca. Les
dues últimes alineacions s'hi
acosten molt.

S'acusava Caries Rexach dé ser massa tou
amb els jugadors i el tècnic català'no ha
tardat a canviar la línia. Geovanni i
Rochemback van arribartard al primer
entrenament de l'any i han tingut una presència
testimonial, Bonano va abaixar el rendiment i juga
Reina, i Coco es va queixar i va anar de cap a la
graderia. Ara ja tothom sap que, si abaixa la guàrdia,
noté lloc a l'equip.

6

Aquesta remuntada del
Barca coincideix amb una
època de tranquil·litat en
forma de silenci a la
cúpula del club.. Hi ajuda de
manera directa que el president
Gaspart no provoqui cap rival des
que va pronosticar un 0-3 a
Montjuïc.

la remuntada
Set equips separats
per dos punts
segueixen el Madrid
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Rexach vol fer un Barca amb jugadors de casa. Contra el Sevilla en van jugar sis del planter. / EFE

ragossa i van tenir un paper
testimonial contra el Sevilla.
Aquest dia, el càstig va ser per
a Coco, que durant la setmana
anterior havia amenaçat de
deixar el Barca si no juga més.
La competència al lateral esquerre des de l'arribada de l'italià ha fet augmentar el rendiment de Sergi, però el capità no
és l'únic del planter que h a
anat a més. Puyol creix a l'altre
lateral de la defensa, Xavi es
consolida com a organitzador
i Gabri s'ha fet un lloc al mig-

camp. Gerard, que surt d'una
lesió, també va disposar de deu
minuts contra el Sevilla. Des de
la seva època com a jugador,
Rexach ha defensat la filosofia
de fer un equip amb gent de
casa i estrangers que marquin
diferències i millorin els d'aquí. El seu Barca s'hi acosta
cada cop més.
A favor de temps. Un altre perquè de la revifada del Barca és
el calendari. Luis Enrique assenyalava després de guanyar el
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Saragossa i encetar amb bon
peti u n seguit de partit dels
anomenats assequibles, que
les vacances de Nadal havien
anat d'allò més bé a una plantilla que havia arribat molt cansada al mes de desembre. L'eliminatòria de l'agost amb el
Wisla de Cracòvia va precipitar
la preparació física dels jugadors i l'equip es va preparar per
a un esprint que el dugués a la
recta de sortida de la lliga de
campions, però no per a una
cursa de fons de nou mesos. Va

caldre esperar al parèntesi nadalenc per recarregar piles i
aparèixer amb una altra cara i,
sobretot, amb unes altres cames. També hi ajuda, i molt,
veure per davant tot un mes
sense partits entre setmana. La
competició europea està aturada fins al 20 de febrer i els dimecres de gener s'aprofiten
per fer córrer el calendari de la
copa del Rei. El Barca ja no hi
és i pensa ara en cada partit a
una setmana vista. El Rayo, per
exemple, no ho pot fer.

Tan lluny I tan a prop, diu
en el primer vers una cançó
d'en Joan IVlanuel Serrat El
JOC ambigu entre la
llunyania i la proximitat és
també una de les tonades
d'aquesta lliga en la qual
s'ha fet encara més evident
la tendència a la igualtat
que el campionat ha seguit
les últimes temporades Per
darrere del Real ivladrid,
líder amb 38 punts, hi ha
set equips separats només
per dos punts, tots entre 34
132. Les distàncies entre els
equips sempre es veuen
curtes I es confia sortir de
qualsevol crisi guanyant
dos o tres partits seguits,
però la mateixa igualtat
queco! lapsa qualsevol
tram de la classificació fa
que guanyar aquests dos o
tres partits seguits sigui ara
molt més difícil que anys
enrere El Deportivo, que fa
deu dies es va jugar el
lideratge a Madrid, és ara
fora de la UEFA; el
València, que semblava
descartat fa tres jornades,
aniria pnmer SI hagués
guanyat al Bernabeu;
l'Athletic I el Celta, que no
estan fins a casa, es
mantenen en posicions de
lliga de campions; I
l'Alavés, que només ha
guanyat un dels tres últims
partits, tornarà a ser segon
si guanya el partit ajornat ai
camp del Rayo No és el
Barca l'únic conjunt que
puja I baixa en aquesta
lliga. AIXÒ sí, és una lliga

que amenaça de trencar-se
de debò entre el primer i el
segon lloc.
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DATA

1
9
10
11
14
15
16
19
20

26-08-01
20-10-01
27-10-01
04-11-01
24-11-01
01-12-01
09-12-Or
06-01-02
13-0.1-02

SRESüliTAffllïíOlíS;

Sevilla-Barca
Màlaga-Barça
Barça-Betis
Madrid-Barca
Barca-Bilbao
Alavés-Barca
Barca-Celta '
Barça-Saragossa
Barca-Sevilla

1-2
1-1
3-0
2-0
1-2
2-0
2-2
2-0
3-1

1
2
1

,
2

> CHAMPIONS LEAGUE
08-08-01
21-08-01
10-10-01
17-10-01
23-10-01
31-10-01
20-11-01
05-12-01

62%'o

Wislá Cracòvia-Barça
Barça-Wisla Cracòvia
Barça-O.deüó
Barça-Bayern
0. de Lió-Barca
Barça-Fenerbace
Liverpool-Barça
Barça-Galatasaray

3-4
1-0
2-0
2-1
2-3
1-0
1-3
2-2

1

Barça-Rayo
Osasuna-Barça .
Barça-Tenerife
Real Sociedad-Barça
Barça-Mallorca
Deportivo-Barça
Barça-València
Barça-Valladolid
Las Palmas-Barça •
Vila-real-Barça
Espanyol-Barça

18-09-01 Fenerbhaçe-Barça
25-09-01 Bayern-Barça

1
1

-REsurai
1-1
0-0
2-0
0-2
3-0
2-0
2-2
4-0
0-0
0-1
2-0

0-3
2-1

COPA DEL REI 4
07-11-01 Figueres-Barça

52%'O

.1-0

dels punts possibles

U -LT
PARTITS

O S'ha reconciliat
amb els aficionats
després de dues
grans actuacions

les bales de l'enemic per posar^se el seu millor vestit i intentar lligar mentre fa jocs maA Rivaldo li havia tocat assumir labars amb un cubata a la mà.
aquesta temporada el rol de Diumenge Rivaldo va arribar a
dolent de la pel·lícula. Però protagonitzar escenes fins i tot
quan el director del film blau- de crònica rosa. Alpúblic li
grana, Carles Rexach, es va de- queia la bava minut rere minut
cidir a dotar cada personatge i n'hi havia alguns que van arridel seu paper correcte, el bra- bar a deixar caure una llàgrima.
siler ha aparcat aquelles se- • El jugador de Recife, però, no
qüències en què s'escapava de va oblidar a posar el seu frame
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09-09-01
15-09-01
22-09-01
30-09-01
03-10-01
06-10-01
14-10-01
11-11-01
17-11-01
16-12-01
23-12-01

CHAMPIONS LEAGUE <

PARTITS

JOSEP M. PUIG
Barcelona

DATA

2
3
4
5
6
7
8
12
13
17
18

3

dels punts possibles

O Rivaldo ha tornat
a rescatar les
simpaties del públic
del Camp Nou

JORN I

O El brasiler es
només a un gol de
ser el màxim
golejadordeTequip

O Ha donat vida a un
trident que havia
perdut molt
últimament

tràgic —en l'errada del llança- i l'altre el va aprofitar Gabri per
ment de penal—com quan un intentar entrar en el club dels
Casanova perd el número de preferits pel públic i guatelèfon mòbil de la noia que ha nyar-se un lloc en l'onze titular
conegut la nit abans. Rivaldo en detriment de Luis Enrique,
va fer memòria ràpidament, i que a Vallecas jaestarà a punt.
els llançaments de falta que va El davanter brasiler va escriure
executar diumenge —sobretot d'aquesta manera tan romànel que va acabar en gol^ van tica la seva primera pàgina
ser petons a l'aire, un dels quals amb paper rosa de la segona
va acabar amb forma de cor di- volta, i s'espera que en sigui
buixat amb núvols de caramel moltes perquè el jugador vol

arribar al mundial amb el
màxim de xicotes per renegociar novament el seu contracte
a l'alça.
Aquest és el seu gran propòsit, però de retruc ha alimentat
d'energia les altres dues
punxes del trident —íCluivert i
Saviola—, que en els dos últims
partits han demostrat més que
mai que estan per la feina. L'argentí i l'holandès no volen que-

BARCA'
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EL COMENTARI
PEPITO RAMOS

Rivaldo, un
exemple de
professional

1f .«-3íí
Rivaldo salta per sobre de Wagner durant el partit de lliga contra el Celta al Camp Nou. / EFE.

Uns números que fan por

O La proximitat del mundial
motiva rastre carioca, que se sent
a gust després de l'aturada
unilateral del mes de desembre
dar-se rere l'ombra de Rivaldo
i de moment s'han convertit en
complements exquisits del jugador que ha de catapultar el
Barca cap a la gran remuntada.
Aturada intel·ligent. La clau
d'aquesta millora sorprenent
del brasiler respon a l'aturada
que va fer el mes de desembre.
Rivaldo, arran de l'allau de crítiques que rebia, va autoimpo-

sar-se un descans per intentar
deixar enrere les seves seqüeles
de dolor als abductors. Aquesta
llarga absència ha servit perquè el jugador brasiler hagi tornat amb uns aires renovats i
demostri que és un jugador determinant que ha estat crucial
en l'equip blaugrana des que
va fitxar procedent del Deportivo de la Corunya la temporada 1997/98.
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Tot i que la campanya de Rivaldo es pot
qualificar ara mateix com la pitjor de les cinc
en què ha portat la samarreta blaugrana, s'ha
de tenir en compte que aquest fet ha estat
més per les seves absències que per la seva
efectivitat real quan ha estat al camp.
L'internacional brasiler només ha pogut ser '
alineat en 17 dels 31 partits oficials disputats
aquesta temporada pel seu equip i se n'ha .
perdut 14. Tot i això, Rivaldo és'ja el segon
màxim golejador del Barcelona amb 12 gols
(6 en la lliga espanyola i 6 més en la lliga de '
campions). Rivaldo ha superat Javier Saviola
(11 gols, 8 en la lliga i 3 en la lliga de
campions) i està a només un gol de Patrick
Kluivert (13 gols, 7 en la lliga 16 en la lliga
de campions). Però hi ha una gran diferència
a favor de Rivaldo, ja que el brasiler té una • ,'
mitjana d'un gol cada 122 minuts (12 gols en
1.465 minuts), mentre que Saviola marca un
goleada 163 minuts (11 gols en 1.794) i
Kluivert en fa un cada 182 minuts (13 en
2.374). Tot i aquestes constants desavinences
amb t'afició del Barcelona, Rivaldo ha entrat
en el reduït grup de jugadors que s'han
convertit en llegenda per haver marcat una
època És un dels màxims realitzadors de la
històna del Barca, amb 128 gols (84 en la
lliga, 25 en la lliga de campions, 13 en la copa
del Rei, 5 en la copa de la UEFA 11 en la
Supercopa). El jugador de Recife ha marcat
més gols que, per exemple Rexach, que en va
fer 122, i que el búlgar Hristo Stoitxkov, que
en va fer 117 en la seva etapa en el Barca.

•''utbolísticament parlant sóc un admirador
lli- Rivaldo Vítor Borba, però no només ara en
i·l I C Barcelona, sinó d'ençà que jugava en el Depiirtivo de la Corunya. El brasiler destaca per la
sf\a altíssima qualitat tècnica, manifestada
c|u.m porta la pilota cosida als peus; amb els seus
(Inblatges, les seves flntes, els llançaments de
l.ilia, el seu potent xut, la fredor i l'encàcia en
ll.iiiçar els penals, tot això jugant amb una sola
«.11 tia, una esquerra de luxe que sempre m'ha enuisiasmat. Pels rivals és molt difícil treure-li la
pilota, perquè la protegeix molt bé amb un cos
Uarg, elàstic, constituït d'unes fibres musculars
idònies per jugar molts i molts partits sense
trencar-se. De fet és un jugador que es perd molt
pocs partits al llarg d'una dura temporada.
Tanmateix és un bon exemple de professional: equilibrat, discret i altament competitiu.
Diumenge va tornar a demostrar la seva gran
qualitat. Recuperat al cent per cent de les seves
molèsties musculars, és un jugador que pot decidir ell tot sol un partit: com va fer amb els dos
gols i facilitant-ne un l'altre.
Com deia Kubala, el gol que marcava ell era
conseqüència que Biosca havia tallat la pilota i
l'havia donat al gran Segarra, que havia obert a
la banda perquè Manchón posés al mític Laszi
el gol en safata de plata.
Ara qui inicia la jugada és Carles Puyol, un jugador que s'ha guanyat a pols la titularitat i segur que anirà al mundial, i això que va haver de
lluitar (com si no?) pel seu lloc al lateral quan
a l'inici de temporada els tècnics de l'equip volien inventar-se un lateral (Gabri). Puyol pot
passar a Xavi —un jugador amb un talent natural— que nodreix amb exquisides assistències
els seus davanters, bé sigui un Patrick Kluivert
majestuós, elegant, un autèntic crack mundial,
o el ràpid i murri Saviola, que per fi sembla que
el deixin créixer on li correspon, que és al camp,
on està demostrant amb escreix la seva eficàcia
golejadora.
D'altra banda, cal destacar també altres punts
de l'equip. Com per exemple un recuperat Sergi
i uns honrats treballadors com són Gabri i Coeu,
que juntament amb els centrals i el jove Reina
van assolir la segona victòria consecutiva én la
lliga diumenge passat contra el Sevilla. Però la
realitat és que han estat dues victòries davant
de dos equips assequibles que van arribar minvats al Camp Nou. De totes maneres aquests sis
punts han generat una dosi d'il·lusió que no es
pot trencar diumenge al camp del Rayo Vallecano i després contra l'Osasuna a l'Estadi. El
Barca ha d'aprofitar aquests dos partits per assolir una credibilitat que fins ara no té. Esperem
i desitgem que així ho faci, ja que l'afició està
expectant per veure si l'equip té la continuïtat pròpia d'un equip gran o si
es converteix simplement en una
esquadra competitiva.
Pepito Ramos
Exjugador del Barca
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O El tècnic està molt
O Rexach no compta amb
els dos joves brasilers per a decebut pel seu posat i per
la temporada vinent
la seva falta d'integració
FERRAN CORREAS
Barcelona .'

Encara que Carles Rexach va
aixecar contra el Sevilla el càstig que havia imposat a Fábio
Rochémback i Geovanni Deiberson per haver arribat amb
retard després de les vacances
nadalenques, la veritat és que
el tècnic blaugrana ha decidit
prescindir dels dos joves jugadors brasilers, a qui ell mateix
va fitxar, per a la temporada vinent. Rexach vol portar fins les
últimes conseqüències la seva
nova política de severitat, que
va començar a aplicar arrib els
brasilers i que va tenir continuïtat el cap de setmana
deixant Coco fora de la Uistàde
convocats contra el Sevilla per
unes declaracions, i ha decidit
prescindir de dos jugadors
amb qui està molt descontent.
L'arribadà amb retard dels
brasilers és el que ha fet a
Rexach prendre una decisió
que ja estava rumiant des de fa
temps per molts motius. En
primer lloc, l'entrenador blaugrana no vol a ningú sota les seves ordres que no s'entregui al
màxim als entrenaments i
Rexach considera que Geovanni, un jugador molt influenciat
per les seves creences religioses i que no acaba d'adaptar-se
al vestidor, no ho fa. Pel que fa
a Rochémback, el tècnic, que
considera el brasiler un bon jugador, està fart de la seva particular manera d'entendre el
futbol. A Rexach no li han agradat els enfrontaments que el
brasiler ha tingut amb altres jugadors, com Kluivert i Reiziger,
després de fer entrades molt
dures en un entrenament.
Tampoc la fama de jugador
violent que s'ha guanyat després de realitzar dures entrades
a camps com el Bernabeu i El
Madrigal i menys encara la
seva poca integració, com Geovanni, al vestidor, fet que ha

O La marxa de dos jugadors
extracomunitaris obriria les
portes a Riquelme

' f
^W^

Jg OB'a' "1—•.

_ !^^
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Rexach ha decidit prescindir de Rochémback i Geovanni per a la temporada vinent. / MIKEL LABURU

provocat l'aïllament dels dos
brasilers.
A totes aquestes raons,
Rexach afegeix que es troba
molt decebut pel rendiment
dels dos brasilers, dos jugadors
que apuntaven molt alt però es
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troben estancats. De fet, Ro- aquesta decisió, reduiria de
chémback només ha jugat quatre a dos els extracomunionze partits de lliga sense ha- taris del Barca, i obriria les porver marcat cap gol, mentre que tes a Riquelme preparant-se
Geovanni només n'ha fet im en per la temporada 2004/2005,
els catorze partits que ha jugat. quan només es podran tenir
I una raó més. El tècnic, eunb tres extracomunitaris inscrits.

