ftOPINIÓ

»EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

Som un país on
el Barca és més
que un club i
Catalunya,
menys que una
# % selecció

Arriba l'hora d'El 9, l'esport
pensat i escrit en català

Professor d'història contemporània

BARCA EL RETORN DE LES VACANCES

•'iMi-·^^
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Rivaldo
arriba
avui

ORochemback i Geovanni
no es presenten al primer
entrenament del Barca
OKIuivert arriba tard i De
Boer abonyega el cobce
»BARCA ENTREVISTA A JOAN GASPART

^ESPANYOL ENTREVISTA A PACO FLORES

«Rexach
no ha
fracassat»

«Tamudo no
serà aquí
l'any que ve»

> EL PRESIDENT BLAUGRANA SOSPIRA PER
UN TÍTOL PER SALVAR LA TEMPORADA

> EL TÈCNIC DE LEQUIP ESPANYOLISTA ES LAMENTA
D'HAVER DESTAR SEMPRE A LA CORDA FLUIXA

aisseny
publicitat

fa co

imatge corporativa
estands
fotografia
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• MES ESPORT PARIS-DAKAR

> ELS FAVORITS VAN AGAFANT
POSICIONS EN LA PRIMERA ETAPA
«SERIOSA-DE LA PROVA

Av. Sant Francesc, 4
17001 Girona

972 41 04 62
www.iglesies.com
iglesies@igiesies.com
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EL 9

EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

DiíPecies 2 da gener del 2002

.íStassa!,

OEI9es
converteix avui
en el primer
diari esportiu en
català de la
història

EL 9
Barcelona

La contraportada

En els últims mesos la
redacció d'El 9 ha elaborat
diveros números zero per
pulir.tots els detalls amb vista
a la sortida. Les tres imatges
del costat corresponen a les
portades de tres números
zero, del dia del
Catalunya-Xile, un dia entre
setmana i la prèvia del derbi
entre l'Espanyol i el Barca.

A la contraportada d'El 9 hi
haurà col·laboradors de
diversos àmbits, com és el .
cas de la del costat, firmada
pel periodista deTVS Xavi •
Torres. També tindran el seu
espai a la contraportada
Jordi Basté, Ricard
Torquemada, Pere Ferreres,
Martí Perarnau, Xavi Díaz,
Josep Maria Solé i Sabaté...
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O Pretenem que
el lector s'aturi
a llegir, que no
passi de
puntetes pels
titulars
O L'esport d'elit
serà el terreny
de joc en el qual
ens mourem dia
rere dia

El 9 vol contribuir al periodisme esportiu d'aquest inici
de segle oferint una visió dinàmica de l'esport, donant importància a les fotografia i la infografia, però també fent una
anàlisi serena del que molta
gent ja ha vist per la televisió,
en el camp, en la pista o en el
circuit. Volem convidar el lector a aturar-se a llegir, que no
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arribat

El diari que tenen a les mans és
el primer esportiu que s'edit.i
íntegrament en català en la història. Un diari català tant per la
llengua que utilitza com per la
visió que donarà de l'esport.
Pensat i escrit en català, ens
agrada dir, a la redacció d'El 9,
que a partir d'avui els informarà en la llengua del país de tot
el que passa en el món de l'esport d'elit. Perquè aquest serà
el nostre camp d'acció: els
grans equips, els grans esportistes, les gríuis competicions.
Des del Barca als Jocs Olímpics, passant per l'Espanyol, el
mundial de motos, de rallis o
de fórmula 1, l'NBA, els grand
slam de tennis o de golf, el
Tour, la Volta i les competicions europees de clubs. Les
seleccions catalanes absolutes
—de moment amb els amistosos, mentre no es vagi obrint
camí a les competicions oficials— són les nostres seleccions. La nostra referència és
tot l'àmbit lingüístic català, la
qual cosa no vol dir que no seguirem el que fan les seleccions
espanyoles. Simplement ens
ho mirarem amb uns altres
ulls, amb una visió catalana de
l'esport.

O És un mitjà
català tant per
la llengua com
per la visió que
donarà de
Tesport

Les portades
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Jordi Puiol —amb un exemplar de proves d'El 9 a les mans— conversa amb Jordi Grau, en presència de Jordi Vilajoana. / L.S.

passi de puntetes pels titulars.
Per això, a part de la informació
puntual; el reportatge, l'entrevista en profunditat, la visió
analítica i critica de la realitat,
raonada i argumentada, sense
desqualificacions sense solta
ni volta, seran algunes de les
armes que utilitzarem per
aconseguir-ho. I a més dels
professionals que formen la redacció d'El 9, comptarem amb
tot un seguit de col·laboradors
que aportaran el seu punt de

vista. En alguns casos, el que
donen els anys d'activitat professional d'alguns esportistes
ja retirats, i en altres, el de persones no necessàriament vinculades al món de l'esport però
que donaran punts de vista interessants per a entendre el
món de l'esport com a fenomen social.
No pretenem aconseguir
una éxhaustivitat impossible.
Aquest no és el nostre repte.
Avui és molt fàcil accedir als re-

sultats de qualsevol competició a través d'Internet. Només
cal un ordinador. La informació ja no és patrimoni exclusiu
dels mitjans de comunicació,
però sí que tenim l'obligació de
treballar-la, analitzar-la i esprémer al màxim els nostres
coneixements perquè el lector
d'El 9 pugui llegir en les nostres
planes quelcom de diferent al
que ja ha rebut durant el dia a
través de la televisió, la ràdio o
Internet.

ELS

EL P R I M E R DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

Les obertures

Pilota vol
dir prestigi
•*>£iSt •"^""
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Les dues planes del costat
són un exemple d'un tema
d'obertura de dues planes,.
en què cada element té un
espai destacat i ben
determinat, i això permet al
lector una visió ordenada del
conjunt. En aquestes planes
es combinen nítidament els
espais gràfics, els
informatius i els d'opinió.
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L'opinió

,«:.„:-:,.

Diàriament hi haurà dues
planes amb espais fixos
destinats a l'anàlisi i l'opinió.
L'editorial, l'opinió del
lectors, l'acudit, una
col·laboració de l'espai
Alguna pregunta més d'El
matí de Catalunya Ràdio, un
article de fons i dos articles
d'autor més curts componen
aquestes planes.
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L'ORGANIGRAMA

hora

JORDI GRAU
DIRECTOR
\ « »

• •

Girona, 1957. Va
- , "
/
començar a Ràdio
,. -.-5i- y, --I Girona i el Diari de
Girona, ha esta responsable de
Presència, primer director d'El
Punt del Barcelonès Nord i
subdirector del grup d'El Punt.

íf

JORDI CAMPS
DIRECTOR ADJUNT

Malgrat de Mar
(Maresme), 1960..
Resident a Calella,
va començar a El Punt coma
corresponsal el 1984. Des del
1994, responsable d'esports del
grup d'El Punt.

<

PEP RIERA
DIRECTOR ADJUNT

Osor (Selva), 1963.
Ha estat redactor en
cap de l'edició
gironina d'El Punt. Va ser el <
primer director d'El Punt al
Maresme. Col·labora a la secció
'I )pinió d'El Punt i Presència.

DAVID COLOMER
REDACTOR EN CAP

Barcelona, 1970. El
1990 entra a la
secció d'esports
d'El Punt i actualment col·labora
a la secció d'opinió. Té publicats
dos llibres de narracions, Préssecs
i diesel i Danys col·laterals.

MARTÍAYATS
CAf» DE SECCIÓ

Els components de la redacció del primer diari esportiu en català MANI I I I AI» ^

La redacció central d'El 9, a Barcelona
La redacció central d'El 9 és a Barcelona, a la ronda Sant Pere,
19-21 7e 6a Per fer un millor seguiment dels pnncipals equips i
de bona part de l'activitat de l'esport d'elit català, sobretot el
futbol. El 9 disposa una amplies insta! íacions en un cèntric edifici
de la ciutat comtal El local que ocupara la redacció està equipat
amb els mitjans tècnics necessaris per poder elaborar amb agilitat
la informació —com ho requereixen sovinl els horans de les
competicions esportives— i arnbar amb puntualitat a la cita «nib
el lector cada dia de la setmana El telèfon de la redacció es el 902
36 99 991 el numero de fax és el 93 481 76 88 També es pot
comunicar amb El 9 a traves de l'adreça electrònica el9@el9 com
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Girona, 1966. Fins
^tt^-ar- Rv ^"^^ havia estat
»
s ' redactor i més tard
cap de la secció d'esports de
l'edició d'El Punt a les comarques
gironines. A f/9s'encarregarà de
les planes de futbol.

LLUÍS SIMÓN
CAP DE SECCIÓ

Salitja (Selva),
1971. Va començar
com a redactor
d'esports a El Punt, a les planes
de poliesportiu. Coordina la secció
de Més Esport d ' f / 9 .
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EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ
La informació
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El RAC ral li decideix el
mundial més incert
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L'Athletic arriba demà al ^s
Camp Nou fet una fera ,"
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Comunicació i
reflexió

Les dues imatges del costat •
corresponen aplanes •:
d'infòrmació.dels números
zero que s'han fet abans, de
la sortida als quioscos. En els
temes d'obertura es
combinen equilibradament
els espais gràfics amb el text
i les columnes de breus es
destaquen amb una trama
de fons.

T^

Pieteicn hcmogeriQitzar
lavendJdsIsíirelsiteTV

Va

Amb coses a d i r
o Periodistes, escriptors i esportistes d'alt
nivell seran presents als espais d'opinió d'El 9

O El veterà ninotaire l'Avi i l'equip d'«Alguna
pregunta més» hi posaran el seu toc d'humor

EL 9
Barcelona

s

El 9 Esportiu de Catalunya donarà un especial protagonisme
als espais d'anàlisi, reflexió i
opinió i hi destinarà planes específiques perquè els lectors
puguin trobar-hi el punt de vista de destacats periodistes, escriptors, directius i esportistes
d'alt nivell sobre tot allò que
passi a l'esport d'elit de casa
nostra i de la resta del món. De
la mateixa manera que l'opinió
del diari es reflectirà únicament a l'editorial, el dia a dia .
dels nostres equips, dels esportistes i dels dirigents serà analitzat per diversos especialistes. Els exjugadors del Barca
Ramon M. Calderé i Josep M.
Fusté,
l'exblaugrana
i
blanc-i-blau Pepito Ramos, el
periodista Enric Matarrodona i
els jugadors Miquel Soler i Xavi
Aguado faran aquesta tasca a
les planes de futbol. L'exjugador Joan Creus, un dels homes
més carismàtics de l'esport català, serà l'analista de bàsquet
a les planes de Més Esport, on
Joaquim Camps ens aportarà
informació sobre l'esport als
Estats Units.
La contraportada del diari i
La Penúltima estaran destinades a articles d'autor. Els periodistes Jordi Basté, Xavi Torres,
Pere Ferreres, Ricard Torquemada, Martí Perarnau i Xavi
Díaz i l'historiador Josep Maria
Solé i Sabaté s'alternaran a la
contra, mentre que Eduard
Boet, Frederic Porta, Santi Carreras, Jaume Peral i Imma Merino i els escriptors Antoni
Puigverd, Ramon Solsona i Josep Maria Fonalleras ocuparan
la Peniiltima.
El toc d'humor àcid i crític
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D'esquerra a dreta i de dalt a baíx: Jordi Basté, Xavi Torres, Pere Ferreres i Joan Creus. Pepito Ramos, Raition Maria
Calderé, Josep M. Fusté i Frederic Porta. Xavi Aguado, Miquel Soler, Xavi Díaz i J.M. Solé i Sabaté. Eduard Boet, Josep
M. Fonalleras, Ramon Solsona i Antoni Puigverd.