Els brasilers
podrien marxar
cedits 0 traspassats
l'entorn dels dos jugadors
: rasilers, el mateix que s'ha
ist involucrat diverses
egades en escàndols de
• omissions, ja sap que el
I arcelona vol desfer-se de
"ochemback i Geovanni
I estiu que ve El club '
: laugrana ha posat els dos
l'jgadors al mercat i espera
ecuperar bona part de l'alt
I reu que va haver de pagar
luan va començar la
"emporadapertal
•¡'aconseguir els seus
erveis, cosa que sembla
i i o l t difícil SI tenim en
• ompte el pobre rendiment
'fert pels dos jugadors
•questa temporada Per
"ábio Rochémback, el
L arcelona va pagar 2 430
nilions de pessetes a
Internacional de Porto
Megre, mentre que per
' jeovanni Deiberson,
I igador que ha reconegut
' :ue fins ara no s'ha adaptat
il futbol espanyol, el seu
lub d'ongen, el Cruzeiro
• ie Belo Horizonte, va
; 'ercebre 3 400 milions de
I essetes La intenció del
f arcelona és poder treure
ns 5 000 milions de
! essetes pels traspassos
:els dos brasilers i, com que
10 hi vol perdre molts
•:iners, no descarta una
essió a un altre equip
europeu amb la intenció
que els jugadors disposin
de més minuts de joc,
superin la sempre famosa
saudade dels brasilers i
puguin tornar en un futur al
Barcelona totalment
adaptats al futbol europeu

EL9
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Parera troba encertada la
manera de fitxar del Barca
o «Quan vols un jugador, o pagues el que et
demana el seu club o no el pots fitxar»

O «El que passa és que tenim molts
detractors sempre disposats a criticar-nos»

EL 9
Barcelona

L'exassessor de fitxatges del
Barcelona Josep Maria Minguella va acusar diumenge els
directius del club de no haver
negociat correctament alguns
dels fitxatges que es van fer
l'estiu passat, i va explicar que
es va pagar per Saviola i Geovanni molt més del que realment valien. Ahir, en el programa de TV3 L'entorn, el director
esportiu del Barcelona, Anton
Parera, va mantenir un debat
amb Minguella defensant les
negociacions del club: «Quan
vols un jugador, o pagues el
que et demanen o no el pots
fitxar. Una altra cosa és que es
pugui considerar que no s'haurien de pagar tants milions.
Puc a d m e t r e que p o t s e r no
vam negociar bé, però ho vam
intentar fer el millor possible.
El que passa és que quan el
Barca va a fitxar, els preus sempre són més alts.» Parera va defensar també el preu pagat per
Geovanni: «Estic segur que si
Geovanni hagués continuat jugant com ho va fer a principi de
temporada ningú parlaria d'aquest tema.» Minguella, per la
seva banda, va explicar que
sense discreció no es poden
comprar jugadors a bon preu:
«Quan era assessor, amb alguns tècnics vam fer una llista

Madrid

El president del Real Madrid,
Florentino Pérez, va tornar a
defensar ahir Joan Gaspart,
amb qui té una relació molt bona. Per Florentino Pérez, l'áfició del Barca hauria de tenir
més paciència amb Gaspart:
«Per principis, sempre em solidaritzo amb tots els presidents. En aquest cas, i a m b
molta sinceritat, crec que no
s'està fent justícia amb Gaspart. Tots dos vam accedir a la
presidència dels nostres res-

El París
f
S'aint-Germain vol
tenir Arteta en
propietat
París. El París Saint-Germain
negocia amb el Barca la'
contractació del jove
migcampista Mikei Arteta,'
que'juga com a cedit en el
club francès des de fa un
any El jugador, format a ,
les categories inferiors del
Barcelona, podria signar un
contracte per tres o quatre
temporades, segons va
informar el diari Le Pansien
Arteta és un jugador clau
en l'equip que dingeix Luis
Fernández El tècnic basc
ha avançat la posició
d'Arteta, que ara juga com
a mitjapunta per darrere
dels brasilers Ronaldinho,
AleXlAIOISIO /EFE

Hoeknoveucoma
clau pera la
remuntada el
relleu a la porteria

Anton Parera va negar que el Barca hagués pagat per Saviola I Geovanni més diners del que valien. / EFE.

de jugadors que no va sortir a
la premsa fins que va passar a
la directiva. Després d'aquesta
filtració, els equips propietaris
dels jugadors, que sabien que
el Barca havia de fitxar després
d'un any dolent, van encarir el

producte. Aquesta és la meva
explicació perquè el Barca va
gastar més diners dels necessaris.» Parera va continuar defensant-se: «Per alguns jugadors
vam aconseguir una rebaixa», i
va donar la culpa al famós en-

torn: «El que passa és que el
Barca té molts detractors sempre disposats a criticar. Ho fan
amb els fitxatges i amb altres
temes. Per exemple, ara, jugant
sis del planter, diuen que per
què no juguen el fitxatges.»

Florentino Pérez defensa Gaspart
EL 9

9

pectius clubs fa un any i mig,
peròTnentre a mi m'han donat
confiança pel fet de ser nou, a
Gaspart no li han donat temps
per desenvolupar un projecte
perquè ja feia anys que estava
a la junta directiva.» El president del Real Madrid va considerar molt positiva l'evolució
que ha fet Joan Gaspart des que
és president: «Ha passat de ser
un seguidor exaltat, quan èra
vicepresident, a ser un president responsable. Crec que ara
és molt conscient què està representant una institució molt
gran.»
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Florentino Pérez demana més comprensió per a Gaspart. / EFE

Barcelona. L'entrenador de
porters del Barcelona,
Frans Hoek, va parlar ahir a
la Cadena Cope del bon
moment de JOC pel qual
passa l''equip de Rexach
Hoek va comentar que el
Barcelona ha jugat molt bé
els dos últims partits i que
SI aquesta millora es
confirma en els propers
partits podra lluitar pel '
campionat L'holandesva
referir-se al canvi a la
portena indicant que no
creu que aquesta sigui una
de les claus de la millora, ja
que SI Rema està jugant bé
ara, Bonano també ho
estava fent bé abans /EL9

Presentació de '
l'espai «Robins i
Safirs»al Museu
President Núñez
Barcelona. Avui, a la una del
migdia i amb la presència
de Joan Gaspart, president
del Barcelona, I de Joan
Antoni Samaranch,
president d'honor del COI,
tindrà lloc al museu del
club l'acte de presentació
de l'espai Robins iSafirs,
una col lecció particular
Futbolart-Pablo Ornaque
En aquest espai s'exhibirà
!;;:Mníreeullde;peces,i.:;:;^;-;.!v;
;¡;;¿Íoi¿umén^SQ(iginal¿^
;iiídedisius|5er;tèpiriúri;^^^
tilicqneixemjerttfídyigne:dé
Í;iíí^|hi^tòri|jqeliB^nç3.iy(E^^
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A Madrid va passar el que va pasEDITORIAL
sar i el president del València va
ser molt clar en les seves declaracions: els arbitres ja celebren el
Centenari, va venir a dir Jaume hi ha de veritat en tót això. El Ma- agrada que si alguns presidents
Ortí. La queixa no és nova. Ja han drid del Centenari sembla que té p e n s e n així, a q u e s t e s afirmaestat diversos els mandataris de butlla per a tot, més fins i tot que cions només les facin a micròfon
clubs q u e ho h a n dit a q u e s t a Fernando Hierro, ernblema d'un obert després d'haver patit arbitemporada de totes les maneres equip i exemple màxim del tracte tratges clarament desfavorables.
possibles i les estadístiques sem- de favor q u e els blancs r e b e n Si els directius que s'han queixat
blen dernostrar que alguna cosa d'alguns àrbitres.' Però no ens creuenique s'està afavorint u n

Arbitratges sota sospita

HO DIUEN
ELS LECTORS...

[

ALGUNA PREGUNTA

JVlÉS?

equip o desvirtuant la competició, el que han de fer és, a més de
denunciar-ho públicament, canalitzar les acusacions davant
dels organismes competents. No
val el doble discurs. Si es creu necessari canviar el sistema de designació arbitral cal dir-ho alt i
clar i no quan tens al cor la sensació que t'han estafat alguna cosa.

L'ESPMD'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

Flam de Boer

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

Telèfon; 902 36 99 99

EL COMENTARI DEL iANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9@el9.com

O Una porteria de
moviments
No cal dir que'és ben típica la
imatge d'un jugador quan
marca un gol, tot corrent pel
camp, estenent els braços com
si fossin ales i completant-ho
amb el seu crit de guerra:
«gool»... Bé, que no tot són flors
i violes, hi ha vegades que durant la passejada cerimoniosa
es dirigeixen a la zona de grades dels seguidors de l'equip rival tot fent gestos grollers fent
una combinació explícita de
les extremitats superiors;, en
casos extrems, amb les inferiors, fent coses obscenes.
No m'agradaria oblidar-me
dels jugadors que marquen un
gol de forma religiosa: durant
el giravolt, se senyen tot besant-se les mans i dedicant
aquests petons al públic ernbogit. Ja em perdonareu, però hipòcrites tots! Els jugadors no
estan contents d'haver marcat
el gol, sinó perquè gràcies al gol
marcat pugen fama, per tant el
seu no pas minúscul sou...
Massa gestos, però l'únic gest
sincer és el que fan dos dits,
polze i índex, tot fregant-se...
tot plegat una lectura semiòtica molt econòmica. / JORDI ALCOVER. Tiana (Maresme).

En Charlie Rexach es va endur els jugadors
a sopar diumenge al vespre, una mica per
celebrar la victòria i molt molt perquè era
el seu aniversari. Sabem que la majoria va
sopar de carta, menys Rochernback i Geovanni, encara castigats, que els va tocar
menú infantil amb globus inclòs. L'Alguna
Pregunta Més, sempre a primera nia del
periodisme d'investigació, ha sabut el
contingut del suculent menú. De primer,
un plat de pasta al tridente. De segon, cap
i pota i una mica de pilota, per celebrar que
l'havien tocada una mica. I flam de Boer
per tothorri de postres, excepte el Sergi,
que va voler flam de Coco. Tot convenientment regat amb yi de taula rodona. També
hem pogut saber que un molt emocionat
Charhe —penseu que no es guanya cada
diumenge— va dir «avui són 55, d'aquí a
14 anys encara més, perquè en faré 69, i

on hi ha pèl hi ha alegria». Molts no van
entendre això del pèl, i per això van riure.
Després del pastís va arribar l'instant
més temut pel personal del restaurant; la
cançó d'aniversari. No va caldre desallotjar el local. Això sí, no va ser ni el previsible
«anys i anys, per molt einys» del Super-3,
ni el «happybirthday» de Marilyn Monroe.
Per motius obvis, els jugadors van perpetrar una versió de la cançó dels pallassos
de la tele: «Feliz, feliz en tu día, mistercito
que Gaspart te bendiga, que reine la paz en
la Liga y que Rivaldo marque más.»
La festa va acabar a altes hores de la matinada en un local nocturn de reconegut
prestigi entre els seus clients. Kluivert va
demostrar una habilitat sorprenent jugant
d'esquena a barra, mentre Rochemback
era expulsat per doble consumició. Reina
i Bonano es van quedar a la porta.

LA BARRILA DE L'AVI

Sabe mal ver que el pobre
hijo de Carlos de Inglaterra
tiene problemas de drogas
y le da al güiski cheli. Eso es
porque el fútbol inglés ya
no es lo que era. Si el chaval
se viniese a Madrí sabría lo
que es alucinar de verdad.
Sí, señores: ver jugar a Zidane es alucinante. Por eso
aquí lo llamemo Alu-zinedín Zidán. Además, no me
extraña que viendo todo el
día la oreja de soplillo de su
padre, acabe yendo soplao.
Y es que vamos, lo que es
m o n a r q u í a real, sólo hay
una y reside en Madrid.

EL LECTOR digit@l

G=

Quin ha estat el fitxatge més
rendible del Barca en la
primera volta?

ANOERSON I 8,31%
BONANO •

15,61%

CHRISTANVAL | 5,98%
COCO I 1,33%
GEOVANNi I 0,66%
ROCHEMBACK | 2,99%
SAVIOU

O Per fi

65,12%

l ' ^ Necessita fitxar un jugador
^ ^ estrella l'Espanyol?

Fa molts anys que milers de catalans frisem per tenir un diari
esportiu en català. Gràcies per
fer realitat el nostre somni. Endavant, no defalliu. Ara toca
normalitzar el món de les revistes d'esport, de música, de viatges, del cor, etc. Força El 9. / DA-

®''n%
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NIEL RUIZ-TRILLO. Barcelona
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Laveterania
Arcarons ha dit prou. Després d'una vida
dedicada als raids, ha plegat. Ho deixa amb
39 anys i amb un palmarès impressionant,
però amb el regust amarg de no
U W I A A haver pogut arribat mai líder al
« •* t ü A Uac Rosa. És una llàstima que
l'any que ve no faci un últim intent per
treure's aquesta espina. I més quan Meoni
acaba de guanyar el segon Dakar seguit als
44 anys. Al desert la veterania sempre és un
grau. / AGUSTÍ DANÉS.
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DE RABONA
tenarlo. La reiteració de
Quina se n'ha muntat a
certs tics, com ara la impuValència pel partit de diu. nitat de què gaudeix Fermenge al Bernabéu! L'annando Hierro o les provotimadridisme, sentiment
cacions de Michel Salgade consolidat predicado, enverina encara més
ment entre els seguidors
una certesa formulada a
de Mestalla, ha derivat des
d'aquesta setmana en religió de sacramentals pre- les barres dels bars i a les pàgines de la premsa vaceptes per a aquells que s'autoproclamen «valen- lenciana aquests dies: la lliga ja està adjudicada al
cianistes de cor». Sobre les injustícies comeses a fa- Madrid. Per a frustració d'aspirants que, com el Vavor de l'equip de Florentino Pérez s'han projectat lència, havien dipositat alguna esperança, el pas de
definitivament totes les frustracions d'uns aficio- les jornades revelaima intrigant conjura. Els merennats agreujats per les exigències del guió del Cen- gues ja avantatgen de 4 punts el segon. / ENRIC ORTS

València traspua
antimadridisme

[ TRIBUNA COBERTA JAUME FARRIOL ]

Carretera i manta
Ja tinc la manta del Barca. Me l'han
portada els Reis. No pas el rei blanc,
ni el rei negre, ni el rei Borbó, que
viu a Madrid i ja podeu pensar quin
peu calça, futbolísticament, és clar.
La manta me l'ha portada el Rei ros.
Jo demano les coses al Rei ros perquè segur que ve d'Holanda. El cas
és que el Rei ros no falla i ja tinc la
manta del Barca. Era una de les peces que trobava més a faltar. Ja fa
temps que tinc la tovallola, el coixí,
el banderí, la vaixella, la visera, la samarreta, els calçotets, les setrilleres,
els mitjons, els peücs, el microones,
la torradora de pa, el comandament
a distància, la sabonera, la carmayola, el tuperware, els mocadors...
No. Els mocadors, no. Els mocadors
encara els porto blancs perquè mai
se sap si hauran de servir per demanar responsabilitats. El mocador és
l'arma secreta del culer quan les coses es compliquen i serveix per demanar alguna cosa més que l'orella
del President. M'han dit que el Rei
Gaspart no suporta que ningú tregui mocadors en la seva presència,
per si porta segones intencions. O
sigui que els supervivents de la Junta s'han de mocar en la intimitat per
no ferir la sensibilitat de l'espectador, que és ell.
Una bona manta. El cas és que la
m a n t a e m farà u n gran servei.
M'embolicarà en dies de glòria i
passarà les nits de dolor tancada a
l'armari mirall, castigada i a les fosques. També m'acompanyarà en els
desplaçaments, sobretot si vaig en
cotxe. Tal com està el país, per quatre dits de neu, mentre el Capmàs

' li
f i(

L

Rexach és gat vell i sap que amanyagant el contrari, es refia. / EFE

es diverteix a la discoteca tu et pots
quedar a la cuneta convertit en una
barra de gel. Una bona manta pot
ser la salvació, si no eterna, almenys
provisional. I en cas d'una desgràcia
irreparable, la manta blaugrana pot
ser una excel·lent mortalla. Imagineu l'emoció dels que us trobessin
glaçat i embolcallat en una manta
blaugrana... En fi, que ja tenim la
manta i tots els de casa estem molt
contents. Ara ens en falta la del gos,
p e r ò e s p e r o q u e no t a r d a r a n a
fer-la.
El que passa és que no estem tan

contents cimb els resultats. Almenys
fins aira.. Però no ens desanimem. A
casa som patidors però ens consolem dient allò de «són coses del futbol». Ja sabem que qui camina ensopega i pot deixar-hi les dents o els
tridents. Però s'ha de tenir fe. Tot el
que puja baixa. I viceversa. Crec que
tot plegat ha estat una tàctica d'en
Rexach perquè els edtres es refiessin. Ja sabem que el Barca guanya
les lligues a l'últim moment i donar
un xic de peixet pot ser una bona estratègia per desorientar-los. El futbol és emoció i Rexach és un gat vell

que les sap totes: amanyaga el contrari perquè baixi la guàrdia. Aquest
any el Madrid va sobrat i això li pot
portar molt males conseqüències.
Si jo fos del Madrid no podria dormir d'angúnia.
N'hi ha que aquesta tàctica no
l'entenen, es posen nerviosos i comencen a fer mullader. En Cruyff,
per exemple, ja comença a dir que
el problema del Barca és que hi ha
un buit de poder. No diré que el desmantellament de la junta anterior
—que més que una junta semblava
un un cor de Clavé o el parlament
de La Rioja— hagi produït una certa
confusió. I que si trenta han de fer
la feina de vuitanta, alguns vagin saturats i el pobre senyor Parera no
tingui ni temps de baixar al vestuari
. a saludar els jugadors quan arriben
del Brasil més val tard que mai. De
mica en mica les coses s'arreglaran.
El Barca ve de lluny i per això li van
dir l'Avi. De manera que no cal impacientar-se: d'un moment a l'altre
farem el tomb.
Per això aquest any he enviat als
amics culers una rajola de València
d'aquestes que es posen a l'entrada
per donar la benvinguda. Hi he posat una cita basada en l'immortal
«Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, t o r n a r e m a vencer, de Lluís
Companys». Jo l'he retallada perquè
no cabia a la rajola i m'he quedat
amb el «Tornarem a vèncer. Companys». He deixat el lluitar per als jugadors i el sofrir per al President,
que per això cobren. En fi, ja ho sa-'
beu: tornarem a vèncer
però, de moment, ca%-,
tretera i manta.

Jaume Farriol.
Escriptor
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Reglament

El luxe d'lván Díaz

Jugadors i tècnic van reconèixer
que desconeixien el reglament del
torneig de Suïssa. Es jugaran partits
de 15 minuts en una pista de
moqueta. El guanyador s'endurà
poc més de 10.000 euros. També
hi haurà guardons per al millor
jugador i peral millor porter.

Sona Javl Moreno

Iván.Díaz s'ha convertit en les
darreres jornades en un substitut
de luxe peralsseus companys
lesionats. Primer va sera Màlaga,
, on va entrar en el minut 24 per
; Velamazàn, i a Saragossa va fer el '
mateix en el minut 36, quan Àléx es
va ressentir de la seva lesió.

El nom de Javi Moreno va tornar a
sonar amb insistència. El jugador
català no disposa de gaires minuts
en el Milan i sap que Camacho no
el convocarà pera! mundial si no
juga amb regularitat. L'Espanyol
podria haver començat ja les
gestions per portar-lo com a cedit.

Diners, diversió
igi a Suïssa
O Aquest és
Tordre de
prioritats de
l'Espanyol en
aquest torneig

Avüiv dia cláií per v
tanciar la cessió de j
PaüíoSòúkà; r r
AVUI serà un dia clau en les

O Flores
convocáis
jugadors i les
estrelles seran
els de casa
O Debuta contra
el Benfica i
l'altra semifinal
la juguen el PSG
ielServette

.

^

OLequiptorna
demà mateix i
s'entrenarà a la
tarda

-

Munteanu és un dels jugadors que viatgen avui a Suïssa. / EFE.
MANEL RODRÍGUEZ

O L Espanyo I
ingressarà
120.000 euros
per la seva
participació

^

Barcelona

"Diversió i prestigi, això és el que
busca l'Espanyol amb la seva
participació en el torneig internacional Coupe de Rois Fraiick
Muller que es disputa avui a Ginebra (Suïssa). Diversió perquè
Paco Flores vol que els seus jugadors s'oblidin, ni que sigui
per un dia, de la competició, i
prestigi, perquè es tracta d'un
torneig de promoció amb un
bon patrocini —l'Espanyol rebrà prop de 120.000 euros— i
en el qual han pres part els millors equips d'Europa des que
es va començar a celebrar, l'any
1983. Flores assegura: «Ens ho
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prenem com una jornada d'esbarjo en què la intenció és divertir-se anant sempre amb
compte, no sigui que algú es lesioni.» El tècnic ha convocat
per a aquest torneig quinze jugadors, entre els quals no figura
cap dels estrangers de l'equip
amb fitxa federativa, ja que el
romanès Monteanu és entre els
elegits. Viatjaran a Suïssa Aganzo, Argensó, Català, David Garcia, De Lucas, Fran, Manel, Mo, ra, Morales, Munteanu, Óscar,
Ricardo, Soldevilla, Tamudo i
Vates. Les estrelles de l'Espanyol en aquest torneig seran els
jugadors del planter. L'Espanyol viatja avui mateix i té previst tomar demà al migdia, amb

temps per fer una sessió preparatòria a la tarda.
Calendari. El torneig començarà a les sis de la tarda i l'Espanyol debutarà en la primera semifinal contra en Benfica de
Portugal a les set i deu minuts.
A les vuit de la tarda es jugarà
l'altra semifinal, entre el PSG i
el Servette de Suïssa. Abans de
disputar-se les finals, els veterans del Real Madrid i una selecció d'internacionals suissOs
jugaran un partit amistós. Si
l'Espanyol arriba a la final jugarà a les deu de la nit. Si perd
contra el Benfica jugarà pel tercer i quart llocs a un quart de
deu.

negociacions per tancar la
cessió del jugador,
portuguès,de31 anys,'
Paulo Sousa. Avui s'espera
a les oficines de Montjuïc
una resposta dels assessors
del jugador per arribar a un
principi d'acord. El jugador
està disposat a venir a • .
Catalunya, però l'interès
d'altres equips de .Portugal
ha fet retardar la seva ,
decisió.'L^oferta inicial,
acceptada d'entràda pel
jugador, serà oficial en,el
nnonnent q u e t Espanyol'
rebi l'absoluta garantia que
no té cap lesió que li
impedeixi un rendiment a
l'alçada del que exigeix el
futbol espanyol. A '
l'Espanyol, tot i que han
centrat tots els esforços
negociadors en aquest
objèctiu,-treballeri '
' paral·lelament amb'altres
opcions. ' ' .'
. L'Espanyol està en disposició de fitxar un'
jugador internacional de
, renom. A la caixa del club
hi ha 4,5 milions d'euros
disponibles, quantitat
suficient pèr incorporar un
o dos jugadors. Alaans de
prendre la decisió, però,
Paco Flores vol que un
fitxatge d'aquest abast no
provoqui greuges
comparatius en una
plantilla acostumada a
sentir que les possibilitats
econòmiques de l'Espanyol
són limitades.

ELS
üirmrts 15 do gençr del 2002

ESPANYOL

Albert Lopo reclama a
camp la condició de titular
o El defensa es va guanyar a pols tornar a
jugar diumenge a casa contra el Betis

O Lopo i Soldevllla només han jugat junts de
centrals dues vegades en la primera volta

-t

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

El defensa barceloní de l'Espanyol Albert Lopo es va guanyar, amb la seva actuació al
camp del Saragossa, la confiança de Paco Flores i va reivindicar la condició de titular
en els pròxims compromisos.
Lopo, a més de ser el jugador
més destacat a La Romareda,
va fer palesa la química que
existeix amb Toni Soldevilla, i
com si es tractés de fer front
comú, tots dos van demostrar
que poden ser el tàndem ideal,
si més no, després de l'evident
baixa forma de Pablo Rotchen
en els últims partits. La seva
bona actuació els garanteix un
lloc en l'equip titular diumenge contra el Betis. Contra el Saragossa, Albert Lopo va treure
el manual del bon defensa i va
aplicar l'article primer: defensa d'anticipació. «Per marcar
un jugador com Yordi has de
mirar d'avançar-te sempre, ja
un cop controla la pilota és
molt difícil aturar-lo, perquè
és corpulent. O t'avances o l'aguantes fins que es treu la pilota de sobre.» La disciplina
tàctica —van fer caure diversos cops els davanters de Saragossa en el fora de joc— i la
concentració van ser els altres
arguments emprats per la defensa espanyolista. Com que

\&

è #'
wsi.Gom

marcacions diferents. En éls
partits que han jugat plegats
han encaixat una derrota (contra la Real Sociedad per 1-2 i
amb nou jugadors catalans),
una victòria contra el Mallorca
per 2-1, i l'empat de diumenge.

Reaparició precipitada d'Alex
cuperat. «Aquestes lesions són
així. Sembla que estàs recupeBarcelona
rat i tornes a recaure. PrecipiÀlex Fernández no podrà jugar tació en la recuperació? No ho
diumenge contra el Betis a crec, però ja comptàvem amb
conseqüència de la reaparició aquest risc i per això la setmana
precipitada al camp del Sara- passada no va forçar als entregossa, on després de sentir una naments». Al jugador li van fer
punxada a la zona lesionada es ahir una ecografia que confirva haver de retirar. Segons el ma la recaiguda i no podrà judoctor Juan Carlos González la gar diumenge contra el Betis.
substitució va ser en previsió
Tres jugadors més tenen mode mals majors. El jugador va lèsties. Lopo té un fort cop al
patir una estrebada a la cicatriu peu, conseqüència d'una trede la lesió que tenia —un petit pitjada, Roger té problemes als
trencament fibril·lar— i de la adductors i Posse, un cop al bíqual semblava que ja estava re- ceps femoral.
Àlex Fernández serà baixa diumenge. / MIKELLABURU
M.R.
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" El| descartats per
;;í;aKÍ!<bpío»;ia Suïssa
üiS'éntfèrjiaranavui
al Parc del Migdia
Barcelona Vuit jugadors ,
faran avui una sessió
* preparatòria especial'Són
els descartats per Paco
Flores pel compronnis
' institucional de la Coupe
des Rois a Suïssa, un
, torneig de futbol sala Els
argentins Navas^i Rotchen,
, el nnexica Palència, Lopo,
Roger i Posse, amb
molèsties i Iván Díaz
treballaran avui, alguns en
la seva recuperació, i la
resta preparant ja el partit
de diumenge
Curiosament, cap dels
estrangers, tret de
Munteanu, noaniràa
Ginebra / M R

Argensó: «Encara
estic pagant la
condemna del
partit del'Alavés»

El defensa Lopo espera tenir continuilat contra el Betis diumenge a Montjuïc. / MIKELLABURU.

Lopo és jove i té apresa la lliçó que podia haver estat una vicde la modèstia, remet sempre tòria, i perquè em va sortir un
al tècnic quan se li pregunta bon partit.»
per si s'ha guanyat la condició
Lopo i Soldevilla només han
de titular contra el Betis. Tot i jugat tres partits junts com a
així, la seva cara delatava satis- centrals, tot i que han coincidit
facció. «A mitges per l'empat, en una desena de partits en de-

13

Barcelona El porter Alfred
Argensó va dir ahir, un cop
acabat l'entrenament, que
estava dolgut per la seva
suplencia i que encara està
pagant l'expulsió de
Mendizorroza «Tinc la' '
sensació que no jugo
perquè encara estic pagant
una condemna queja dura
massa» El porter del
<
planter va repetir que si va
cometre aquella acció «era
perquè volia defensar el
meu equip» Argensó es
resisteix a admetre que ha
de^ser el porter suplent «Si
algú no juga i no es revela
contra aquesta situació,
que plegui», va dir / M R

Elmigcampista
del Betis Capi es
lesiona i no jugarà
contra l'Espanyol
Barcelona. El'migcampista

del Betis Capi nojugarà
diumenge contra
l'Espanyol Una lesió
muscular el mantindrà
lluny dels terrenys de joc
durant tres setmanes Capi
pateix un trencament
fibril lar al bíceps femoral'
de la cama dreta, lesió que
es va fer diumenge al Ruiz
de Lopera a la segona
meitat del partit que van
jugarcontra el Màlaga
(1-1) També serà baixa,
per sanció Cesar, expulsat
diumenge /EFE
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El president del València
treu foc pels queixals
o Jaume Ortí encara es fa creus de
l'arbitratge de Pérez Pérez a Madrid

O Hierro no se sent al·ludit per les crítiques
sobre la duresa del seu marcatge a Mista

QUIM FERNÁNDEZ
Barcelona

El president del València es fa
creus de l'arbitratge de Pérez
Pérez al Bernabeu. Encara ahir,
un dia després del partit, Jaume Ortí estava profundament
indignat i es mantenia ferm en
l'opinió que la influència de
l'àrbitre havia estat decisiva en
la derrota del seu equip al Santiago Bernabeu! Ortí es va veure valent perquè el context general afavoreix el València.
Tothom estava d'acord a dir
que el gol anul·lat a Ilie era absolutament legal i la majoria de
les opinions entenien que Hierro hauria d'haver estat amonestat molt abans del moment
en el qual va veure una targeta
groga. Hierro va fer un marcatge infame a Mista que es va afegir a la llarga llista de greuges
del central madridista. «L'àrbitre ha de tenir" el sentit de repartir justicia i en la jugada de
Hierro ja es desqualifica. En
una juigada d'expulsió directa
nó és capaç ni d'assenyalar falta. Per mi és un rècord mundial
i el límit de la descoinpensació», analitzava, molest, Ortí:
«Em sento frustrat i desmoralitzat. Segurament el València
va fer malament volent jugar
contra el Madrid al mateix nivell i això no es pot fer.»
A Madrid callen. Cap jugador,
ni cap directiu, ni ningú relacionat amb el Real Madrid no
va voler fer cap referència a
l'arbitratge, com si no hagués
existit. I Hierro, un pèl cínic, va
respondre: «Va ser un partit
preciós, molt bonic de jugar, i
els dos equips van actuar al límit però sense arribar a la duresa. No em posaré a valorar
aquestes coses..Hi ha gent que
hauria de veure les coses una
mica més fredament. No em
defensaré, però, que jo sàpiga,
no vaig lesionar ningú. Em vaig
limitar a fer la meva feina tan
ben feta com vaig saber.»
Les seqüeles del partit eren
tan evidents al València que el
president Ortí va desacreditar
completament l'actuació de
l'àrbitre —«és còmplice d'un
assistent que s'equivoca i co-

UV aprofita '
l'arbitratge per
criticar Eduardo
Zaplana
^ València Les consequències
de'la derrota del Valencia a
Madrid van traspassar ahir
els límits de l'àmbit
esportiu Unio Valenciana
(UV),va aprofitar l'arbitratge
percnticar l'actitud del
president de la Generalitat
Valenciana, Eduardo
Zaplana «No es estranya
aquesta actitud per part
d'un dels fundadors de la •
penya madndista de
> Benidorm I fals convers al <
j valencianisme » «S'hauria
d'investig'ar què s'amaga '
darrere del manifest suport i
arbitral que rep l'equip
oficial del govern», conclou i
vUV/EP

Florentino Pérez '
admet que el.goí'
anul·lata llieva.
ser legal
Madrid El president del Real
Madrid, Florentino Pérez,
va admetre ahir que el gol
d'Ilie, l'accioqueva
encendre'el partit, havia'
estat legal El president '
madndista només va haver
de reconèixer una
> ,
evidència pero va valorar
l'actuació de Pérez Pérez
des de l'angle contran aja
posició del València «Els
àrbitres s equivoquen, però
igual cornil va passar a ,
Albelda en el gol de
Morientes » «He llegit que
l'equip va treballar i això es
una prova que no s'ha
perdut el sentit», va afegii*
Pérez /EL9
^

El club blanc no
podia demanar la
final de la lliga de
campions

Hlerro observa com Pavón no pot aturar una internada de Gustavo López en un partit de lliga d'enguany. / EFE

El València crítica èí sisteirna de designació

^

El vicepresident i portaveu del Valencia, Jesús Barrachina, va
anunciar ahir que el seu club demanarà a la federació que
plantegi en la pròxima assemblea la possibilitat de canviar
l'actual sistema de designació dels àrbitres. «No és que no
tinguem confiança en aquest sistema, ni és només pel partit de
Madnd, però mentre s'ha tuncionat amb aquest sistema han
aparegut moltes queixes^, va demanar Barrachina, que va
recolzar les paraules del president Jaume Ortí i va avançar que
el Valencia no reclamarà cap actuació al comitè de competició
per les entrades de Hierro sobre Mista.
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met dues errades»— i va posar
en dubte la imparcialitat de la
cadena que va transmetre el
partit. El jove Pavón, el company de Hierro a la defensa del
Madrid, també va respondre
com si estigués parlant d'una
bassa d'oli: «Jo vaig estar jugant
un partit de futbol, no vaig estar a cap atracament. El futbol
és esport i no s'han de posar excuses. El Madrid també ha patit
arbitratges poc favorables.»

Madrid El president
madridista va reconèixer,
tambe ahir, que el Real
Madnd no havia d'haver
demanat la final de la lliga
de campions de la pròxima
temporada, que es
disputara finalment a Old
Trafford Pérez va admetre
que el Santiago Bernabeu >
no reunia les condicions
que li reclamava la UEFA i
va recordar que el club farà ,
una inversió de 2,4 milions
d'euros per adequar-lo a
les exigències del futbol
modern /EFE

fliitL?MiWiilifilá3iiiiiftft
ESCALFA QUE SORTIRÀS
PEP RIERA

EL DEBUT

L'esperança de la Real

Candidatures
ÏSvE^SlAhtí

^^-Mt

Darko Kovacevic va debutar amb la Real a San
Mamés i, sense estar bé físicament, va ser el
jugador més perillós del seu equip. El iugoslau
va buscar el gol amb insistència i el va trobar
però li van anul·lar. La seva aportació s'entreveu
cabdal perquè l'equip basc reaccioni i surti de
la zona de descens.

L'ENTRENADOR

La mà de Heynckes
L'entrenador alemany-ha demostrat en la seva
segona etapa a Bilbao que l'Athleticté recursos
per ser competitiu si s'utilitzen bé. No ha tingut
miramentsenprescindirde Guerrero i donar
entrada a homes com Tiko. Tot i el mal balanç
a casa, ha situat l'equip segon, a només quatre
punts del Real Madrid.

LES FRASES
Jaume Ortí
PRESIDENT DEL VALÈNCIA

®A partir d'ara només
hem d'aspirar a ser
segons
[En referencia al fet que el primer
lloc sembla reservat al Madrid per
les ajudes arbitrals que rep]

Fernando Hierro

LES OADES

0

El Deportivo és l'únic equip
de primera divisió al qual no li han
assenyalat cap penal en contra.

6

Els gols que van marcar en la
jornada els equips que jugaven fora
de casa. Cap va aconseguir
guanyar.

JUGADOR DEL REAL MADRID

©Això que hem guanyat
la lliga^no s'ho creuen ni
ells mateixos
[Contestant les declaracions
d'Ortí]
El Deportivo va ensopegar a Valladolid i continua negat fora de casa; / EFE

Francisco Pavón
JUGADOR DEL REAL MADRID

COM SEMPRE. El València va denjostrar amb arguments futbolístics que en el camí del Real Madrid
cap al títol de lliga no tot seran flors i violes. Tenint
en compte només els arguments futbolístics, la meravella del Centenario que volen vendre no és d'una
altra galàxia i la lliga l'haurà de guanyar embrutant-se força. Una qüestió a part són les decisions
dels àrbitres, que en el partit d'ahir van afavorir els
madrilenys. Però aquest debat és el de sempre. Ningii pot discutir, però, la immunitat de què gaudeix
Hierro. L'equip de Rafa Benítez va superar tàcticament el de Vicente del Bosque i la seva principal
aportació —que segurament hauria canviat pels tres
punts— va ser que en l'aspecte futbolístic al Madrid
encara se li pot discutir la seva supremacia.
EL BARCA ES PRESENTA CANDIDAT. El Camp
Nou comença a creure en el seu equip. El problema
és que el Barca ha tardat mitja temporada a donar
senyals de fiabilitat. No s'ha d'oblidar, però, que les
dues victòries consecutives han estat a casa i que
l'onze de Rexach ha de posar a prova la seva fiabilitat
lluny del Camp Nou. En el partit contra èl Sevilla,
el Barca va evidenciar que té prou entitat per presentar la seva candidatura al títol de lliga. El factor
decisiu de la revifada blaugrana és Rivaldo. I al seu
voltant Rexach només ha hagut d'aplicar una mica
de sensatesa i d'optimització de recursos. Difícil-

ment el tècnic qüestionarà la idoneïtat de no fer jugar el trident per motius tàctics i per l'estil de joc
del rival. Rexach ha après que el més fàcil és fer jugar
els més bons i que quan és l'hora de treure les castanyes del foc no hi ha ningú més compromès que
els jugadors de casa.

®No entenc els que
diuen que hi va haver un
atracament. Jo vaig estar
en un partit de futbol, no
a cap atracament

[Més sobre el Real
EMPANADA GALLEGA. Un punt en les set últimes
Madrid-Valencia]
sortides és la creu que arrossega el Deportivo de la
Corunya i que li ha fet perdre l'encant que li va donar
Jaume Ortí
la brillant victòria al camp del Manchester en la lliga PRESIDENT DEL VALÈNCIA
de campions. El Deportivo té segurament la plantilla
més compensada de la Uiga. El millor onze segura- OS'ñan repetit de forma
ment és el del Real Madrid, el més versàtil és el del interessada algunes
Barcelona i el més sòlid és el del València. Però Jabo jugades i aquesta es la
Irureta no acaba de trobar l'equilibri entre tantes vergonya de mitjans que
possibilitats de combinació que té.
haurien de ser imparcials
AMB HEYNCKES TORNA EL FUTBOL. L'Athletic
de Bilbao havia entrat en els últims anys en una dinàmica avorrida i fins a im cert punt. perillosa. No
van faltar els que qüestionaven la vigència de la política del club de jugar només amb bascos quan veien
l'equip a la zona baixa de la classificació. La segona
etapa de Heynckes h a refutat aquestes teories sense
fonament i el tècnic alemany ha demostrat que l'únic fonamenf vàlid i intemporal és el bon futboL

Pep Riera.
Director adjunt d'El 9
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Els jugadors que es perdran
per sanció la propera jornada:
David (Sevilla), Capi (Betis), Vagner
(Celta), Curro Torres (València),
Gragg (Rayo), Samways (Las
Palmas) i César (Betis).

- ^ H . * JïUt. . . . u i ^ , .

[Respecte al tractament fet per
alguns mitjans de comunicació
sobre el partit]

IVIiguel Ángel Lotina
ENTRENADOR DE L'OSASUNA

® Hem fet un bon partit
pel que som nosaltres. Si
seguim treballant així
segur que hi haurà tres
equips pitjors al final de
la lliga
[Després de l'empat a Balaídos]

13

'Les vegades que el
Tenerife ha acabat un partit sense
marcar cap gol.

18

Els partits que han
acabat amb un empat sense gols
després del Saragossa-Espanyol.

23

El mític dorsal de
Michael Jordán és el mateix que
porta a l'esquena el jugador de
moda, Tiko. El migcampista de
l'Athletic va ser el jugador més
decisiu de la jornada.

33

La puntuació que tenen
els cinc equips que aspiren a estar
al capdavant de la classificació i
formen el grup perseguidor del
Real Madrid i l'Athletic: el Celta, el
Barcelona, l'Alavés, el València i el
Deportivo.