sempre necessari en qualsevol quip d'^/guna pregunta més,
publicació el donarà diària- . dirigit per Carles Capdevila, un
ment a la plana editorial el ve- espai que s'emet de dilluns a
terà ninotaire Lluís Recasens, divendres a tres quarts de nou
més conegut com L'Avi, i l'e- i tres quarts de dotze del matí
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Internet per
comunicar-nos
interactivament
amb els lectors
Barcelona El 9 té una plana
web a la qual es pot accedir
amb l'adreça electrònica
w w w el9 com o través de
Vilaweb, a l'adreça
w w w vilaweb com Els
lectors hi trobaran de
moment una explicació del
grojecte i els continguts
d'El 91 els enllaços per fer
arribar les seves opinions
—el9@el9 com—i per
participaren les enquestes
digitals del dian, els
resultats de les quals es
publicaran diàriament a les
planes d'opinió L'adreça
electrònica tambe serveix
perquè els lectors hi facin
arnbar cartes per ser
publicades i per mantenir
un contacte interactiu amb
els responsables del
dian /EL9

Onze capçaleres
impulsen El 9
Esportiu de
Catalunya
!

•

• El 9 dedicarà diàriament una
plana a la comunicació, amb
la programació esportiva i
informacions sobre les
principals cadenes de
televisió i ràdio. A la
Penúltima destaca un article
de fons d'autor que convida
el lectora una lectura
reposada.

dins d'El Matí de Catalunya
Ràdio, el programa líder d'audiència a Catalunya que dirigetx i presenta el periodista Antord Bassas.

Barcelona L'empresa
editora d'El 9, CECM
(Comercialitzadora i
Editora de la Coordinadora
de Mitjans), te com a
accionista majoritari Comit
(Coordinadora de Mitjans),
que agrupa set capçaleres
per impulsar projectes de
premsa en català El Punt,
Segre, Regio 7, El S'Mou, El
3 de Vuit, Dian d'Andorra i
el dian electrònic Vilaweb
Entre els accionistes
minoritaris s'han afegit al
projecte Dian de Balears,
Dian de Sant Cugat, L'Hora
del Garraf \ El 9 Punt
L'objectiu es cobrir tot
l'àmbit amb dians locals, el
dian esportiu i un
d'informació'general, en ^^
un sol dian nacional per
edicions /EL9

ELS
Ijimecrús, 2 dr grr.cr Cel 2102

PUBLICITAT

JEROGLÍFIC

Un mitjà dóna la benvinguda a un altre
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EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

O Catalunya gaudeix des de
finals del segle XIX d'una
important tradició de
periodisme esportiu

O Els mateixos esportistes
van ser els encarregats de
publicareis primers ;
butlletins

© Cap de les publicacions
d iàries esportives aparegudes
fins el moment havia estat
escrita en llengua catalana

De bracet amb resport
MARC SALGAS

•'•/••

Barcelona

Fins avui mai s'havia publicat
un diari esportiu íntegrament
escrit en català. Un dèficit important, si tenim en compte
que l'àmplia tradició del periodisme esportiu a Catalunya
compta amb un nombre imp o r t a n t í s s i m de capçaleres
(diaris, setmanaris, butlletins
mensuals...) dedicades al tractament general o especialitzat
de l'esport. Algunes d'aquestes
capçaleres han incorporat el
català de manera total o parcial
en les seves pàgines, però mai
el català havia estat la llengua
vehicular d'un diari esportiu.
Si fem un repàs a les beceroles del periodisme esportiu català veurem que les primeres
publicacions sorgeixen de la
necessitjat de comunicació entre els associats dels diversos
clubs i federacions que havien
aparegut a Catalunya a mitjan
segle,XIX. Es tractava de modestos butlletins mensuals escrits pels mateixos esportistes
que reproduïen, sobretot, les
informacions relatives al funcionament ordinari de les entitats. D'aquests budletins, només els dels centres excursionistes estaven escrits en català.
Més endavant aquestes publicacions van començar a incorporar notícies més generals
que transcendien l'esfera pròpia de l'entitat.
Cap a ñnals de segle la pràctica esportiva es va popularitzar i van aparèixer els primers
esportistes professionals i, juntament amb ells, les primeres
publicacions esportives professionals. Alguns mitjans van
néixer a m b l'objectiu de ser
rendibles econòmicament.
Van aparèixer, sobretot, publicacions setmanals del món del
ciclisme o de la boxa.
El 1906 va sortir al carrer el
primer n ú m e r o d'El Mundo
Deportivo, un setmanari integral de l'esport que va trencar
amb tot el que s'havia fet fins
el m o m e n t . El 1908 va a p a -

Una imatge del campionat del món dè boxa del pes ploma a la Monumental de Barcelona, l'any 1935. / INSTITUT MUNICIPAL DHISTÒRIA OE BARCELONA.