185

El nombre de
jugadors que han marcat, almenys
un gol, en les vint jornades que
s'han jugat.

16
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' Heynckes demana ambició per
' ehminàrelVila-r'ealdelacopa"
, Bilbao L'AthIetic no es vol deixar escapar la ^
possibilitat d'accedir a les semifinals jdeja ,'
copa'del Rei, tot i les necessitats del Vila-real, >
' el'seu rival aquest vespre'en la tornada dels
quarts de final a San Mamés (2/4 de 10 del
vespre) Els dos entrenadors posaran els seus
millors jugadors sobré el camp, afavonts'per
la menor carrega de partits que han de -' •
1 suportar respecte d'altres equips Jupp
,
Heynckes, que posarà Guerrero en l'equip
titular, demana ambició als seus jugadors,
mentre que el Vila-real vol treure profit de la
tranquil litat que li dona no tenir res a perdre
' per remuntar el 0-2 que va encaixar en
l'anada /EL9

'

!

'

'

Toshack dubta deja germanor
entrelaRealil'AthIetic
Sant Sebastià L'entrenador de la Real >
Sociedad, John Toshack, va posar en dubte
ahir l'ambient de germanor entre el seu club .
I l'Athletic, va acusar els aficionats
d'escopir-lo i maltractar-lo quan va ser •
expulsat, va acusar l'àrbitre Medina Cantalejo
d'haver robat els punts a la Real i va cnticar
l'actitud d'Iribar com a seleccionador basc pel
fet d'haver fet jugar 90 minuts els seus
jugadors en l'Euskadi-Ghana «L'AthIetic déu
, estar interessat que baixem a segona per \
venir plorant i emportar-se els millors
jugadors » «Fitxarjugadors de Bilbao sena
una falta de respecte pels d'aqui perquè no
han funcionat m'ai», hi va afegir / EFE
¡\

^diigiíipiliiiii
Blanet Futbol tindrà
el millor
tíàrcelonk El Saló ihtériíaóònàl'Pfepèt FütbolJImü^

iuna roda de premsa de presiaentdelcomitèhiiji
prganitzadon,de Rlanetifutbol üaume i ' li
Llauradó I PabloOrnaqueKalajfptp) .director
d aquest mòseuqúe ahinva presentareis
H
seus contmguts! Ornaqòe encarregatdeU h y t
museu del Barcelona tessvà mostrar"'''"'"'" " "•
'f(S,!!SitHtiiiiS¡mitl*Hím!SS!Í!ni*.'!íiÍi'H('!'*.!tisi
esperançat
en poder tenir durant uns m\\
dies «el
museu més important del món sobre el %wmn

¡iililil
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Decapa
o El Mallorca, el Rayo i la Real han fet O Només a Sant Sebastià mantenen el
les pitjors sèries de resultats de la Miga mateix entrenador des del primer dia
QUIM FERNÁNDEZ
Barcelona

ELSMALSCAMINS
»Mallorca (18è, 20 punts)

Ais aiguamolls de la
Higa el fang atrapa de
mica en mica el Rayo,
la Real Sociedad i el
Mallorca, els tres pitjors equips de primera
divisió després de la
primera volta i un partit de la segona. S'enfonsen a poc a poc en
el fracàs, en la vergo• nya de saber que la lliga els farà fora. La seva
corítribució a l'espectacle ha estat falsa
com el donatiu.d'un
fariseu al temple! Corriençant per la part
més fonda, el Rayo és
l'exemple exacte de
planificació descuidada. Va ser el primer
club que va destituir
l'entrenador -^va
canviar Goikoetxea
per Manzano— perquè als despatxos es
van creure la versió
dels jugadors quan explicaven les iaons
d'haver estat els set
primers partits sense
guanyar. Primera
errada. Els jugadors
que manen al vestidor El camerunès Eto'o, del Mallorca, condueix la pilota. / EFE
del Rayo han perdut
tot el crèdit a base de perdre
partits i potser només el con' Víctor no pot cosir el Vlla-real I'
serven Peragón i quatre més.
El Vlla-real s'esparreca de mica en mica i
Tothom dóna per fet que el
Víctor Munoz no troba la manera
Rayo té un peu a segona i, en
d'apedaçar-lo Hores d'ara, aquest equip ja
certa manera, per la distància
està supeditat a l'exigència del futbol que es
que el separa d'un equip mitjuga a les profunditats de la lliga El consol
janet, a primera hi fa més nosa
que li queda és que té una bastida que li
que servei.
El fonament de la Real. John
Toshack serà el que vulgui però
sempre acaba trobant totes les
peces per fabricar un motor. La
Real ya començar la lliga amb
les sabates descordades però,
com a mínim, té un fonament
i sap_ defensar els arguments
futbolístics que li generen els
seus propis recursos. En certa
manera, l'estructura futbolística de la Real Sociedad és més
raonable que la del Rayo i té jugadors amb uns quants anys
per endavant. Toshack s'ha tret
de sobre el llast qiie li havia
deixat Clemente i esperar la se-

aguanta la casa, força més sòlida que la resta.
Però SI s'entrebanca gaire més, els dits que
assenyalen l'entrenador li ensenyaran la
porta perquè marxi Les últimes sis jornades
han estat un suplici peral Vila-real. S'ha
encallat, només ha fet dos punts i no ha estat
capaç ni tan sols de marcar una certa
diferència amb el cuer, el Rayo, que dissabte
li va prendre un punt (1 -1) com qui arrenca
un queixal amb un fil lligat al pom d'una
porta Víctor Muñoz no ha trobat la manera
de sorgir l'equip ni d'explotar la reputació de
jugadors com Diego Cagna, Arruabarrena,
Amor, Galea o Pizzi No se n'ha sortit ni
carregant mes responsabilitat sobre Galea, ni
fent reposar Unai, ni confiant el pes de l'atac
a Pizzi, el substitut, de moment inèdit, de
Palermo, lesionat greument en una cama.

jornada
jornada
jornada
jornada
jornada
jornada

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mallorca-Alavés
..._0-0
Celta-Mallorca
_.
2-0
Mallorca-Vlla-real
0-1
Barcelona-Mallorca
3-0
Mallorca-Saragossa ..
0-1
Sevilla-Mallorca
;.. 2-2

jornada
jornada
jornada
jornada
jornada
jornada

15. Valencia-Mallorca
1-1
16. Mallorca-Màlaga
1-1
17. Betis-Mailorca
;
1 -0
18. Mallorca-Real Madrid
1-1
19. Valladolid-Mallorca
2-1
2 0 . Las Palmas-Mallorca .,..,._.:. 3-1

»Real Sociedad (19è, 19 punts)
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

1 . Real Socíedad-Athietic..— 1 -3
2 . Alavés-Real Sociedad
2-0
3. Real Sociedad-Celta
0-0
4. Vila-real-Real Sociedad _.. 1-0
5. Real Sociedad-Barcelona.: 0-2
6. Saragossa-Real Sociedad.. 3-2
7. Real.Sociedad-Sevilla
3-3
8. Rayo-Real Sociedad..
2-1

»Rayo Vallecano (20è, 14 punts)
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

1 . Rayo-Vila-real
1-2
2. Barcelona-Rayo
1-1
3. Rayo-Saragossa
1-2
4 . Sevilla-Reayo
^... 2-1
5. Espanyol-Rayo ............I
3-1
6. Rayo-Osasuna
0-1
7. Tenerife-Rayo
......_. 3-1

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

13. Betis-Rayo
2-0
1 4 . Rayo-Real Madrid.
0-3
15. Valladolid-Rayo
3-1
1 6 . Rayo-Las Palmas._,__ 0-0
1 7 . Athietic-Rayo
::
1-1
.18. Rayo-Alavés
ajornat
19. Celta-Rayo
2-2
2 0 . Vlla-real-Rayo
1-1

gona volta tmib jugadors dels
quals podrà respondre, a qui
podrà exigir i amb qui ja té establert el vincle de subordinació que li agrada fer servir.
A Mallorca ja no xipollegen.
Més aviat proven de treure el
cap de l'aigua perquè la càrrega de partits que els va caure a
sobre després de classiñcar-se
per jugar la lliga de campions
els va fer caminar amb unes
botes de plom. El Mallorca
sembla un equip desorientat,
trist, malgastat, sense esma. És
un tallant esmussat i no hi ha
manera d'esmolar-lo una altra
vegada. Mateu Alemany, el
president, va fer fora Bernd
BCraus. Però el nou entrenador,
Sergio Kresic, tampoc no ha fet
ni cinc de calaix. No ha sabut
recuperar l'encant i ara el Mallorca és un equip que es reconeix quan es mira l'estadística
i es troba que ha donat dorsal
a trenta-set jugadors.

EL 9
Dimarts, 15 de gener del 2002

PUBLICITAT
4M

" «.

(gairebé sempre)

FIATC

ASSEGURANCES
Oficina
Recreo, 86. baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 142 585 - vilanova@fiatc.es

Centre Mèdic
Balmes 31. baixos - 08800 Vilanova I la Geltrú
Tel. 938 153 500 • DViLANOVA@fiatc.es

Tel. 902 110 120 - fiatc@f)atc.es - virvi/w.fiatc.es
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«Podem fer història
en el futbol estatal»
ENTREVISTA A PERE GRATACÒS. Entrenador de la Unió Esportiva Figueres
JORDI FERRER

Debirt à segona B
envoltat d'amics i
traienf-se una espina

Figueres (Alt Empordà)

Pere Gratacòs és conscient que
demà potfer història amb la
Unió Esportiva Figueres. El 0-2
a Còrdova deixa el seu equip a
un pas de convertir-se en el
primer segona B de la història
a accedir a les semifinals de la
copa del Rei. Gratacòs ha
repetit la rutina prèvia ah
compromisos de copa i avui ha
conceditfesta a la plantilla. 24
hores abans del que potser una
nit irrepetible, ha exposat les
seves sensacions:

Pere Gratacòs (Besalú,
14/2/1958) té una àmplia
trajectòria com a jugador i
ara s'està donant a
conèixer com a entrenador
Va passar pel Barca Atlètic,
actual Barca B, amb el qual
va pujar a segona A
Posteriorment, també
pujana amb'el Valladolid (a
primera) i amb el Figueres
(segona A). Durant l'etapa
blaugrana va coincidir amb
el porter Quim Ferrer i els
defenses Arseni Comas i
Albert Valentín, amb qui
ara formen, més que el cos
tècnic, una colla d'amics
Comas, antic company de
pis a Barcelona, l'ha
acompanyat arreu en les
seves experiències a la
banqueta Ara viu el millor
moment com a entrenador
I es treu una vella espina la
destitució en el Girona
després d'un 5-1 al Tortosa
I amb l'equip a la setena
plaça de tercera divisió

—Ha mantingut l'hàbit de descansar
el dia abans de la copa, tot i la possibilitat de fer història. Per què?
—«Fa moltes setmanes que juguem dimecres i diumenge i
hem hagut de fer un esforç
molt gran. Avui cal descansar
físicament i mental i desconnectar del futbol. Demà al matí
prepararem algun detall, tàctic.»
—És conscient que el Figueres pot ser
el primer segona B a accedir a les
semifinals?

—«Nosaltres som conscients
que demà serà un dia històric
per a l'entitat. Jugar les semfinals donaria molt prestigi a
l'entitat, als jugadors i als tècnics. Independentment del
que passi en el partit contra el
Còrdova, hem fet història en el
Figueres i hem de valorar el que
hem fet com un gran èxit. Ara
tenim la possibilitat de fer història en el futbol estatal.»
—El Còrdova ha jugat 8 temporades
a primera divisió i 19 a segona A. El
Figueres, en canvi, ha arribat a militar
set campanyes a segona A. Eliminar el
Còrdova tampoc és tan fàcil.
—«No, evidentment. El 0-2 és
millor resultat del que podíem
haver somiat. Ara depenem de
nosaltres mateixos i juguem a
casa. Hem de preparar el partit
per guanyar i sense pensar en
l'anada.»

EL PARTIT D'ANADA

Gratacòs reconeix que la trajectòria de l'equip ha superat totes les expectatives. / N

gueres. Això el tranquil·litza?
—«És cert que, pels resultats
del Còrdova a la lliga, un 1-3 és
improbable. Tímibé ho és pel
fet que nosaltres només hem
rebut dos gols en els set partits
que hem jugat a la copa.»
—Dels tretze desplaçaments a segona -^La baixa per lesió del nigerià Lawal
A, només amb un resultat, l'I-3 al Fe- (pitxitxi del Còrdova amb 8 gols) afarrol, els andalusos eliminarien el Fi- voreix el Figueres?
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—«És un element menys a controlar. Ja no va jugar a l'anada,
però a la lliga hamarcat els dos
últims partits (Ferrol i Leganés). El Còrdova, però, té altres
jugadors perillosos del mig del
camp en endavant.»
—
' A Còrdova la plantilla estava exultant. I ara, com estan els jugadors?
—«És lògic que reaccionessin

amb aquella alegria perquè el
0-2 era impensable. Ara estan
tranquils i saben que podem
passar de l'alegria a l'eufòria.»
—Ha pensat què farà de la prima oferta pel club en cas de superar el Còrdova (6.010 euros per persona)? ^
—«No, no hi he pensat. Suposo
que podrien servir per comprar
alguna cosa per als meus fills.»

a El 0-2 és un
resultat
excel·lent, millor
del que podíem
haver somiat
EL RIVAL

O Tot i la baixa
de Lawal, el
Còrdoyaté, •^'•'V^W:
Ijúigáldctíisibferisiúsl
;!Ép:erillQSOs;;;s!;';É;;ir,;;:
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Bonet tindrà la seva última
oportunitat contra el Burgos
o La directiva del Nàstic ratifica el tècnic en O L'entrenador no descarta la possibilitat de
el càrrec fins al partit de dissabte
dimitir si el resultat és negatiu
EL 9
Tarragona

Jaume Bonet continuarà com
a entrenador Nàstic, com a mínim, fins al partit d'aquest dissabte contra el Burgos, després que la directiva el va ratificar ahir en el seu càrrec. Bonet, que va substituir a mitjan
primera volta Josep Maria Nogués, no ha aconseguit treure
l'equip de la zona baixa de la
classificació de segona A, en la
qual es manté penúltim. Una
ensopegada contra el Burgos
comportaria gairebé la destitució de Bonet, perquè si no
s'aconsegueixen els tres punts
el relleu podria ser immediat.
Fins i tot, el mateix entrenador
no va descartar ahir la possibilitat de presentar la dimissió
en el cas que el resultat contra
el Burgos tornés a ser negatiu:
«Ara només penso en aquest
partit i després, depenent del
resultat, es pot parlar de tot.»
El tècnic grana —que té l'aval
deia plantilla, que li fa costat—
va assegurar que el seu futur
no el preocupa, tot i que va admetre que s'ha fixat un termini
per prendre una determinació
i que entendria que fos destituït.
El Nàstic es troba aquesta
setmana més lluny que mai de
la zona de permanència (vuit
punts). Tot plegat, unit a la po-

París

La lliga francesa ha hagut de recórrer a àrbitres d'altres lligues
europees per trobar solució a
un conflicte insòlit en les lligues professionals: la'impossibil·ltat de disposar d'àrbitres
propis. D'aquesta manera, per
la minijornada que es disputarà demà amb cinc partits ajornats s'ha reclutat àrbitres de
cinc lligues europees —la belga, l'espanyola, l'alemanya, la
italiana i la suïssa— perquè cedeixin cadascuna d'elles un àr-

El Chelseà nega
queEmmanuel
Petit estigui en
venda
Londres. El director general
del Chelsea, Colin
Hutchinson, va assegurar
ahir que l'exblaugrana
Emmanuel Petit «no està
en venda», replicant les
informacions que situen el
migcannpista francès en
una possible llista de >.
jugadors transferibles
«Petitvaserlapnncipal
petició de Claudio Raimen
l'estiu passat No ha pogut
jugar perculpa de les
lesions, però es un membre
molt importat del nostre
equip», va assegurar el '
directiu Petit està
actualment es recuperar
d'una lesió al turmell /EFE

Guardiola
participa en una'
reunió
antidopatge,

El tècnic Jaume Bonet, durant un partit d'aquesta temporada. / ANDREU PUIG.

bra imatge oferta per l'equip
diumenge passat al camp del
Racing de Santander (3-0) havia obert tota mena d'especulacions sobre un canvi imminent a la banqueta.
Més problemes. Sergio Lara
h a u r à d ' e s t a r sis m e s o s de
baixa i es perdrà tot el que que-

da de temporada. La ressonància a què va ser sotmès ahir al
matí el migcampista va confirmar el trencament del lligament creuat intern del genoll,
com es temia després que el jugador va haver d'abandonar el
terreny de joc abans d'hora al
Sardinero després d'una topada amb Moso.

A banda de Lara, Jaume Bonet no podrà disposar contra el
Burgos d'Iban Pérez, sancionat. Deus també té molèsties i
s'ha afegit a la llista de lesionats, formada per Pinilla i Tomás, m e n t r e que Cuéllar és
dubte i confia que podrà jugar,
ja que encara queden cinc dies
per al partit.

bitre.
sabte a la localitat
ESCOLLITS
El conflicte es va
de Q u i b e r o n . El
generar arran de la Troyes-Metz
problema de coindecisió de la federa- Eric Romain (Bèlgica)
cidència de dates
ció francesa de fer Montpeller-Mònaco
es va fer insalvable
jugar demà els par- Iturralde González
q u a n el col·lectiu
tits ajornats en les (Espanya)
arbitral francès es
dues últimes jorna- Auxerre-Lorlent
va negar a renundes per culpa del Alfons Berg (Alemanya)
ciar a l'estada, desfred, sense tenir en Lilla-Bordeus
tinada a fer proves
c o m p t e que els Roberto Rosseti (Itàlia)
físiques i reunions
col·legiats de pri- 0. Lió-Bastia
t è c n i q u e s , i van
mera divisió tenien Massimo Busacca
descartar arbitrar
fixada des de fa (Suïssa)
demà.
temps una concen, tració que va començar diu
Iturralde González ha estat el
menge passat i s'acabarà dis
representant escollit de l'arbi-
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Milà (Itàlia). Pep Guardiola,
el migcampista del Brescia
que està suspès
cautelarment per dos casos
de positiu pernandrolona,
va assistir a una reunió per
parlar sobre dopatge
convocada per l'associació
Italiana de futbolistes
Durant la trobada, a la qual
van assistir una vintena de
jugadors, Guardiola va
plantejar els problemes
derivats del respecte a la
privacitat i el fet que el
procediment imposa al
jugador demostrar la seva
innocència i no a l'acusacio
demostrar la
culpabilitat /EFE

OttavioBianchi
substitueix
Mancinia la
Florentina

França: àrbitres de lloguer
EL 9
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tratge estatal. L'àrbitre basc
serà l'encarregat de dirigir el
partit entre el Montpeller i el
Mònaco —setè i novè classificats—, que lluiten per fer el salt
al grup capdavanter de la classificació. Iturralde, que té 35
anys i va debutar a primera el
setembre del 1995, ha xiulat set
partits a q u e s t a t e m p o r a d a
L'altre partit destacat és el que
jugaran l'Olympique de Lió,
que és segon i pot retallar diferències amb el Lens, l'actual
líder, contra el Bastia. L'àrbitre
designat per aquest matx és el
suís Massimo Bussaca.