rèixer la competència amb la
revista setmanal Sport, la primera que s'editava en català si
exceptuem els butlletins excursionistes. El 1911 el magazín esportiu Stadium neixia
a m b especial a t e n c i ó a les
il·lustracions.
En els anys s e g ü e n t s la
premsa esportiva va viure una
modernització que va desembocar en l'aparició d'estils informatius més àgils i en la professionalitzaciò dels redactors.
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Va créixer la pràctica esportiva més semblant al que ara en dientre les classes populars i, per riem un diari esportiu en catatant, la demanda
là, tot i que hi ted'informació.
nien cabuda tot
Després de la I
tipus d'informaLa informació tia
Guerra Mundial,
cions.
anat lligada a
van sortir m é s
Durant la Guel'increment de la
mitjans escrits en
rra Civil i princi-,
pràctica
català, com és el
pis del franquisesportiva
cas de Catalunya
' me, l'activitat esSportiva (1916).
portiva —i e n
La Rambla, setconseqüència la
manari primer i diari després preitisa esportiva— no van rè(1930-39), va ser el projecte cuperar la normalitat que te-

nien abans. La premsa mensual i quinzenal i la premsa comarcal gairebé van desapa-rèixer. Les autoritats van començar a controlar els mitjans
prohibint la crítica, la polèmica
i les valoracions de partits que
portessin a dobles lectures.
Durant els anys quaranta H
Mundo Deportivo es va consolidar com a diari esportiu per
excel·lència, continuant—a diferència de la resta de capçaleres que progressivament ana-

fiííF"
'Dimecres 2,de gener del 20,02,,

EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN C A T A ^ ^
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La premsa a comarques

«Los Deportes» el 1898

Les publicacions esportives.
editades a la capital de Catalunya
van estar sempre acompanyades
d'iniciatives promogudes per les
comarques. Al principi, només "
s'editaven algunes publicacions
fora de Barcelona, però a partir de
Í914 es va produir un esclat que va
provocar que el nombre de
capçaleres es multipliquessin per
cinc. Durant el temps del
franquisme el nombre de
publicacions es va reduir gairebé
fins a desaparèixer.

Los Deportes representa una sèrie :
de mitjans que comencen a
desvincular-se de les entitats. Es
creen empreses periodístiques que
donaran peu a l'aparició d'un
periodisme especialitzat que uneix
el discurs divulgatiu de l'esport
amb un nou model formal. A la
fotografia veiem la redacció de Los
Deportes de l'any 1898, formada.
per Prats, A. Llorens, Duran,
Verderau, Ramos, Ferrer, Aldomá,
Masferrer (director), J. Llorens,
MirapeixiRiera.
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I El Ciclista (1891-93).
Revista mensual en castellà
dedicada al ciclisme I a
,
altres esports A partir de
1892 va passar a ser
quinzenal
i '
' t
T
i

»El Mundo Deportivo (des del
1906).Setmanan
poliesportiu escrit en
castellà Va destacar pel
j seu estil innovador Es va ^
convertir en dian a partir de

' 1928
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> tStadium (1911-30). Revista,
quinzenal sobre tots els
>
i I esports Tema una acurada
estètica i priontzava les
fotografíes i els dibuixos
Escrita en castellà
< > La Nau dels Esports
<
(1929-30). Setmanan en
català que tractava tots els
esports Només en van
sortir divuit números! però
) va donar lloc a la posterior
edició de La Rambla

3 0 0.1.

I La Rambla (1930-39).
Setmanan en català i
catalanista que es va
(Convertir en dian
d'informació general a ,
partir de 1936 Fomentava
l'esport popular

»Vida Deportiva (1945-65)
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Algunes de les publicacions esportives catalanes editades durant els segles XIX i XX.

L'humor, un dels èxits del periodisme esportiu
El gènere humorístic va ser un dels que més èxit va tenir durant
la dècada dels anys vint i trenta Es tractava d'un fenomen molt
innovador de sòlides arrels catalanes que va tenir el seu màxim
representant en el XuV Aquest mitjà era íntegrament satíric i
es caracteritzava pels comentaris àcids dels seus excel-'ients
col iaboradors Abans de l'apanció del Xut' ja havien existit
algunes capçaleres dedicades a aquest gènere, com Zancadilla
I El Congo Després de la Guerra Civil El Once va intentar
continuar sense gaire èxit l'estil del Xut' Durant els anys
setanta algunes iniciatives van apostar per un estil més punyent,
com Barrabás, però no van prosperar

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 2/1/2002. Page 7

ven donant més importància al
futbol— amb la informació esportiva general. A mitjan dècada van aparèixer Vida Deportiva i Barcelona Deportiva, totes
dues centrades en la jornada
futbolística del diumenge.
L'any 1952 va soritr al carrer
Dicen, que a partir de la dècada
dels seixanta es va convertir en
el segon diari esportiu de Catalimya. El nou diari sortiria a
la tarda per mantenir l'exclusivitat matutina d ' S Mundo De-

TCLCFOK 3 * M '

Setmanan en castellà
dedicat especialment al
futbol
>
I Xut! (1922-36) Setmanan
satine escrit en català
Després de la Guerra Civil
f/Once va intentar
continuar el seu projecte
en castellà
»Dicen (1952-85) Revista de
periodicitat setmanal 1
temàtica sobretot
futbolística Donava
pnontat al comentari i al
rumor d abans del partit El
1965 es va convertir en '
dian En castellà
14-2-4(1975-80).
Bisetmanari de futbol escrit
en castellà que es va
transformar en diari el
mateix any de sortir, 1 va fer
la competència a dues
> publicacions dianes més ,

portivo. A mitjan setanta va
néixer el diari 4-2-4 (abans bisetmanari), de clara tendència
catalanista i barcelonista. El
1979 va aparèixer una quarta
publicació, més populista, que \ »Don Balón (des del 1975) !
Setmanari de futbol editat ¡
va impulsar un nou periodisme
) en castellà
\\
esportiu basat en l'esport es. i '-;
',1
>
,
pectacle i en la interpretació i
l'opinió. Era el diari Sport, que, ' lSport(desdel1979).Dian
amb El Mundo Deportivo, han í d'estil populista dedicat a
' tots els esports, pprò'( *
estat les dues úniques capçaleespecialment al Barca i al j '
res esportives catalanes que
futbol
!
han sobreviscut fins avui.
u

i ^ '
i
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« La d irecti va del Barca
és una sola familia»
ENTREVISTA A JOAN GASPART. President del FC Barcelona
J. GRAU/,D. COLOMER
Barcelona

Joan Gaspartno té més remei
quefer un balanç negatiu de
l'any que acabem de tancar i
s'aferra a la possibilitat de
jugar lafiriqlde Glasgow per
salvarla ternporáda. El
presidentblaugraná no vol
sentir parlar de Carlos Bianchi
i referma la seva confiança en
Carles Rexach.
,•
—^Amb què es queda del 2001, si es
pot quedar'amb alguna cosa?