Florència (Itàlia). OttaviO

Bianchi, fins ara responsable
de l'àrea tecnicoesportiva
de la Florentina, serà el nou
entrenador de l'equip de la
Toscana, en substitució de
Roberto Mancini, que va
dimitir divendres passat
Bianchi, de 59 anys, va ser
l'entrenador del Nàpols de
Maradona que va guanyar
la lliga italiana i la copa
d'Itàha (1986/87), I la copa
de la UEFA (1988/89) A
més, ha dingit, entre altres
equips, el Roma i l'Inter de
Milà /EFE

EL 9
Dimarts 15 d- guner del 2002
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' O ' ^ i Tan llarg I tan curt
Àlex Corretja ha fet un llarg viatge als
• antípodes però un del molt curt dins el quadre
del primer Gran SIam. Definitivament, aquest
torneig no és el seu.

»TENNIS OBERT D'AUSTRAÜA

ia no té
cau a la primera
O Corretja, amb una evident O Kuerten, ressentit d'una
falta de preparació, va
lesió, va caure en cinc sets
perdre contra James Blake contra Julien Boutter

I

O La participació catalana va
ser irregular i només Portas
i Robredo continuen endavant

MARC SALGAS

Alex Corretja

Barcelona / Melbourne (Austràlia)

Àlex Corretja no va poder passar ahir de la primera ronda de
l'obert d'Austràlia. El català,
que partia com a catorzè cap
dè sèrie, va caure eliminat per
7-5, 6-7 (6-8), 6-3 i 6-2 contra
el debutant nord-americà James Blake, un rival que ocupa
el lloc 70 de l'ATP i que no li
hauria d'haver presentat excessius problemes en condicions normals. Però Corretja
va evidenciar al llarg del partit,
com ell mateix va reconèixer,
que encara li falta preparació •
per assolir el seu millor nivell.
«Estic en un procés de recuperació del meu estil de joc. Vaig
començar a entrenar-me el 15
de desembre, amb el Nadal entremig, i ha sigut molt curt.»
Durant el partit. Corretja va
estar mancat de concentració
i va mostrar molts alts i baixos
contra un rival que ja l'havia
guanyat a Scottsdale el 2000.
«La clau del partit ha estat que
amb un set iguals ell ha crescut
i jo no em trobava bé a la pista.
Estic curt de preparació i esperava passar alguna ronda per
sentir-me millor. Ell juga bé,
amb coratge, i m'ha enviat al
carrer», va limitar-sé a explicar
el jugador del CT la Salut. Corretja continuarà a Melbourne
competint en el torneig de dobles amb Carles Moya com a
parella.
D.e la resta de la jornada, el
més destacat va ser l'eliminació sonada del brasiler Gustavo Kuerten, segon cap de sèrie
del torneig. El triple carnpió a
Roland Garros es va ressentir
d'una vella lesió de maluc, du-

TENNISTA

©Perdre a la primera
ronda de l'obert
d'Austràlia no és una
sorpresa gaire gran per
mi, tot i que havia vingut
amb ganes
Gustavo Kuerten
r-S^H

TENNISTA

©Hauré de seleccionar
millor els tornejos en què
participo i potser
centrar-me més en els de
terra que en els de pista
dura
:"^*\""i Fernando Vicente
^ ^ 1

i TENNISTA

©En el cinquè set he
hagut de superar una
pi Iota de trencament. Ha
sigut un cara 0 creu, ha
guanyat el que ha tingut
més sort
Albert Portas torna una pilota al seu rival Adrew llie, a qui va acabar vencent. / EFE.
rant el partit contra el francès
Julien Boutter, i va acabar perdent per un ajustat 3-6, 4-6,
7-5,6-3 i 6-3. El brasiler va acabar destrossat: «Ha estat frustrant i dolorós, però en el tercer set ja no em podia moure.»
Va ser llavors quan el seu rival
va començar una espectacular
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remuntada després d'un deli- nant.
en la primera jornada conticat tres a zero en contra. TamDe moment la participació nuaran endavant en la segona
bé la francesa Mary Pierce, catalana en el primer Gran ronda; es tracta del barceloní
guanyadora el 1995, es va res- Slam de l'any està resultant Albert Portas, que es va imposentir d'üna lesió en el partit -força irregular. A l'eliminació sar a Andrew llie per 6-7 (3-7),
contra Jill Craybas, després de d'Àlex Corretja, s'hi han d'afe- 7-6, (8-6), 6-2 i 6-0, i de l'olotí
gairebé un any sense jugar. La gir les derrotes de Joan Balcells Tommy Robredo, vencedor
francesa va demanar assistèn- i Albert Montañés. Només dos contra Michael Russell per 6-7
cia mèdica i va acabar abando- dels catalans que van debutar (5-7), 6-3, 6-3 i 6-4.

MÉS ESPORT TENNIS OBERT D'AUSTRÀLIA
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La retirada de
Serena Williams
facilita el debut
de Conchita

c

.>'
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Melbourne (Austràlia). Ld

. **.

^

-í-

nord-annencana Serena
Williams, cinquena cap de
sene, va anunciar en l'ultim
moment la seva retirada del
torneig per culpa d'una
iesió a la cama que ves va
fer la setmana passada en
les semifinals del torneig de
Sydney La petita de les
germanes Williams s'havia
d'enfrontar ahir, en primera
ronda, a l'aragonesa
Conchita Martínez, que
d'aquesta manera s'ailibera
d'un partit en què no sortia
com a favorita La tennista
de Montsó tindrà un debut
més fàcil contra la russa
LinaKrasnorutskaia/a'g

La majoria de
caps de sèrie
debuten amb
victoria

«F*

.

Melbourne (Australia). La
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majoria dels caps de sene
queahirvan debutara
Melbourne van aconseguir
la victòria en els seus
respectius partits En el
quadre masculí continuen
Goran Ivanisevic (10è.
favorit), Guillermo Cañas
(12è), levgeni Kafelnikov
(4t),TimHenman{6è)i
Greg Rusedski (28è) entre
d'altres En dones es van
classificar Venus Williams
(2a cap de sène), Mònica
Seies (8a), Martina Hingis
' (3a), Amanda Coetzer
(15a), Magdalena Maleeva
(13a) I Dámela Hantutxova
(32a) / EFE

Capriati recupera
el lideratgeen la
WTA i Mantilla és
segon en l'ATP
Mrami (Florida). La

ELS TENNISTES, EN ACCIÓ. Imatges de diversos partits de la primera ronda de l'obert d'Austràlia.-A dalt, el rus levgeni Kafelnikov,
quart cap de sèrie', s'esforça per tornar una pilota a l'alemany Michael Kohlmann, a qui va guanyar 6-3, 6-3, 6-2. Al mig, a l'esquerra,
el nord-americà James Blake en el partit contra Alex Corretja, que va acabar amb la derrota inesperada'del català. Al seu costat. Coran
Ivanisevic, que sortia com a desè favorit,'fa un curios gest durant el partit contra Martin Damm, que va guanyar per 4-6, 7-5, 7-6 (7-4)
i 6-4. A baix, Martina Hingis, en una espectacular imatge del partit que la va enfrontar a Virglnie Razzano.
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nord-amencana Jennifer
Capnati ha recuperat el
lideratge de la WTA Tour
després de la baixa per lesió
al genoll de la seva
compatriota Lindsay
Davenport, que estarà
retirada SIS mesos La millor
catalana es Arantxa
Sánchez Vicano, que és
quinzena En el circuit ATP,
Fèlix Mantilla continua en
la segona posició àmb què
va començar l'any, mentre
que el marroquí Younes El
Aynaouiéspnmer /EFE

EL 9
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CAPRIATUenniter.EUAtll
TALAIA, S¡lvi¡a.CRO

'"-,' \ i - '

KRASNDROUTSKAYA.UnaRUS
¡ats

SVEKSSON,AsaSUE

TU. Mellen. EUA
KRUGER,Joannette.RSA
KÜTIKIS. Rita. HON
DANIIUDOU,ElenLGRE

..;-- • aBHMilartinaSVK
-; DIAZ-OLIVJ^ Mariana ARG

MOUK. Alicia. AUS
PAN0VA,Tatiana.RUS[29]
GRANDE. Rita. ITA [20]
FERNANDEZ, Clarissa. ARG

-

KUZNFTSOVA jyeflana. RUS
(W)CHO,YoonJeong.ROR

SUCHA. Martina SVK

RÍOS, Mareelo CHI
mCRABB,JaymonAUS

,>---'¿--'"HOPKINS.tennHerEUA

sn.m

"¡W)STEWART.B[vanne.AUS
NBEDLY, Jana. CAN

SAREÏÏA, Flavin BRA
CLEMENT, Arnaud FRA [15]

[15] COETZER, Amanda RSA
OREMANS, Miriam NED

[ l l i FEDERER, Roger SUI '
CHANCMicbaelEUA

'^íi^iKími^
[17] SCHETT, Barbara AUT

WEINGARTNER,Mariene.GER

m
{2S]KREMER,AnñeLUX
RIITNER, Barbara GER

MANDULA, Petra. HON
BARNA, Anca. GER
SREBOTNIK,Katarina.SLO
SMASHNOVA,Anna.lSRf¿

f

"- '

'
jíf":.
s\

LEE,Janet.TP£!i,
MAURESM0,Üiè)ie}ffiAl7]

M;Í.

RITTNER, Barbara GER
' ARS.GiBtaGER
MSTOSURi'SamànthaAUS

ARH. Greta GER
[3] HINGIS, Martina SUI
'

- - (8)SELES. Momea EUA
SCHNYDER,PattySUI

% ' > ' • • :

CUJSTERS.'l6nÍ;8atfe-./
(W)WHEELER,*'CliiistiS;;AUS

'"' [SlSELÈSi'MonicaEUA;
BlJ\qK,CaraZIM

SCHWARTZ. Barbara. AUT
DYRBERG,Eva.DEN •

1

(W)WATSON,Cindy.AUS

/

v

SUGIYAMA.Ai.JPN[24]
MCQUILLAN,Rachel.AUS

*) ^'
* ' ,1,

\

PISNIK,.Tina. SLO
(WjBARTOU, Marión. FRA
HUSARÒVA,j3nette;SVK
NOU,Pavltna:NZL

KAPROSJnikoHON
[311SCHIAVONE, Francesca ITA

.[21]BEDAH0VÀ.Dà|aTXEi'

[211BEDANOVA. Paja 1XE
POUTCHEK,TatianaBLR

CM|i|,.ÍÍ!ÍÍJS9p,fi||

• MOUHTASSINE, Babia MAR
BEIGBEDER.CelineFRA
LAMADE,BiankaGER
S5«ÍS3 .

m'm.
DEMENTIEVA, Elena. RUS [12]
JIDKOVA, Alina. RUS

[131MAIEEVA.MBUL
HRDLICKOVA,KvetaTXE

PRAKUSYA,Wynne.lNA
MYSKINA, Anastasia. RUS
OBATA.Saori.JPN
CAMERIN, Mana Elena. ITA

m.m
lli.tR.t/1

•

--,

[131MALEEVA, Magdalena BUL
MIKAELIAN,Marie-GaianeSUI
ASAGOE,ShinobuJPN
HRDLICKOVA,KvetaTXE

NOORLANDER, Seda NEO
[181RAYMONO, Lisa EUA

v;

"

DECHYJathalie FRA
•¡91TESTUD,SandrinefRA

WPIERCE.MaiyFRA
CRAYBAS,J¡II.EUA

CRAYBAS.JÍ1IEUA
(181RAYM0ND,UsaEUA

WGRAHAME, Amanda. AUS

REEVES.SamantbaEUA
KOSTANICJelenaCRO

';ítlS7,S3

lAMADE,K3nlia"¿ei
OECHY,N?tbalièFRAi

MAJOLI. Iva. CRO

BlACK,CaraZIM
, LOIT.EmilieFRA

\',r
KOSTANIC'JeleaaCRO
[31] SCHIAVOHE, Francesca

GAGLIARDI. Emmanuelle. SU!
UmOVTSEVA, Elena. RUS [30]

RAZZANO,VirRinieFRA
-[3]H»,MartmaSUI

[321HANTUCH0VA,PanielaSVK
.MATEVZIC, Maja SLO

[321 HANniCHOVA, Pamela
GAI!Bffi,T3ttiianalTA

IRVIN.MarissaEUA

BRANPLKnstmaEUA
[21WILIIAMS; Venus EUA

KOURNIKOVA. Anna. RUS
HENIN,Justine.BEL[81

S345S0

ta.m

"#~

MARY PIERCE

franca
29 anys
Abandona per lesió
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SANDRINETESTUD
fra/Jfa
31 anys
Perd contra N. Dechy

ILIE,AndrewAUS
BURGSMULLER,L3rsGER
HRBAIY.DominikSVK
_GOypD,Jen)meFRA
ARTHURS,WayneAUS

'GOlAIARD,]eromeffiA
[101IVAI MC.GoranCRO

KJJS.7I6,Í/I

BIAKE, James EUA
KOUBEK,StefanAUT

DAMM, Martin TXE
(tO]IVANISEVIC,GoranCRO
BLAKE, lames EUA

s/i.Ksa.ía

SAULNIER,CyrilFRA'
KOUBEK,StefanAUT

PLESS,KristianDEN
[221ARAZI,HicbaniMAR

3X.nS«.SB

m.s/i(/i7x

MALISSE. Xavier BEL [291
8ENHRENO,TliomasGER
« ^

SA,AndreB8A

2^i

MAI!TII»,ToddEUA

RUSSELL,MicbaelEUA

í/l.SB.llt

STOLIAROV.AndreiRUS
HAAS,TommyGER[7]
U\BAPZE,lraHiGEO
BLACK, ByronZIM

SARGSIAN, Sargís ARM
GONZÁLEZ, Fernando CHi

3K.tn.ea,m

KlM,AlexEUA
[41KAFELNIK0V,YevgenyRUS

ns/isn

[8]HENMAN,TimGBR
VOLTCHKOV VladimirBLR

[61HENMAN,TimGBR
(ïfllARKHAM, Todd AUS

7ASZÍ?
m.m.íi3.m

VOLTCHKOV, VladimirBLR
MAMIIT,CecilEUA
PHILIPPOUSSIS, Marií AUS

PHILIPPOUSSIS, Marti AUS
[28)RUSEDSKI,GreeGBR

SQUILIARI, Franco ARG
PAVEL,Andrei ROM 1251
GAMBILL.Jan-MicbaelEUA[19]
FERREIRA,WayneRSA

m.s«!/¡
7/B.m.7/S

[241ENQVIST.TbomasSUE
BJORKMAN,JonasSUE

NALBANDIAN, David ARG
VACEK, Daniel IXE
UUBICICIvanCRO
ULIHRACH, Bebdan TXE

2/s.ii3,me/2

m.m.ix,st,iii"\ ¡lí
mma
WSRICHftPHANParadomTHA
[12] CANAS, Guillermo ARG
[161 JOHAÍtSSON, Tilomas SUE

x\

m.i/í!/i.m
m.m.vis/i

II6IJ0HANSS0NTSUE
HlPFL.MariiusAUT

SLUITER.RaemonNED
ROCHUS,CbristopbeBEL

DAVYPEHKOHikolayRUS
HIPFl,MarkusAUT
CARLSENKennetbDEN

TOUZHNYMikbaiIRUS
LLODRA, Michael FRA

VICENTE Fernando ESP
[211ELAYNA0UI,Y-MAR

ñSH.MardyEUA
SANT0R0,FabriceFRA(20J
ESCUDE, Nicolás FRA [30]
(W) REÍD, Todd AUS

'"""

e/íinis
m.m.m

[311VINCIGUERRA,A.SUE
,"A;DtN:Tj,lorEUA

ROCHUS.OIivierBEL

CARGILlAnsleyEUA
[2] WILLIAMS, Venus EUA

NIEMINEN,lari<koFIH
SAl«PRAS,PfiteEUA[íl

^"-1241ENQVIST, Tilomas SUE
«
TNOMAN, Nicolás FRA

' .'DELGADO, Ramon PAR

SAFIN,MaratRUS[9]
DUPÜIS,AntbonyFRA

CHELA. Juan Ignacio ARG ,
OKUM.NoamlSR ' ., ,'

(W)DRAPER,ScottAUS
í ,[281RüSEDSKI,GregGBR

'lA
MASSU. Nicolás CHI
\ ; BJORKMAN,JonasSUE

DELGADO Ramon PAR
[121 CANAS, Guillermo ARG

ZABALETA. Mariano ARG
R0DDICK,AndyEUA[13]

BRANDI. Kristina EUA
CERVANOVA,LudmilaSVK

KIM,AlexEUA
SANGUINETTI,DavidelTA
KOHUWIN,MicbaelGER
[41KAFELNIK0V,YevgenyRUS

EOSfA^AItelESP
FUKAREK,OtaTXE
SIMONI, Alexandre BRA

MIRNYLMaxBLR
PLESS,KristianDEN
HEUBERGER,hroSUI
[221ARAZLHicbamMAR

s/r.saneii
GONZÁLEZ, Fernando CHi

GALVAÜLSletaniilTA
BACHELOT.JeanfrancoisFRA

VANEUiriIXE
[211ELAYNA0Ul,YoiinesMAR
[311VINCIGUERRA, Andreas SUE
LUZZLFedencolTA
(W)PENT,TaylorEUA
TA6ARA,Micb3lI)SE
VOINEA Adnan ROM

; ' , .

,'OINFt AJ-nnROM

«!S2//5S2

B";IT;ER iLlien FRA

3/ít/e.7/íia.!i3

w

BOUÏÏER.JulienFRA
[21KUERTEN, Gustavo BRA

HEWlTT.LIeytonAUS

CAPRIATIJennifer.EUA

20 anys
Baixa per lesió

s/!.t/s,s/ie«
x.Km.sa.Jis

HRBA1Y;!HiminikSVK

iiP

KIEFER. Nicolás GER
(26]N0VAK,JirilXE

GARBÍN, Tatbiana ITA

MARRERO. Marta. ESP
GERSL Adriana. TXE

SERENA WILLIAMS

'^•""'

•^m

CAUERLAgustinARG

[28]l«EMER,AnneLUX
CHlADKOVA,DenisaTXE

nm

[26)pAK,JirilXE

•

GlASS, Andrea GER
[171 SCHEn, Barbara AUT

'

TANASUGARN,Tamarine.THA[25]
SFAR,Selima.TUN

\

WMATHIEU,Paul-HenriFRA
SCHUETTUR,RainerGER

KANDARR, Jana GER

«1»

GAUDENZI, Andrea ITA
(W)FROMBERG,RlcbardAÜS

V6.niiisa

PATIENCE.OIivierFRA
SAVOLTAttilaHON

H l^^^^^^Í^^^B

•

LEE, Martin GBR

S

GAUPIO. Gasten ARG
BRASINGTON,JackUSA,

OSTERLDH. Lilia EUA
(111 FARINA ELIA, Silvia ITA

í/l!ie.i/C?x
1S.ÍIÍU:

ACASUSO, José ARG
VACEUJanlXE

TATARKOVA. Elena UCR
NEFFA-DE LOS RÍOS, Rossana PAR

SERRA ZANETTI, Antonella. ITA
BOVINA, Elena. RUS

[51GR0SJEAII,SebastienFRA
[51GR0SJEAN,Sebastien"FRA

LAPENTTI, Nicolás ECU [23]
PRETZSCH,AxelGER

SELYUTINA,lrinaKAZ
HDPKINS,JenniferEUA

se.(>s.s/!

^ly

KUCERA,KarolSVK
SCHAU<EN,SiengNEP[27]

'^^"' ^mm^^m
SERRA ZANETTI, Adriana ITA

SHAUGHNESSY,Mej|hann.EUA[10]
STEVENSON,Alexandra.EUA

GUBACSI. Zsofia. HON
PRATT,Nicole.AUS

MELIGENLFernaniloBRA
KRATOCKVILMichelSUI

[22]NAGrOVA,HenrietaSVX
FRAZIER.AmyEUA

7/SH

SALERNI. Mana Emilia. ARG
TULYAGANOVA, Irada. UZB [16]

SUAREZPaola.ARG(27]
MULLER, Martina. GER

SVENSSON,AsaSUE
DOMINIKOVICEvieAUS

DIAZ-OLIVA, Mariana ARG

;•'''''.
FRAÍER,AmyEUA
SEDRAZANETTt, Adriana ITA

PIZZICHINI, Gloria. ITA
BOOGERT,Kristie.NED

HEWlTT.LIevtonAUSIl]

MilKS

ie^iaiü

CRISTINA TORRENTS
Espanya
24 anys
Perd contra Díaz-Oliva ,

ÀLEX CORRETJA
Catalunya
27 anys •
Perd contra J. Blake

GUSTAVO KUERTEN
Brasil
25 anys
Perd contra J. Bcutter

ANDRE AGASSI
'. EUA
31 anys
Baixa per lesió

JOAN BALCELLS
Catalunya
25 anys
Perd contra S. Grosjean

ELS
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TENNIS. ATPTOUR
> Cursa de Campions
l.Y. EIAynaoui(Mar)
2.F. Mantilla
3.G. RusedskI
4.G. Cañas (Arg) •
5.R.Federer(Sui)
6.T. HenmaníGBjy.J.ChelaíArg)
8.J.Golmard(Fra)

> Llista d'entrades
l.LI.Hewitt(Aus)
2.G. Kuerten(Bra)
3.A. Agassl (EUA)
4.I.Kafelnikov(Rus)
5.J.C. Ferrero(Esp)
6.P. Rafter(Aus)
7.S. Grosjean (Fra)
8.T. Henman (GB)
9.T. Haas (Ale)
lO.P.Sampras(EUA)
16.À. Corretja
19.C. Moya
20.À. Portas

50
43
43
38
35
35
28
27

/
4.230
3.855
3.520
3.090
3.040
2.785
2.740
2.200
2.150
1.940
1.525
1.310
1.220

WTATOUR
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Tommi Makinen, amb el IVlitsubishi de la temporada, passada, en el ralli de Catalunya. / JOSEP CASANOVAS.

»MOTOR

Tommi Makinen aspira a un
quart triomf a Montecarlo
o Sí ho fa serà el primer pilot que ho
aconsegueix de forma consecutiva
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Ha guanyat les tres últimes edicions del ralli de Montecarlo
com a pilot de Mitsubishi i ara
aposta per un quart triomf consecutiu, en aquesta ocasió amb
un Subaru. Si ho aconsegueix,
Tommi Makinen establirà dos
rècords històrics: el primer, situar-se al capdavant del rànquing de pilots amb més victòries en el mundial, què actualm e n t comparteix a m b Juha
Kankkunen, Carlos Sainz i Colin McRae, tots amb 23 rallis
guanyats. Però el rècord més
significatiu que li valdria el
triomfen aquesta prova seria el
d'haver guanyat quatre anys
consecutius. Fins ara només
s'han imposat quatre vegades
a Montecarlo dos pilots, però
cap de forma consecutiva. Sandro Munari, els anys 1972,
1975, 1976 i 1977 —sempre
dins les files de Lancia, el primer amb un Fulvia i els altres

tres amb un Stratos— i Walter
Ròhrl, el 1980, 1982, 1983 i
1984. A diferència de Munari,
l'alemany ho va fer amb quatre
cotxes diferents: Fiat 131
Abarth, Opel Ascona, Lancia
Rally i Audi Quattro.
El referent de Walter Ròhrl és
precisament un bon indicatiu
per demostrar que un canvi de
cotxe no ha de suposar un im-

O El campió finlandès es mostra optimista
davant el canvi de Mitsubishi per Subaru
pediment per aspirar al màxim
en aquest ralli, en què les condicions variables exigeixen experiència i, per què negar-ho?,
una certa dosi de sort. «L'equip
i el cotxe són nous per a mi,
però el més important és que
començaré amb un dels que
cada any formen p a r t dels
meus ral·lis favorits», diu él
q u a t r e vegades c a m p i ó del

Comencen els reconeixements
Els participants en la 70a edició del Ralli de Montecarlo van
iniciar ahir els reconeixennents dels trams cronometrats, que
prosseguiran avui i demà i precediran la sessió de posada a punt
dels cotxes decursa, dijous, en un sector de la carretera entre
Sospel i el Col de Castillon. Ahir es van fer els reconeixements
, per separat. Els pilots dels World Rallye Cars van fer els trams
de Sisteron i Selonnet mentre que els dels kit-car F3 del mundial
júnior van passar pels de Turini i Loda, combinació que avui serà
invertida. Aquesta limitació de reconeixements —aquest any es
fan tres passades per tram—suposen un greu inconvenient per
als pilots novells en comparació amb els més veterans i
experimentats. I en aquest ralli encara és pitjor ja que les
úniques coses que no canvien són el traçat de la carretera i els
desnivells. La resta depèn del clima, sempre vanable.
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món. Makinen deixa entreveure un gran optimisme en les seves paraules. 1 és que el finlandès podria haver trobat la motivació que tal vegada li feia falta després de tants anys i, consegüentment, d'una certa rutina dins Mitsubishi. Un optimisme i una motivació en què
també hi ha d'intervenir saber-se l'indiscutible número 1
d'un equip i que l'han d'ajudar
a superar l'absència de Lasse
Lampi —el seu provador de
confiança, que s'ha quedat a
Mitsubishi— i la diferència, per
no dir handicap, que en els últims temps han presentat els
pneumàtics Pirelli en superfícies asfaltades, respecte dels
Michelin. Tot això, sense
deixar de banda quin pot ser el
seu grau de c o m p e n e t r a c i ó
amb Kaj Lindstròm, que substitueix el lesionat Risto Mannisenmaki com a copilot. Makinen, però, insisteix que «la primera prova del Subaru sobre
asfalt va ser molt i molt bona».

l.J.Capriati(EUA)
2.L. Daventport(EUA)
3.V. Williams (EUA)
4.M.Hingis(Sui)
5.K.CIijsters(Bel)
6.S.WIIIiams(EUA)
7.J.Dokic(lug)
8.J.Henin(Bel)
9.A. Mauresmo(Fra)
lO.M. Seies (EUA)
15.A. Sánchez
23.A. Montolio

4.857
4.724
4.326
3.891
3.376
3.075
2.780
2.7^2
2.670
2.248
1.548
1.030

GOLF
> Rànquíng mundial
l.T.Woods(EUA)
2.P. Mlckelson(EUA)
3.D. Duval(EUA)
4.S.García
5.E. Els(SAf)

15,31
9,01
7,77
6,84
6,81

»PGATour
l.S. Garcia (Esp)
2.J. Kelly(EUA)
3.D. Toms (EUA)
4.J.Cook(EUA)
5.K.Perry(EÜA)

736.000$
720.000
597.333
487.333
308.714

* Ordre de Mèrit
l.J.Sandelin(Sue)
289.183 E
2.J.M.0lazábal
275.666
3.S. Webster (Ang)
118.770
4.C. Pettersson (Sue)
114.313
5.H.Bjornstad(Nor)
97.532

ESCACS
»Rànquing mundial
l.G. Kasparov(Rus)
2.V. Kramnik(Ucr)
3.V.Anand(lnd)
4.M.Adams(Angl)
5.A. Morozevich (Rus)
6.V.Topalov(Bul)
7.R. Ponomariov(Ucr)
8.V. Ivantxuk(Ucr)
.
9.A. Shirov
lO.P. Leko(Hon)

2.838
2.809
2.757
2.742
2.742
2.739
2.727
2.717
2.715
2.713

CICLISME. UCI
»Rànquingciclocròs
l.S. Nijs(Bel)
2.E. VerveckenXBel)
3.M.DeClercq(Hol)
4.B.Wellens(Bel)
5.R. Groenendaal (Ho!)

1.710
1.710
1.489
1.351
728
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PREPARANT ELS JOCS DE SALT LAKE CITY. A poc més de tres setmanes de l'inici dels Jocs Olímpics d'Hivern de Salt Lake City els especialistes
en les diferents disciplines que formen el programa enllesteixen la posta a punt. A la foto de dalt, una imatge de l'austríac Markus Prock en
el campionat d'Europa de Luge, a-sota, una prova de la copa,del món de biatió, una prova de la combinada nòrdica, de l'europeu de short
track i de ÍVlichelle Kwan en el campionat dels Estats Units de patinatge artístic.sobre gel. 7 EFE
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»HANDBOL
IOLIMPISME

La selecció estatal rep
Rússia a Granollers
o L'equip espanyol continua la
preparació per a l'europeu de Suècia

O El partit servirà per commemorar
els deu anys de la subseu olímpica

ANNA FERRER
Barcelona

La selecció espanyola d'handbol jugarà aquest vespre a Granollers contra la selecció de
Rússia un partit amistós per
acabar de preparar el campionat d'Europa que se celebrarà
a Suècia a partir del dia 25.
Aquest partit servirà al selecc i o n a d o r César Argiles per
continuar provant combinacions per suplir les absències
de l'equip respecte al mundial
disputat a l'any passat a França
com Andrei Txepkin, Enric
Massip o Talant Duixebaev.
Ara Argiles ha d'acabar d'acoblar els joves Carlos Priero,
Santi Urdiales, Iker Romero i el
porter Jorge Martínez.
El partit contra Rússia té un
precedent proper, les dues seleccions es van enfrontar en la
final del memorial Domingo
Barcenas diumenge passat. En
aquell partit Espanya va perdre
28-31. Aquest resultat referma
als russos com a clars aspirants
a podi a Suècia. Un altre dels
partits que va jugar la selecció
espanyola contra l'actual campió olímpic i subcampió d'Europa va ser durant el darrer
Mundial. En aquell partit, Espanya va aconseguir el cinquè
lloc després de guanyar en la

García acaba a onze cops del
líder en el torneig de Hawaii
Honolulú (Hawaii, EUA). Sergio García va acabar
en quarantena posició en el torneig de golf
de Hawaii, al Waialae Country Club de
Honolulú El Niño (277), que va acabar a onze
cops del líder, Jerry Kelly (266) va començar
amb un doble boogey en el forat cinc i dos
boogey mes en els forats set i vuit A partir
d'aquest moment el de Castelló no va tenir
més errades i va acabar aquest torneig del
circuit nord-amencà (PGA) amb 277 cops,
tres sota el par del camp A l'obert de Nova
Zelanda, l'australia Cang Parn va aconseguit
la pnmera posició amb 273 cops, onze sota
el par del camp /EFE

I HOQUEI SOBRE PATINS

pròrroga per 40-38.
A n i v e r s a r i a G r a n o l l e r s . El
partit d'avui serveix per commemorar els deu anys de la disp u t a del torneig olímpic
d'hfindbol a Granollers. Les seleccions d'Espanya i de la URSS
van ser les que van disputar el
primer partit oficial en aquest

pavelló l'any 1991 dins d'un
torneig internacional que va
servir de prova prèvia per la
pista, que mesos després es va
convertir en subseu olímpica
en els Jocs de Barcelona. Abans
de l'Espanya-Rússia d'avui els
equips de totes les categories
del club amfitrió disputaran diferents partits.

Xaví O'Callaghan
en el partit de
diumenge del
memorial
Domingo
Barcenas
disputat a Alcoi,
/ EFE

Crivillé s'estrena diumenge
Àlex Crivillé començarà els entrenaments amb la Yamaha de
l'equip de Luis d'Anü'n per preparar la temporada 2002, diumenge vinent al circuit d'Almeria. El nou equip de l'excampió del món dels 500 ce va
fer públics ahir els seus plans
d ' e n t r e n a m e n t per a la pretemporada, que inclouen sessions de preparació en sis circuits diferents (Almeria, Xest,
Jerez, Estoril, Montmeló i Su-

Seui (Coreà del Sud). Com ja va succeir als Jocs
Olímpics de Sydney, Corea del Nord i Corea
del Sud desfilaran sota una mateixa bandera
en l'acte inaugural d'uns Jocs En aquesta
ocasió serà a la ciutat nord-amencana de Salt
Lake City (Utah), on el dia 8 de febrer es
donarà el tret de sortida als jocs d'hivern que
s'allargaran fins al 24 del mateix mes El
Comitè Olímpic de Corea del Sud ha anunciat
a través del seu president, Kim Un-Yong, que
l'acord final s'ha concretat desprès d'una
trobada amb el president del Comitè Olímpic
Internacional (COI) i el del Comitè Olímpic de
Corea del Nord, ChanUng /EFE

»GOLF

I MOTOR

EL 9
Barcelona

Les d ues corees desf i laran
juntes a Salt Lake City

zuka). Crivillé estarà acompanyat en l'equip de D'Anü'n pel
japonès Norick Abe, que també
pilotarà una Yamaha YZR 500
de dos temps.
Abans de l'inici dejs entrenaments oficials de l'associació d'equips (IRTA) a mitjan
mes de febrer, Crivillé i el seu
equip estarà del 20 al 22 de gener a Almeria, el 25 i 26 de gener aXest i el 29 i el 30 d'aquest
mateix mes a Jerez. Els entrenaments oficials de l'IRTA per
a la nova categoria Moto GP
coinençaran el 15 de febrer al
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L'excampió
mundial dels
500CC

començarà
els
entrenaments
amb el seu
nou equip al
circuit
d'Almeria

circuit de Xest, on els pilots estaran fins al dia 17. Els dies 20
i 21 es traslladaran a Estoril, els
dies 9 i 10 de març al circuit de
Catalunya i els dies 30 i 31 de
març a Suzuka, al Japó. En la
categoria de 125 ce els entrenaments oficials seran el 14 i
15 de febrer a Jerez i el 18 i 19
a Xest. Els pilots dels 250 ce
també tindran dues sessions
d'entrenaments oficials i compartiran entrenaments en les
mateixes dates amb els de la
categoria Moto GP als circuits
de Xest i Estoril.

Cinc partits avançats ala 18a
jornada es juguen avui
Barcelona. Les competicions europees del
proper cap de setmana fan que aquest vespre
es disputin cinc partits de la divuitena jornada
de la lliga de divisió d'honor Un dels més
atractius d'avui és el que jugarà el Lleida a la
pista del Vic Els lleidatans, tercers a la taula,
han de confirmar el bon moment que passen
aconseguint els tres punts contra un Vic que
necessita guanyar per pujar llocs a la taula La^
mateixa situació es dona en el partit què
jugarà el Uceo, segon a la taula, a la pista del
Brasília Reus El Noia-Alcobendas, el
Shum-Voltregà i el Barça-Tenenfe completen
la jornada / A F

I FUTBOL AMERICÀ

Els Ravens i els Packers es
classifiquen en l'NFL
Nova York. ElsRavensde Baltimore mantenen
les aspiracions de revalidar la Súper Bowl que
van aconseguir l'any passat després de
superar ahir els Dolphins de Miami (20-3) en
, els Wild Card de l'NFL Els Ravens jugaran ara
contra els Steelers de Pittsburg Els Packers de
GreenBaytambé es van classificaren
i» ,
derrotar els 49ers de San Francisco (2 5-15) i <
ara jugaran contra els Rams de Saint Louis
Les altres semifmals|de conferència
,
enfrontarán els Bears de Chicago contra ets '
Eagles de>Filadèlf la i els'Patriots de Nova '\ >
Anglaterra contra.els Raiders d'OakIand v EL9
'
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«Espero que el podi
em porti al mundial»
ENTREÏiSTA ft ISRAEL NÚÑEZ. Ciclista, medalla de bronze en el campionat estatal de ciclocròs
LLUÍS SIMÓN

Un tot terreny amb
un paimarès
impressionant ,

Martorell (Baix Llobregat)

'^

El jove ciclista de Martorell
Israel Núñez (22 anys) va
demostrar diumenge a Vitòria
que el ciclocròs català encara
no és matèria d'estudi
arqueològic. Sense que ningú
s'ho esperés, aquestjove
ciclista, 24è en l'últim
campionat del món de
carretera sub-23, va ser tercer i
ara aspira a anar al mundial.
—Des dels anys 80, quan destacava
el manresà Francesc Sala, cap català
ha fet res de res en el ciclocròs. Com
se li va acudir provar-ho?
—«El 30 de desembre el seleccionador català em va proposar córrer el campionat de València. Vaig ser segon i em va
dir que havia d'anar al campioriat d'Espanya i jo, com que
m'apunto a tot, vaig dir: endavant, anem-hi!»
—Però sense cap mena de pràctica,
ni experiència, ni bicicleta, quin era
l'objectiu?

f-5.