—En l'apartat esportiu, em
quedo amb el gol de Rivaldo
que ens va permetre classificar-nos per jugar la Higa de
campions. Ja sé que és un, bagatge molt curt pel que hauria
d'aspirar él Barca, però aquesta és la realitat. Em quedo també amb l'explosió d'alegria del
Camp Nou amb aquell gol en
l'últim minut i amb l'òbjectiu
complert de ser a Europa. Però
reconec que. el balanç que es
pot fér d'aquest any anterior...
no és positiu.
—I què li demana al 2002?
—Intentarem ser a Glasgow i
jugar la final. Dependrà de circumstàncies diverses guanyar-la, de la matebca manera
que ens suposaria també un
gran èxit la lliga. Oblidar-nos
una mica d'aquest 2001 és el
meu objectiu per a l'any nou.
També haig de recordar, però,
que el bagatge del Barca del
2001, que és curt per a un club
de la nostra magnitud, ja el voldria qualsevol altre equip.
—Glasgow, quan ja fa deu anys de
Wembley, es presenta com úna gran
urgència per a l'entitat?
^ U n títol urgeix sempre. Desgraciadament, el Barca en 102
anys ha guanyat 16 lligues i una
sola copa d'Europa. Però el
Barca continua sent el Barca.
—Però l'exigència cada cop és major.
—El soci del Barca és exigent
de mena. I ho ha de ser. La gent,
però, és coïnprensiva i entén
que no sempre es pot guanyar.
El que el soci no accepta és que

Joan Gaspart, al seu despatx del Camp Nou. / LLUÍS SERRAT

l'equip no tingui possibilitats
de guanyar un títol fins al darrer moment, i per això dic que
arribar a Glasgow és un gran
objectiu. A partir d'aquí ja veurem si guanyarem o no.
—El que no accepta l'aficionat és perdre a Figueres.
—^També hauríem d'haver aspirat a guanyar la copa, i és
molt trist que quedéssim eliminats tan aviat.
—Després d'un any i mig de president.

creu què ha aconseguit cohesionar la
directiva?

—Des del punt de vista social
el Barca ha avançat molt. Hem
fet un cens de socis creíble, ims
estatuts moderns, una obertura enorme a tothom. Això, que
és molt positiu, tíimbé té de vegades els seus inconvenients,
perquè provoca que no tothom
pensi igual. Crec que això ja
s'ha superat, i els directius del
Barca estem molt units. Si al

DESIG 2002

BALANÇ 2001

principi feia la impressió que hi
havia moltes famílies, ara només n'hi ha una.

La banqueta
—I Rexach? Continua supeditant la
seva continuïtat als possibles títols
d'aquesta temporada?
—Espero que Rexach estigui
amb nosaltres molts anys.
Quan es pren una determinació dràstica amb l'entrenador

LA DIRECTIVA

^^4(&;S;iatpi]mcipiiii|
^iDp bagatge jde i i "
¡Hi d l I lili) iTiiiiiusSünPrír tt((
Barca en^eiiiOOI iii 2fl02^!set]weixi per il
es curtiiperoija e
famílies, ara
llli'Si
Mil iiiiioblidemlaídQuésiKii i només niíihiiiliiif
!i)i'
íism

íiiiiiliíiiiilliíi li
mn
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és perquè s'hafi:acassat,i jo no
puc esperar que el Barca fracassi. Si no aconseguim èxits,
això no vol dir que el senyor
Rexach no continuï. Sempre es
diu el mateix, però Cruyff va estar dos anys sense títols i després va conquerir quatre lli-,
gues i una copa d'Europa. Jo
crec que si tu confies en una
persona i creus que sap el que
fa, s'han de posar tots els mitjans per mantenir-lo al capda-

ELTÈCNIC

LQS^lKexaeniíiolnai iii:

jlifüiii

liliiPi liilii'KÍi
iilliliiiililii ilililiilíiiiiiiiiiiilï
isiiiHiSüiiitiÜiiSíií
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Caspart també va ser posat en coneixement de la sortida als quioscos d'El 9. / LLUIS SERRAT

vant de l'equip.
—Bianchi?
—Ningú no ha parlat amb ell.
No conec aquest senyor perquè, repeteixo, Rexach és l'entrenador del Barca i és a qui el
temps ha de donar la raó. Hem
de confiar i esperar.
—Àngel Fernández va dir fa poc que
falta un líder a l'equip. Hi està d'acord?
—Ens falta el líder que vam tenir el dia del Liverpool, perquè
aquell dia ningú no va pensar

que ens faltava un líder. El Barca ha demostrat que té equip
per fer un partidas com aquell
dia.
—Aquell va ser el partit que personalment li ha agradat més?
—Durant trenta minuts, sí. En
el conjunt dels 90 minuts crec
que hem fet partits més complets. Per repetir-los ens cal
continuïtat i una mica més de
sort. Si tots tornen a punt, inclòs Abelardo, d i u m e n g e el

tècnic podria fer per primer
cop l'equip amb tots els jugadors disponibles.
—Li fa por que amb el Centenario la
mafia blanca\orn\ a actuar?

—Jo no crec que els partits es
puguin guanyar fora del terreny de joc. Si no, jo no seria
patidor, però sí que em preocupa l'estat d'opinió general
que existeix a favor de tot el que
fa el Madrid. Però bé, nosaltres
hem de mirar el futur.