/

fí«S?»^

UHVA

—«A l'equip [Caja Rural] van
deixar-me una molt bona bicicleta de ciclocròs i sempre
m'havia agradat aquesta especialitat. A més, l'experiència en
el BTT també ajuda i al desembre havia fet una pretemporada molt forta.»
—Els rivals no van quedar bocabadats
en veure'l tan endavant?
—«Molts ja els coneixia de la
carretera i tots em preguntaven: però com pot ser, tu corres? I jó sí, sí, però feien cara
que no me'n sortiria.»
^Al mundial de Zolder (Bèlgica) hi
anirà una selecció de cinc. Amb aquest
resultat ha d'estar entre els escollits? Israel Núñez, en el podi del campionat estatal de ciclocròs a Vitòria. / ELO
^ < L i vaig preguntar al seleccionador i va dir que la llista ja professional, però una lesió a institucional si fes falta?
estava feta, però que miraria de principi de temporada va per- —«Sí, estic completament a fafer-m'hi un forat.»
judicar-rne força. Espero que el vor d'això perquè és molt difícil
—Com a júnior i sub-23 ho ha acon- 2002 pugui firmar per un equip fer el salt. Des de juvenils que
seguit pràcticament tot en el BTT i la estatal. Tenia alguna proposta veig que el nivell dels corredors
carretera: campionats de Catalunya, de Portugal, però.no em con- és molt alt, no sé per quina raó,
d'Espanya i participacions internacio- venç.»
crec que és per casualitat pernals. El repte és ser professional?
—Hi ha una generació molt bona de què tampoc s'ha treballat molt
—«Ja em vaig plantejar el 2001 corredors catalans. Seria bo aquí fer en la base.»
com l'últim any abans de ser un equip com l'Euskaltel, amb suport —Sobre dopatge, li puc preguntar al-
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Núñez, nascut el 1979 a
Martorell, va començarà
fer ciclisme sobre una BTT i
ben aviat va fer-se un nom
.entre els millors júniors
catalans Va ser campió de
Catalunya, campió estatal i
va ser seleccionat diverses
vegades per la federació
estatal. Quan va fer el salt
a la categoria de sub-23
(primera l'equip Sport Ter
I després al Caja Rural) va
decidir competir eh el
ciclisme de carretera i, els
resultats no van tngar a
ámbar. EI2000javaser
considerat un dels tres
millors corredors estatals
sub-231 el 2001 va ser
subcampió estatal i el millor
representant de la selecció
en el campionat del món
de Lisboa Ara aspira a una
gesta que no ha aconseguit
ningú a l'Estat'ser
internacional en tres
especialitats diferents, BTT,
carretera i ciclocròs

LA NOVETAT

O Vaig agafar
per primer cop
unà bicicleta de;
ciclocròs el 30 de
s desembre
guna cosa?
—«Amb això no hi ha res a fer.
Per culpa del que va passar, al
Tour i al Giro hem agafat mala
fama.»
—Ara dedica les 24 hores al ciclisme?
—«Quan comença la temporada sí, però a l'hivern busco alguna feina per no estar demanant diners sempre a casa.»

EL FUTUR

pi^ftque^anyiyulliií
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.abansde fitxar: na
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»BÀSQUET
«BÀSQUET

La Capital Europea del
Bàsquet és Badalona
o L'Ajuntament i la Penya impulsen el
O Avui es presenta la fundació
primer parc temàtic mundial de bàsquet conjunta que farà viable el projecte
EL 9
Badalona

Badalona aspira a ser ben aviat
la Capital Europea del Bàsquet.
Amb aquest nom s'ha batejat el
projecte que ha de convertir la
ciutat en una referència europea per a tots.els aficionats a
aquest esport. Lògicament, el
Joventut, un club històric a Catalunya i Europa, ha estat el
promotor d'aquesta iniciativa,
que també té el suport de l'empresa Sacresa i de l'Ajuntam e n t . Precisament, avui es
presentarà oficialment la fundació que impulsarà a partir
d'ara aquest projecte.
El projecte, que costarà uns
48,1 milions d'euros—la Penya
n'aportarà la meitat— inclourà
un museu de l'esport, un cinema, serveis lúdics i comercials,
una residència d'esportistes,
diverses pistes poliesportives,
zones de restauració i comerços especialitzats. El complex
estarà situat al voltant del Palau Municipal d'Esports i ocuparà uns 51.000 metres quadrats. La major part serà subterrània i només en sobresortiran elements singulars, com
ara una pilota gegant de bàsquet, que a l'interior tindrà zones recreatives i que actuarà de
reclam per a tothom que circuli

El Santboiana i l'Hospitalet ja
tenen rivals èn la copa
Barcelona. La Santboiana jugara els quarts de
final de la copa del Rei contra el Duiciora el '
Salvador de Valladolid L'altre representant
català en la copa del Rei, l'Hospitalet, que va ,
quedar exempt dels vuitens de final per
sorteig, jugara contra el Quesos Entrepinàres,
també de Valladolid, que pel fet de jugar
l'Európean Shield també ha entrat
directament a quarts de final Els altres partits
els jugaran el Monte Ciencias de Sevilla
^
contra el Madrid 20(D1 i l'Universidad de >
Sevilla contra el guanyador de l'eliminatòna
enre La Moraleja d'Alcobendas i el Bera Bera
de Sant Sebastià /EL9

»MOTOR

per l'autopista. El projecte ha
de comportar l'estabilitat econòmica de la Penya.
Les obres, aquest any. Teòricament les obres començaran
la primera meitat d'aquest any.
S'espera que avui l'alcaldessa
de Badalona, Maite Arqué, i el
president del Joventut, Jordi

Villacampa, concretin en quina situació es troba actualment
el projecte. En qualsevol cas,
està previst que el ple de l'Ajuntament, en la seva propera
sessió, aprovi els estatuts de la
fundació que les dues institucions crearan per desenvolupar el projecte de la Capital Europea del Bàsquet.

El parc temàtic
es farà en
aquesta zona, al
voltant del Palau
d'Esports de
Badalona, on
juga els partits la
Penya. /MM.

mbroda confia en el nnateixbloc
EL 9

El seleccionador estatal de bàsquet, Javier Imbroda, ha confiat en el mateix bloc que va
disputar l'estiu passat l'europeu de Turquia per disputar els
dos propers partits del preéuropeu. El combinat estatal jugarà el dia 23 a Lieja contra Bèlgica i el dia 26 a Atenes contra
Grècia. En aquest segon compromís hi haurà en joc el lideratge del grup B —Grècia i Espanya han aconseguit 3 victò-

Valencia. El Pamesa València rep avui
l'Estrasburg en la vuitena jornada de la cpa
Saporta (20 30 h) El conjunt de Luis Casimiro,
cinquè a i'ACB i amb el bitllet assegurat per
a la copa, s'assegurarà l'accés als vuitens de
final SI supera l'actual vuite de la lliga francesa
L'ultim fitxatge, el nord-amencà amb
passaport alemany Casey Schmidt, debutarà
avui a Valencia El Pamesa és líder del grup A
amb cinc victòries I dues derrotes Els
nord-amencans Keith Jennings (ex-Madrid i
ex-Estudiantes) i J R Reid seran els pnncipals
maldecaps Occansey tornarà a València per
enfrontar-se al seu exequip / a g >

> RUGBI

»BÀSQUET

Madrid

El Pamesa busca l'accés als
vuitens de final de la Saporta

ries en 3 partits—. Una de les
novetats és la inclusió com a
convidat del pivot català del
Granada Oriol Junyent.
L'equip del bronze a Turquia
és la base de la selecció. Tret de
Gasol, que brilla amb'els Grizzlies, gairebé la majoria dels
onze jugadors cridats van contribuir a l'última medalla del
bàsquet estatal. El Barca i l'Estudiantes, amb tres jugadors,
són els equips més representants. Els dos directors de joc,
Joan Carles Navarro i Nacho
Rodríguez, i el gegant Dueñas
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El Barca i
l'Estudiantes,
amb tres
jugadors, són
els clubs més
representats
i Oriol Junyent
(Granada)
ha estat
convidat

completen el trio barcelonista.
Tot i la discreta actuació en
la lliga, els germans Alfonso i
Felipe Reyes i Carlos Jiménez,
que torna a comptar per Imbroda, provenen de l'Estudiantes. Lucio Angulo (Madrid),
Berni Rodríguez (Unicaja),
José Antonio Paraíso (Pamesa)
i Jorge Garbajosa (Benetton
Treviso) completen la llista. El
premi és per al sabadellenc
Oriol Jimyent, 2m08 d'alçada i
amb uns números brillants enla lliga (12,9 punts i 10 rebots
de mitjana).

Arcarons estudia tornar al Dakar
com a manager o amb cotxe
Dakar. Un día despres de descartar la tornada
al ral li afncà amb final a Dakar, el pilot català
de KTM Jordi Arcarons va assegurar ahir que
no tanca les portes a tornar-hi L'osonenc,
sete en la darrera edició en la general de
motos, va assegurar que es planteja en el
futur anar al Dakar com a manager o be com
a pilot de cotxes «Tot depèn de futures
ofertes » Arcarons, quatre vegades segon i
dues tercer en la general, va confirmar que no
tornaria a córrer sobre una moto el raid
africà «Abandono perquè durant quinze
anys he intentat guanyar i ara no vull assumir
mésnscos »/EL9

»CICLISME

La Volta a Mallorca tornarà a
tenir un cartell de luxe
' Palma de Mallorca. El guanyador de la darrera
edició de la Vuelta, Àngel Casero, és un dels
corredors de luxe per a la Volta a Mallorca '
que començarà el 3 de febrer Enguany a la
'«challenge» hi participaran un munt de
ciclistes de renom A Casero cal afegir-hi
'noms com el d'Óscar Freiré; campió de
ciclisme en ruta, el francès Laúrent Jalabert d ''
l'italià'Mario Cip'ollini A mes a més dé la • •
t presència dels equips espanyols.'també han"
confirmat la seva participació l'equip Cçàst,
amb Zuelle i Escartin, el Telekom, amb Erik,
Zabel, 1 él Mapei'de Fréire '/ EL9 ' f
'
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LA FISURA

Un Barca de triplistes

;

>

•

(>

\

UN GRAN BARCA A MÀLAGA. El partit de la jornada, Unicaja-Barcelona, va ser de gran nivell i no
' va decebre ningú. L'equip català continua amb una
línia de joc molt bona. Els dos primers quarts van
ser els nullors que s'han vist aquesta temporada a
l'ACB, sobretot quant a ritme. Els de Màlaga no el
van poder mantenir i van claudicar a les rotacions
blaugrana. Una arma letal del Barca són els triples
i tal com va succeir a Grècia els llançaments des d'aquesta distància els van fer guanyar el partit. Qui
deia que falten llançadors? Si estan en bona dinàmica, en sobren.
Destacaria, també, dos jugadors
que van fer im gran treball i que_
aquest no va quedar reflectit segurament en els seus números:
Roberto Dueñas i Joan Caries Navarro. El primer —els àrbitres li
xiulen faltes que no fa— va ser determinant sota les anelles en els
pocs minuts que va participar del
tercer quart i el segon va controlar
el joc, jugant de base, quan l'equip
dominava el marcador i l'Unicaja
es va llançar en l'últim quart a
pressionar a tota la pista.

LOU ROE (Gijón)

laritat. L'equip ofereix minuts molt bons de joc però
falta contimütat.
MASSA TÈCNIQUES. És destàcableèn aquesta jornada la quantitat de faltes tècniques xiulades pels
àrbitres. Excessives, pel meu parer. No puc jutjar les
de la Penya o les del Lleida, perquè no hi era, però
sf les que va assenyalar Mateo Ramos al Barca. Molt
rigoroses. Sobretot una a Kamisovas quan aquest
amb un «ei!» li va reclamar una possible falta en un

:^ :-'M Mhi II ïAmn
Andrés
NOCIONI
23 punts
19 minuts

Saras JASIKEVICIUS
24 punts V
4 rebots -

Marión
GARNEU
26 punts
8 faltes rebudes

Jerrod
WARD
38 punts •
10 rebots •

Tanoka
BEARD
21 punts
16 rebots

ELS RECORDS

L'EaUIP

m^

FC
BARCELONA
) ' ^ : i.'j^
Avui dia, a ,
l'ACB,
. ""'
juguen un nivell per sobre de la
resta. Van guanyar al Martín
Carpena amb unasegona
meitat fabulosa, deixant clar
quin és, ara per ara, el millor
equip.

EL JOVENTUT NO FALLA. El
DKV Joventut no va fallar contra
el Fuenlabrada de Velimir Perasovic. Rafa Jofresa va arribar als 650
triples a l'ACB. Felicitats. No és
gens fàcil arribar-hi. Una dada
signifícativa del partit és que sis
jugadors de l'equip de Manel Comas van estar per sobre dels. 10
punts. Ara l'objectiu és treballar i
mentalitzar-se per anar a guanyar
a la pista del Càceres. Necessitem
que dos equips catalans ens representin a Vitòria en la copa.
Dels implicats per entrar-hi, juntament amb l'Estudiantes, els jugadors de la Penya són els únics
que depenen del seu triomf per
classiñcar-se. Cal fer un doble esforç. Val la pena.

> Punts
M. Garnett (Estudiantes)

45

» Rebots
Adam Keefe (Casadem.) -

24

"» Triples
M. Garnett (Estudiantes)

9

ft Assistències
D. Brabender

13

> Tirs lliures
J. Rodríguez (Gijón)

18

LES ESmolSTiaUES'
> Punts
A. Granger ,(S. Fernando)

23,06
V. Perasovic (Fuenlabrada) 21,88
J. Ward (Granada)
21,63
20,47
L Roe (Gijón)

Navarro tambe funciona com a base. / EFE
DERROTES INESPERADES. Caprabo i Casademont van perdre contra rivals asse- llançament. Abans, Mateo ja ho xiulava, això, però
quibles. Els de Lleida s'han de concentrar totalment havia deixat de fer-ho. Sembla que tomem a èpoen la Uiga i superar totes les adversitats. Michael Ruf- ques passades.
ñn és un jugador que aportarà coses, però no anoSHANNON JOHNSON. La copa de la Reina de Satació. El proper partit, a Cantàbria, ha de ser de recuperació. Els de Girona van protagonitzar un partit lamanca va ser tota una atracció el cap de setmana.
força estrany. Van jugar molt bé en la primera part El bàsquet femení està tècnícaínent i tàcticarnent
i molt malament en la segona. En el tercer quart Car- molt desenvolupat. Aquestes jugadores tenen im niles Marco i Román Montáflez van portar de corcoU vell molt alt. A Salamanca destacaria, sobretot, la
la defensa local. Pablo Laso no podia parar les pe- base dels Estats Units Shannon Johnson que ho va
netracions del seu contrincant i es quedava en els fer tot bé i va portar el Ros Casares de Godella a guabloquejos directes. Això ho aprofitava el base bada- nyar el campionat. L'Universitari no va tenir
loní del Fòrum per generar joc per al seu equip. En sort, però des d'aquí dono suport a lagrem
atac les possessions dels gironins eran molt curtes tasca que està fent any rere any i que les
i resoltes de forma individual. S'ha de trobar regu- ha portat a encapçalar la Uiga.

Joan Creus
Exjugador
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L'any passat ja es van •
salvar per ell. A Gijón
han aconseguit dues
victòries seguides, i si
volei recuperar-se i
tornar a jugar a l'ACB l'any
vinent, ell ha de fer-hp sempre com
dissabte. Intractable sota l'anella.

;

^

.

> Rebots
T Beard (Joventut)
A. Keefe (Casademont) ^

11,56
10,25

0. Junyent (Granada)
R. Garcés (Fòrum)

10,06
9,13

> Assistències
E. Bennett (Tau)
D. Brabender (Canàries)

5,43
5,07

C. Marco (Fòrum)
J. Rodríguez (Gijón)

4,56 4.56

> Tirs de 2 (%)
B. Hopkins (Pamesa)
Z. Tabac (Real Madrid)

67,6

R Oberto (Tau)
E. Rentzias (Barcelona)

66,1
65,4

»Triples (%)
M. Sonko (Unicaja)
P. Robles (Gijón)
R. Montáñez (Fòrum)
A: Okulaja (Barcelona)

67

50
49,1
48,9
47,7

> Tirs lliures (%)
N. Ordín (Granada),
96,5
R. Grimau (Caprabo)
90,7
P. Vázquez (Unicaja)
• 89,3
D Brabender (Canàries)
88.9

SOULEY DRAME (DKVJoventut)
La Penya va marcar
diferències des de l'inici
El Fuenia no carburava i [{
la seva estrella.
Perasovic, tampoc (5
punts al descans) Drame va
ser. amb el seu excel lent marcatge,
el responsable directe d'això
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MÉS ESPORT BÀSQUET NBA

ElsClippers, el nou
«showtime» de Los Angeles
O L'equip és una de les atraccions de la
lliga, per la seva espectacularitat

O Aquest any han Incorporat Elton Brand, un
toc de màxima qualitat per a Tatac estàtic

29

»NBA
Raptors-Clippers
Kings-Suns
Blazers-Cavahers

72-79 ,
103-100
96-64

FEDERACIÓ EST DfVtSiÓ ATLÀNTIC
EQUIP

PJ

Nets
Cèltics
Wizards
Magic
Sixers
Knicks
Heat

«

35
36
34
39
36
36
34

PG

PP

24 11
22 14
18 16
19 20
16 20
14 22
8 26

JORDI PLÀ
FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL

Barcelona

EQUIP

Anar a veure els Clippers la
temporada passada era com
anar a veure un partit de tennis, perquè la pilota, amb ells
a la pista, anava d'un costat a
l'altre, regularment i durant
tots i cada un dels 48 minuts de
partit. Amb atacs de 10-12 segons, l'estil dels Clippers era
clar: córrer, córrer i córrer.
Amunt i avall, com una pilota
qualsevol a la pista central deRoland Carros. Ho resolien tot
amb tirs de mitja i llarga distància sense, evidentment, ningú
al rebot o amb entrades impossibles d'l contra 3.1 anar fent.
Això sí, tot enllaçat amb esmaixades de mil colors. Espectacle genuí, del millor que s'ha.
vist últimament a l'NBA.
Els Clippers, tot i qué només
van sumar 31 victòries, la majoria a casa, van ser un, dels
pocs equips què podien presumir d'esgotar les localitats a
gairebé tots els pavellons on
anaven— La filosofia era clara:
el més ràpid tenia dret a rebre
la bola i fer-ne el que volgués:
no guanyaven partits, col·leccionaven amics.
Als propietaris de l'equip ja
els anava bé. Els vailets jugaven
—aquests sí— com mai abans
ho havien fet, i perdien, com
quasi sempre (en els darrers
vuit anys, cap arribant al 50%
i n o m é s u n a t e m p o r a d a al
play-off—97—).
Però ja no
eren els whipping boys, els responsables de tot. De tots els desastres, s ' e n t é n . Perquè els
Clippers eren els responsables
de tot el dolent de la lliga, en
general, i de Los Angeles, en
particular. L'any passat no,
l'any passat eren the newLA. 's
showtime.
Els Clippers tenen ara molt
de talent, més que la majoria
d'equips de la lliga. I futur. Són
l'equip més jove de la lliga,
amb nou jugadors amb un
màxim de tres anys d'experiència a la lliga, i sis que encara no
han fet 23 anys. Fa dos anys van
guanyar 15 partits. L'any passat, 31. I enguany, gairebé els
50 i aniran al play-off. I d'aquí
a dos o tres anys? ,

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets
Hawks
Cavallers
Bulls

'

1

PJ

PG

PP

34
38
37
35
35
36
37
36

21
21
20
17
17
13
13
7

13
17
17
18
19
23
24
29

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ iVilTJA
EQUIP

Timberwolves
Spurs
Mavencks
Jazz
Rockets
Gnzziies
Nuggete

PJ

PG

PP

36
34
36
36
36
36
35

27
25
25
19
12
12
11

9
9
11
17
24
24
24

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Sonics
Suns
Clippers
Blazers
Warnors

PJ

PG

PP

34
36
36
38
38
37
35

26
27
19
19
19
18
12

8
9
17
19
19
19
23

ShaquilleO'Neal
podria percjre's el
partit contra els
Grizzlies
Los Angeles Shaquille

Lamar Odom, paradigma del que són els Clippers actualment. / ELQ.

lyibítíssimes gràcies, senyor Krause
!
,_
í
;
;
ï
*'

El responsable directe que els Clippers aquest any guanyin més
que mai,, és Jerry Krause, el director general dels Bulls. Volia tant
sí conn no Tyson Chandier (número 2 pels Clippers en l'últim
c/ra/Tf)iel,vaobteniracanvid'EltonBrand.Uncanvi
imperdonable. Brand —millor debutant a la lliga fa dos anys
amb 20 punts i 10 rebots per partit—és ja una superestrella,
amb uns fonaments i moviments de seda al pal baix, ideal per
donar sentit a l'atac posicional dels Clippers. Amb ell, l'equip
' pot córrer tant com vulgui i a més, jugar atacs de cinc contra
' cinc amb criteri. Juntament amb Lamar Odom són els homes
;, capitals de l'equip..Odom (PhilJackson ho ha dit 1 repetit)
probablement és el jugador amb més talent de la lliga. Ningú
., pot fer tantes coses bé a la pista com les que fa ell. Resumint:
un jugador total de 22 anys. I amb ells, tota la colla de joves '
' irreverents i espontanis que donen fprmaal joceridimoniat dels
' Clippers: Danus Miles, QuentinRichardson,JeffMctnnis o
Corey Maggette, No ens hauria d'estranyar si recordem que
i l'equip ha tingut durant la seva històna 39 eleccions entre els
10 primers del draft\ en dues ocasions, el número 1. / J.P

ELS 8 CRACKS
I Elton Brand
Posició: Pivot

Estadis.: 18,3 punts i 11,3 rebots
tJeffMcInnís
Posició: Base
Estadis.: 13,8 punts i 5,2 assls.