LIVERPOOL

BIANCHI

EL MADRID

O En el conjunt
dels 90 minuts
hem fet millors
partits que a
Liverpool

O Ningú del
Barca ha parlat
amb Bianchi. No
sé qui és aquest
senyor

O Em preocupa
l'estat d'opinió
favorable que hi
ha sobre tot el
que fa el Madrid
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VINS I CAVES D.O. ALELLA
Alella Vinícola
Can Jonc
Rambla Àngel Guimerà, 62
08328 Alella - BARCELONA
marfíI@alellavinicola.com
Tel. 93 540 38 42
Fax 93 540 16 48 / 93 540 05 23
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El Barca, saturat de problemes
ja en el primer dia de l'any
O Geovanni i Rochemback no O Patrick Kluivert perd
es presenten, sense avisar, al l'avíó, arriba tard i ha
primer entrenament
d'entrenar-se tot sol

O Rivaldo, amb permís de
Rexach, arriba avui i serà
sotmès a una altra ecografia

ÀNGEL PONZ
Barcelona

El Barca va viure una jornada
caòtica eh el retorn de l'equip
a la feina. Carles Rexach només
va poder entrenar amb 20 dels
24 jugadors que té en plantilla.
A l'absència de Rivaldo —el
club va disculpar-lo assenyalant que tenia permís de
Rexach per incorporar-se un
dia més tard— van afegir-se les
de Geovanni, Rochemback i
BQuivert, que eren esperats ales
sis de la tarda per iniciar el primer entrenament de l'any.
L'holandès va informar prèviament el club que havia perdut
l'avid a l'aeroport d'Amsterdam. Finalment, però, va presentar-se al Camp Nou cap a
dos quarts de set de la tarda i
va fer una breu sessió tot sol
amb el preparador físic, Paco
Seirullo i el tècnic Toño de la
Cruz.
Pel que fa a Geovanni i Rochemback, el club desconebda
en un primer moment els motius de les seves absències. Posteriorment, es va tenir coneixement que Rochemback agafar
va un vol ahir a la nit per ser
avui a Barcelona perquè la seva
mare havia tingut «problemes
de salut». Pel que fa a Geovanni, tots els intents del club per
localitzar-lo havien resultat infructuosos. Malgrat tot, s'espera que avui s'incorporin al primer dels dos entrenaments
programats. El club ja ha anunciat que tant Rochemback,
com Geovanni i Kluivert seran
multats, encara que no van vo-»
ler fer pública la quantitat emparant-se en el reglament intern del vestidor.
Rivaldo, amb permís. El cas de
Rivaldo va ser diferent al dels
seus compatriotes. Abans de
marxar de vacances, el brasiler
tenia programat fer-se avui
unes proves mèdiques, amb la
qual cosa havia pactat amb el
seu entrenador no participar
en la primera sessió de l'any.

LA TOPADA Per arrodonir una primer dia de feina del tot estrany, només va faltar una topada al pàrquing de l'estadi. Va
ser una hora abans de l'entrenament, quan el BMW de Frank de Bper va picar frontalment amb un Audi al final de la rampa
d'accés a l'aparcament. A la imatge, Dani arriba amb el seu Porsche i contempla la situació. Ningú no va prendre mal. / A.P.

No es poden queixar de vacances

Els jugadors passen controls de pes

Tot I les amanaces que va fer Carles Rexach de deixar ais seus
jugadors sense vacances, finalment, el Barca haurà estat ei
segon equip de la lliga que més dies lliures ha tingut en aquest
Nadal Tant el Madnd —que va començar ei descans el mateix
dia 23— com el Deportivo—ho va fer un dia després—van
reincorporar-se als entrenaments dilluns El més matiners a
tornar a la feina van ser el Rayo Vallecano 11'Athietic de Bilbao
(29) —només han fet sis dies—, seguits per l'Espanyol i el
Sevilla, que ho van fer el dia 30 Aixi, el Barca haurà gaudit de
nou dies de vacances i el Madrid de vuit, igual que el Deportivo
L'Espanyol només haurà tingut set dies L'únic equip que ha
supeiat al conjunt blaugrana en dies de festa és el Celta, que
es reincorpora aquest mati ais entrenaments ien total ha fet deu
dies de descans)

Poc més de 40 minuts van exercitar-se els jugadors sobre la
gespa del camp de la Masia La pnmeia sessió de l'any,
programada a les sis de la tarda, es va demorar vint minuts
perquè abans la totalitat de la plantilla —a excepció de les
quatre absències— van passar per la balança al vestidor mateix
Carles Rexach havia donat als seus jugadors un pla de treball
alternatiu que havien de seguir en els nou dies de vacances i
fer un control de pesatge era una de les mesures en el pnmer
dia de retorn a la feina En línies generals, tots els jugadors van
tornar amb el pes previst Aquesta setmana, el cos tècnic
intensificarà les sessions preparatòries—demà mati i tarda i
dijous molt possiblement també— amb la intenció que els
jugadors puguin tornar agafar el mateix pes i la condició física
que tenien quan van marxai de vacances

Rivaldo, que ha passat el Nadal
a Recife, té previst arribar avui
al migdia. Només d'aterrar, es
desplaçarà al Camp Nou, on es
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trobarà amb el doctor Borrell,
i després anirà a la clínica Asepeyo, on serà sotmès a una exhaustiva revisió mèdica per de-

terminar l'estat exacte de la lesió. Així, el brasiler tampoc participarà en la sessió d'aquest
matí i, si els resultats de les pro-

ves ho aconsellen, ja podrà
exercitar-se amb els seus companys en l'entrenament de la
tarda.
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Abelardo ja és un més
•Í'aíÉftüna's0se!i0'i';¡á!!i!