í Lamar Odom
Posició: Aler-pivot
Estadis.: 13,4 punts I 6,2 rebots

»QuentinRichardson
Posició: Aler
Estadis.: 13 punts i 4 1 % de 3p.

»Corey Maggette
Posició: Aler
Estadis.: 11,2 punts i 3,6 rebots
t Darius Miles
Posició: Aler
Estadis.: 8,4 punts i 5,4 rebots

»Eric Piatkowski
Posició: Aler-pivot
Estadis.: 8 punts i 48% de 3p.

»MiohaelOlowokandi
Posició: Pivot

Estadis.: 6,8 punts i 8,4 rebots
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O'Neal (SI tot segueix la
lògica de l'NBA) es perdrà
el partit que demà '
enfrontarà els Lakers als
Memphis al Staples Center
de Los Angeles O'Neal va
ser expulsat en el darrer
partit dels actuals
campions a Chicago, I
sembla improbable que no
rebi, com a mínim, un
partit de sanció—que
hauna de complir el
següent partit desprès de
l'incident—Sens dubte ,¡
que SI això es confirma. Pau
Gasol I els seus companys
ho agrairan Fent també
referència als Lakers i al
partit de Chicago, Phil
Jackso'n va afirmar que
segurament el 2004 (any
en què acaba contracte
amb l'equip de California)
deixarà d'entrenar Noté
intenció, diu, d'estar a les
banquetes amb 60 anys —i
aquest setembre ja en farà
56 / j p
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN ENRIC f^ATARRQOONA

aquests, és clar, s'hi abonen. I de quina
manera! Algun culer va seguir els comentaris del partit de bàsquet de dissabte contra l'Unicaja? I els comentaris
i «reflexions» del partit dè diumenge entre el Madrid i el València? Un escàndol.
Barcelonistes: a més de treure el so per
què no proveu de donar-vos de baixa?

Cornuts i pagar el canal
Cada dia que passa va quedant més clar
que el Barca, millor dit l'expresident
Nuñez, va fer un mal negoci apuntant-se a Via Digital. Cal suposar que els
números que li varen proposar en
aquells moments el devien satisfer en

LATRÍA

algun sentit. Però no hi ha dubte que
els barcelonistes hi han fet un molt nrial
negoci. A la pràctica no tenen més remei que seguir les evolucions del seus
respectius al canal de la competència,
a Canal Plus-Cànal Satélite Digital. I

«Al Filo de lo Imposible»
emet l'ascensió a l'Everest

,

• TV3 2 1 . 3 0

Athietíc de .
Bilbao-Vila-real
Des de San Mamés, partit
de tomada dels quarts de
final deia copa del Rei. El
Bilbao fio té tot a favorper
passar a les semifinals
després de la seva victòria
en l'anada per 0-2. "

it&mt^p
t C a n a l + ;"•' '•!"

Wizards-Spurs
Jordán i els seus intentaran
retrobar la victòria després
de dos partits seguits
perdent. El seu rival, segon
a la posició de la confeiència mitjà oest, no
sembla que els hagi deposar les coses gaire fàcils..

»Teledeporte 22.00

Reus-Liceo
El Reus afronta un partit
complicat contra el Liceo
Vodafone en la divuitena
jornada de la divisió
d'íionor. L'equip de la
Corunya ocupa la segona
posició en la classificació
darrere del Barca.

ilúdase

apodere de ti. Deja que el amor
enUT en tu vitkt v tu corazón

Barcelona. El partit que TV3
va retransmetre dissabte
passat entre els dos equips
bascos de la primera divisió
es va convertir en el
programa mes vist del dia a
Catalunya L'AthIeticde
Bilbao-Real Sociedad,
corresponent a la vintena
jornada de lliga, va obtenir
una audiència mitjana de
618 000 espectadors, amb
un 28,5 per cent de quota
de pantalla

MARC SALGAS
Barcelona

Al Filo de lo Imposible dedicarà
el 20 i el 27 de gener (La 2 a les
21 h) dos programes especials
a l'expedició que els va portar
fins a l'Everest, el cim més alt
de la terra amb 8.848 metres.
L'equip del prestigiós programa va assolir la muntanya el
dia 23 de maig per la cara nord
i sense oxigen, culminant el
major repte esportiu i audiovisual de la temporada. La gesta
dels alpinistes va ser anunciada en directe a través de les cameres de Televisió Espanyola
amb un categòric «Ho hem
aconseguit». Ara, els aficionats
als esports de muntanya podran gaudir del muntatge complet de l'expedició en dos capítols. El primer d'ells, titulat £«
el aire leve, estarà dedicat al
muntatge dels camps d'alçada
i a la preparació tecnològica
per a la retransmissió en directe des del cim. També alternarà
declaracions dels expedicionaris d'«Al Filo» (Juanito Oiarzabal, Juan Vallejo, Ferran Latorre, Juanjo Garra i Josu Bereciartua) amb declaracions de

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Magazine. Eurolllga
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 IVIagazine. Eurolllga
16.00 Camp Nou migdia.
16.30 Tiempo de juego, l a divisió.
Barcelona-Sevilla
18.30 Todo Barca.
19.30 IVIagazine. Eurollíga
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou vespre.
21.30 Todo Barca.
22.30 Àlbum de Oro. Rayo
Vallecano-FC Barcelona.
Temp. 9 3 / 9 4
00.15 IVIagazine. Eurolliga
01.00 Camp Nou vespre.

906 422 200
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L'AthIetic-Real
Sociedad, líder
d'audiència
dissabte

El canal Via
Mundial comença
les seves
emissions

L'equip d'«AI Filo» va fer el cim de l'Everest el passat 23 de maig. / EFE

dos dels millors alpinistes de la
història, Chris Bonington i
Reynold Mesner. El segon capítol, Cinco días de mayo, recull els resultats dels dos mesos
d'expedició amb les imatges
que es van poder veure en directe des del cim.

EUROSPORT
08.30 TenmsOpen d'Austràlia
19.15 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic
2002
21.15.Boxa
22;30 Tennis. Open d'Austràlia
23.30 EurosportNews.
23.45 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic

2001
01.15 EurosportNews.

Després de l'emissió de cada
documental, el portal Eresmas
oferirà una videoconferència
amb Sebastián Álavaro, director del programa, i l'alpinista
Juanito Oiarzabal, a cfui els internautes podran traslladar les
seves preguntes.

SPORTMANIA
08.00 Hoquei. NHL.
PhiladelphiaFlyers-New .
Jersey Devils
10.00 Futbol. 2a divisió.
Extremadura-Oviedo
12.00 Bàsquet. NBA:
Raptors-Clippers
14.00 Futbol
15.25 Noticias.
15.30Futbol. l a divisió. Real
IVIadrid-València
17.15 Bàsquet Lliga ACB:
• Unicaja-Barcelona
19.15 Futbol Americà. N F L W i l d
Card: Raiders-Jets
22.30 Bolf. Sony Open Hawaii.
Sajornada
00.30 Noticias
01.00 Boxa
03.45 FutboL l a divisió.
Barcelona-Sevilla
05.50 Bàsquet. ABC+
06.00 Rugbi. Heinel^en Cup

Madrid. El canal Via
Mundial, mtregament
dedicat al mundial de ,
futbol que es disputarà
tl'estiu vinent, va començar
ahir les seves emissions de
forma oficial El canal es
pot veure a traves de la
plataforma Via Digital I
idisposa d'una pantalla
múltiple en la qual
I l'espectador pot triar el que
vol veure /EFC

TELEDEPORTE
10.01 Noticias
10.10 Tennis. Open d'Austràlia
19.30 Cros. Cros de Haro. Cursa
masculina i femenina
20.30 Handbol. Espanya-Rússia .
22.00 Hoquei patins. Reus-Liceo.
Lliga Divisió d'Honor. Jornada

18
23.30 Polideportivo 2002
00.00 Tennis. Open d'Austràlia02.00 Patinatge
artistIcCampionat d'Europa
patinatge artístic 2 0 0 2 .

FUTBOLTOTAL
07.00 Newcastle-Leeds United.
Premier League. Jornada 22
09.00 Bolton Wanderers-Chelsea.
Premier League. Jornada 2 2
11.00 Auxerre-Bordeus. Lliga
francesa. Jornada 2 1
13.00 Southampton-IVIanchester
United. Premier League.
Jornada 2 2 .
15.15 Real Madrid-València. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
17.15 Barcelona-Sevilla. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
19.30 90 minutos Europa.
21.00 Valladolid-Deportivo. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
23.00 IVIarsella-Bàstia. Lliga'
francesa. Jornada 2 1
01.00 Arsenal-LiverpooL Premier
League. Jornada 2 2
03.00 Newcastle-Leeds. Premier
League. Jornada 2 2
05.00 Àuxerre-Bordeus.

i..Pinï?rt?,15,degerfer,del,20q2^r.:y.,{)<^.,^^ :,,;,•;>-;',\i!^,

AU «VERSUS» LISTÓN, EI gran Muhammad Ali, abans Cassius Clay, contempla el
seu rival Sonny Listón estès sobre la lona. Era una època en què él boxador formava
part de l'univers dels escollits, com un semidéu.
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»DIMARTS 15

Gops sense argument
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DES DEL SOFÁ
JOSEP MARIA FONALLERAS

i va haver un temps en què
la boxa era el correlat esportiu que més s'acostava al classicisme. Temps d'herois i de perdedors,
d'homes sols en lluita contra uns altres
homes, també sols, amb l'argument
d'una història escrita, fa segles. No em
refereixo només a la superfície més visible de la boxa, la que l'agermana amb
el circ i els gladiadors. Més aviat parlo
de batalles èpiques, d'exercicis que no
són només anatomies sinó intel·lectuals, d'estratègies, de dansa. És per
això que la boxa, esport de masses no
fa gaire —també a Catalunya— il·lustrava els somnis de poetes i artistes.
Penso en Gravan, és clar, i en Joe Louis
i en Sugar Ray Robinson i en Cassius
Clay i també en Joe Frazier, que era el
dolent de la pel·lícula quan qui després
va ser Muhammad Alí dominava els
rings i ballava per damunt dels casalots
malmesos dels seus contrincants.
Penso en els films en què assistíem
a l'ascens i caiguda del boxador que
provenia de la pobresa, en la cohort de
noies rosses que li feien amable la vida
mentre era guanyador, en la desgràcia
d'haver de triar entre els diners o la dignitat: l'escena que a mi m'agradava
més, aquella en què el campió es veia
empès a perdre el combat perquè els
seus propis valedors havien apostat en
contra seva i a favor d'un xicot jove i
desconegut a qui havien promès un paradís fàcil que tard o d'hora s'acabaria
tornant també un territori de fel, emmarcat en les dotzes cordes tibants dels
quadrilàter. Penso en Més dura serà L·
caiguda o en Toro salvatge o en l'escena
de Bruce Willis a Pulp Fiction, i recordo

PENÚLTIMA

^-^V^ïi--

Bàsquet. Gopa Saporta 8a
jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol. Copa del Rei. Quarts de
final Tornada
Handbol Partit amistós
Espanya-Rússia, a Granollers

»DIMECRES 16
Futbol. Copa del Rei Quarts de
final Tornada
Bàsquet. Eurolliga. 1 l a jornada
Bàsquet. Copa Korac. 6a jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

»DIJOUS 17
Bàsquet. Eurolliga 1 l a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

»DIVENDRES 18
Motor. Ral·ll de Montecarlo.
, Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant masculí a
Kitzbuhel
Escacs. Final del campionat del
món

»DISSABTE 19

la coreografia precisa dels moviments
dels púgils, dels homes sols davant el
seu destí tràgic.
Hi penso mentre veig a la televisió
un reportatge francès sobre Sugar Ray,
la baula que va permetre la continuïtat
de la cadena entre Joe Louis (a qui duia
les bosses fins al gimnàs) i Cassius Clay
(de qui va rebre, a crits, enfiírismat, els
elogis més encesos). Era una època en
què el boxador formava part de l'univers dels escollits, com un semidéu.
Certament provenia d'un altre món,
però era acceptat —com a decoració,
pel seu exotisme o pels missatges que
transmetia— gràcies a la seva treballada i soferta condició d'heroi. El cervell

retia homenatge al cos en la figura de
qui feia servir cos i cervell a l'altar dels
clàssics. Fins i tot els perdedors que no
havien ni pogut tastar la mel de les nits
triomfants i dels punys enlaire, tenien
seient assegurat en la mitologia de la
boxa. És el cas que recorda un dels personatges de Soldados de Salamína, tot
evocant —en l'últim capítol— l'esplèndida i desencisada Fat City de Houston.
Avui, la boxa, reduïda a un negoci sinistre, vençuda per la correcció, per la
mort sense sentit, pels focus sense memòria, no solament ha perdut l'estil sinó
que navega —i això és el
pitjor per a una història
'^"^
clàssica-^ sense argument. > *• "

Futbol. Lliga. 21a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final.
Tornada
Futbol de sala. Oivisió d'honor.
17a jornada
Motor. Ral·ll de Montecarlo.
Motor. Copa del món de trial
indoor. Marsella
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 9a jornada
Waterpolo. Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de final
Voleibol Lliga Acevol. 18a
jornada
Esquí alpí Copa del món.
Descens masculí a Kitzbuhel i
eslàlom gegant femení a
Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del '
món

»DIUMENGE 20
Josep Maria Fonalleras. Escriptc i r •'

I BÀSQUET LLIGA ACB

> FUTBOLÍ A DIVISIÓ
EQUIP

•tr 1
ir 2
•d 3
ir 4
• 5
• 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
. 17
T 18
• 19
T 20

Real Madrid
Athietic
Celta
Barcelona
Alavés
València
Deportivo
Betis
Valladolid
l.as Palmas
Sevilla
Màlaga
Espanyol
Saragossa
Vila-real
Osasuna
Tenerife
Mallorca
Real Sociedad
Rayo

PUNTS

38
34
33
33
33
33
33
32
28
27
27
25
25
24
23
23
21
20
19
14

EQUIP

PRQPERAJORNADA

Espanyol-Betls
Diumenge(17.00, PPV)
Màlaga-Real Madrid
Dissabte (21.30, TV3)
València-Valladolid
Diumenge(17.00, PPV)
Deportivo-Las Palmas
Diumenge (20.00, C+)
Mallorca-Athietic
Diumenge(17.00, PPV)
Real Sociedad-Alavés
Dissabte (17.00, PPV)
Tenerlfe-Celta
Diumenge (18.00, PPV)
Osasuna-Vlla-roal
Diumenge(17.00, PPV)
Rayo-Barcelona
Diumenge(17.00,PPV)
Sevllla-Saragossa
Diumenge(17.00, PPV)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Barcelona
Tau
Unicaja
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Estudiantes
Joventut
Fòrum
Fuenlabrada
Breogán
Casademont
Lleida
Granada
Canàries
Càceres
Bijén
Cantabria

VICTÒRIES

14
12
12
12
11
9
8
8
8
8
8
7
7
5
. 5
5
3
2

»LA TRAVESSA
PRQPERAJORNADA

Estudlantes-Breogán
Dissabte (19.00
Fórum-Granada

Dissabte (19.00)
Pamesa-Casademont
Diumenge (12.30)
6arcelona-CS Fernando
Dissabte (19.00, C+)
Fuenlabrada-Unicaja
DiumengedS.OO, Spo.)
Càceres-Joventut
Diumenge (12.30)
Cantabria-Llelda
Diumenge(12.30,33)
Canàries-Reai Madrid
Diumenge (18.00)
Tau-Gij6n
Diumenge(18.00)

1 Espanyot-BetJs
2 Màlaga-Real Madrid
3 València-Valladolid
4 Deportivo-Las Palmas
5 Mallorca-Athietic
6 Real Socledad-Alavés
7 Tenerrfe-Celta
8 Osasuna-Vila-real
9 Rayo-Barcelona
lOSevIlla-Saragossa
11 Oviedo-Racing
12Nàstic-Bursos
13Ejído-Jaén
lAAtlétlco-Eibar
Ple al 15
15 Albacete-Salamanca

EN XARXA.
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com
Tennis. Obert d'Austràlia
www.ausopen.org
Bàsquet
www.acb.com
www.euroleague.net
Esquí
www.fis-ski.com
Escacs
www.fi(Je.com
Waterpolo
www. waterpolo-worl(d .com
vww.len-aquatics.org

Futbol Lliga. 21a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 17a jornada
Motor. Ral·ll de Montecarlo.
Atletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar
Atletisme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Copa LEN. Quarts de
final. Recopa. Quarts de final
Esquí alpí Copa del món.
Eslàlom masculla Kitzbuhel i
femenía Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
níón

»DILLUNS 21
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

Dimarts, 15 de gener del 2 0 0 2
Ronda «e Sant Pere. 19-21.7è, fia.
0801Q Baiceiona. Telèfon 902 36 93 99.
Adiota electrònica: el9@el9.com

1^
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EL RONDO DE DALT

r"" L'OBSCUR DEL RETRAT *^3

XAVl DÍAZ ]
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PfHiier, la Unió

'ÍH*

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.

Després, Bonachei i
e»

V*

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.

úbQ LíiíS fc
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
MUU

El seny
coma
remei

«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.

Demana pressupost sense compromís
9 0 2 30 30 30 • www.regal.es
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