À.P.

Barcelona

in|;c|üarts;d;&nzè;dé!imàtí:;A;
J^\'i+ar(HaY3!HWcrii!iàrt''i'H'p'<:iç^''!!Í:'''

No tot van ser entrebancs en la
primera sessió preparatòria del
Barca d'aquest any. El defensa
Abelardo Fernández va tornar
a entrenar-se al mateix ritme
que els seus companys després
de deu mesos, tot i que va retirar-se al vestidor cinc minuts

abans, com a mesura de precaució, perquè va notar una
punxadeta a la cuixa.
El jugador asturià, que va ser
intervingut el 14 de març d'una
greu lesió de cartflag al genoll
que es va fer jugant amb la selecció espanyola a Birmingham, comença a veure la llum
després de diferents mesos
d'incertesa i de complicacions

en la recuperació. A banda de
plegar un xic abans d'hora,
Abelardo va ser un més. No va
ressentir-se en cap moment i
entre avui i demà es preveu que
li concedeixin l'alta.
Luis Enrique, baixa les líltimes cinc setmanes per un trencament fibril·lar, també va entrenar-se ahir aínb normalitat
i està en condicions de reapa-

rèixer diumenge. Patrik Andersson i Gerard també estan a
punt. Això vol dir que Rexach
té, en espera de l'ecografia a Rivaldo, tots els seus jugadors
disponibles per primer cop en
aquesta Uiga, tot i que aquesta
afirmació, vist el panorama negre d'aquesta temporada, no es
podrà fer fins que comenci el
partit contra el Saragossa.

Jiilípàfitit;Gòtji;tra;^!jSaragb;
;;ii'Cohjunt;blaugraná| •:,y!i'^'iú%'r\
;is;;diumèhgé;àreatàdi,(20'h)i;;;:;|!
t : també Va-iricprporarHSe'ahlr''^^
;i;'als:en^rénlamentS:'El'tecn1(;;^^^
N,;fxetxu;Rojo,yá|ding,irLJh''"'V'''
• !'';entréñárnéhtarrriátí./:A,p.
>

|;!Í;^eci:ui'|í:i!Íi!á|;í;;i;'^^^
Ijid^aprotitaf «à1^
JiiïlBarceionaoPhillipGocu'lçréü';

|ií;qÜ!eiérBarcá;té'üna''^;;jV;;':';;;:'
;!'i:oportunitat;immillona,ble, ;^^^
íiSiperássolirlafégüIántátenv;!'ia;;a¿iúéáj;pnesde,genen;;;\: [.';y''\'^
j'i;;«Teniiti,quátre(íart¡titres/ ';;;
iiÍ!js!Í)h!a1;eS1;adK'ltieHi!';;'ij;;|;,;;^
.üijídiatiíiíoíitan'pièràciíqü
i;|!'regijianl;at;|jé;jpcj'c|ei|^^^
|jij;resu|ÍBtSqüe{finS'ara;l1^
I i| le^atj i njcapíaçòs Gle ;tèp ^^
|i|iO™la\|rd^s|opifi)aiqu^

Ningú no ek ho posa
tan facU, als Reis Mags.

m¡m

Tots els regals.
Regals de moda, per a la casa, l'ocis
l'expon... I Ics nostres idees més
especials, com els Regals Preparats
o la Targeia Regal, en què s'indou
la quantitat que c$ vol obsequiar
i amb la qual es pot fi;r qualsevol
compra a FJ Cone IngUs.

Totes les joguines.
i!S!:fiquipíàmpÒG;va'éstar(ii!i!i}ij!(i

Toies l a joguines d d món son
a El Corte Inglés. Les últimes novetats
^ de les marques més especialitzades i
> els serveis més còmodes: p<^meni
\ en tres mesos sense interessos,
] tranMsa a domicili, piles de franc
en les joguines elèctriques...

F E L I Ç O S

ÉJÏI^Í*
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O El Barca ha d'aprofitár les O L'equip juga tres deis
O El descans europeuila
facilitats d'aquest mes per pròxims quatre partits a casa recuperació de jugadors no
rellançar-se en la Higa
contra rivals assequibles
permet excuses a Rexach
FERRAN CORREAS
Barcelona

El Barca ha acabat l'any 2001
viíitè en la Higa i fora de les places europees. Ho va fer a sis
punts del líder, el Deportivo, i
mirant l'esquena a altres sis
equips: el Real Madrid, el Celta,
el Betis, l'Athletic, l'Alavés i el
Valencia. Els jugadors de Carles Rexach, però, poden mirar
el futur a m b optimisme. En
primer lloc per la recuperació
d'alguns jugadors molt importants dins el funcionament de
l'equip, cas de Rivaldo, Anders-

son i Luis Enrique,, però sobre- suna, un dels equips que lluitot, pel calendari que espera els ten per no perdre la categoria.
b l a u g r a n a al gener,.un mes L'úriic desplaçament del Barideal per començar a remuntar ^ celona aquest mes serà a Valleposicions en la classificació.
cas, el 20 de gener, per jugar
El Barcelona jugarà quatre contra el Rayo, el cuer de pripartits delliga, tres d'ells a l'Es- mera. Aquest calendari fa pentadi i contra rivals assequibles. sar en la possibilitat que els
Per començar diumenge rebrà, b a r c e l o n i s t e s s u m i n d o t z e
en l'últim partit de la primera punts, cosa que difícilment povolta, ün Saragossa en hores dran fer els set equips classifibaixes. Una setmana més tard cats per davant.,
tornarà a jugar a casa contra el
Sevilla, equip a qui va guanyar Alliberats. El Barca no haurà
en la primera jornada de lligà de jugar partits de copa per cul(1-2). Per últim, el dia 27 de ge- pa de l'eliminació a Figueres,
ner l'últim visitant serà l'Osa- cosa que sí que hauran de fer

el Real Madrid, el Deportivo i
l'Athletic. Els blaugrana pod r a n tainbé r e m u n t a r posicions afavorits pels enfrontaments directes entre equips
que ara els precedeixen en la
classificació. Per exemple, la
primera jornada de l'any 2002
tindrà com a plat fort el partit
que enfrontarà al Real Madrid
i el Deportivo al Bernabeu. EL
Betis i el València, per la seva
banda, jugaran a Sevilla. La primera jornada de la segona volta també tindrà un enfrontament destacat entre equips cle
la part alta de la classificació: el

Real Madrid i el València jugaran al Bernabeu. Per acabar, la
jornada 22, l'última de gener,
registrarà dos enfrontaments
més entré equips que actualment es troben més ben classificats que l'equip de Rexach.
L'Athletic i el Deportivo jugaran un interessant partit a San
Mamés, m e n t r e que el Real
Madrid de Del Bosque jugarà a
casa contra el Betis.
Està clar que, si el Barca guanya els dotze punts en joc, els
de Rexach remuntaran posicions i podran veure el futur
amb més optimisme.

L'ANÀLISI JOSEP RIERA

Quan guanyar és només deixar de recular
Ja fa uns quants anys que el Barca juga
les ñnals els mesos novembre, desembre
o febrer. Fins i tot a l'agost. El partit més
important d'aquesta temporada, la primera final, va ser l'eliminatòria prèvia
de la Lliga de Carnpions contra el Wisla'
de Cracòvia. Fins les finak del Madrigal
Montjuïc. Contra el Vila-real el Barca
va recaptar tres punts però va continuar
perdent crèdit futbolístic. I tan sols va
aconseguir no continuar reculant. Futbolísticament, l'equip va aconseguir
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mantenir-se estable dins la situació ma del Barca és conjuntural i que cada
d'encefalograma pla en què va caure partit és només un símptpma puntual.
després del miratge d'Anfield Road.
No és que Reixach hagi acabat els arAcostumat a defensar-se com pot dels guments. És que encara els ha de presenproblemes immediats, el Barca actual no tar. No es pot dir que que hagi rebaixat
troba la pausa suficient per atacar els plantejaments, perquè els plans del cos
problemes de fons. I cada partit es
tècnic es fan en funció de cada rival i de
presenta com un inconvenient,
cada situació. Reixach va aconseguir
més que com una possible solutrampejar l'inici de temporada a
ció. Això és el que va passar en el i ^ V» base de resultats. Va donar prioritat
derbi contra l'Espanyol. I la de(
/•i a resoldre els problemes defensius
rrota va ratificar que el proble•
endèmics dels últíms anys i va con-

fiar l'efectivitat ofensiva als cracks. Però
l'equip s'ha acabat desestabilitzant: la
defensa improvisa segons les circumstàncies, el mig del camp navega i l'atac
es réiventa en cada partít. I quan ha començat a escampar-se el pànic entre els
jugadors, l'única resposta de la banqueta
ha estat una crida a la retirada. Fins la
pròxima/ïna/, diumenge contra el Saragossa, caminant sobre la cordafluixaper
acabar dedicant l'abril i el maig a planificar la pròxima temporada.

ELS
Pimecres 2 tie genur del 20C2

BARCA

O L'excessiva duresa de
Fábio Rochemback dóna
caràcter al migcamp però
preocupa el cos tècnic

O Rexach espera què les
vacances de Nadal i el
descans d'un partit per
sanció l'hagin tranquil·litzat

EL BRASILER DESTRALER
22/12

Espanyol

2001

SANCIONAT

16/12

(i) 6 0 ' ^ 1 V

2001
9/12

Ningú l'entén

13

Barcelona
Vila-real
Barcelona

I

LESIONAT

2001
1/12
2001

24/11

2001

JOSEP M. PUIG
Barcelona

17/11

El migcampista Fábio Rochemback s'ha convertit en un
dels jugadors més incompresos del Barcelona. Tot i que en
principi representava una
aposta personalíssima de Carles Rexach, el brasiler no només no s'ha fet un lloc en l'onze
titular sinó que les seves actuacions han desencadenat un debat permanent en el barcelonisme. La seva inclusió en l'equip tendeix a deformar l'esquema del Barca per la seva
tendència a ocupar massa posicions alhora. A més, és un jugador que no sap mesurar l'oportunitat ni la potència de les
entrades als rivals, que acostumen a ser massa dures per a la
lliga. Això no ha passat desapercebut a Madrid, on tenen el
dit ficat a l'ull del brasiler. De
tota manera, és un jugador que
Rexach continua defensant
quan pot perquè imprimeix
força al migcamp i, tot i les deficiències tècniques, assumeix
el paper de capità de la feina
bruta. En els ptirtits antipàtics,
quan l'equip no troba la posició ni el joc fluid —la majoria—, Rochemback adquireix
un protagonisme desmesurat
de vegades positiu i en altres no
tant. El matx contra el Rayo, en
el debut a casa, el va decidir
una rebequeria seva —el travesser encara tremola— i com
qui no vol la cosa ja firma tres
assistències en la lliga.
Al camp i als entrenaments. La
seva actitud de guàrdia jurat de
discoteca s'ha fet palès no només en els partits sinó també
en els entrenaments. Per
exemple, en l'últim desplaçament, a Vila-real. Rexach es va
veure obligat a substituir-lo en
el minut seixanta per por que
fos expulsat. Amb un targeta
groga, Rochemback encara va
tenir la gosadia de qüestionar.
l'àrbitre ostensiblement, colpejar Xavi Roca i fer ima entrada molt lletja a López Vallejo.
Rexach va aprofitar que el ger-

2001
11/11

Ò 90' ^

2001
4/11

2001

in

27/10

20/10

14/10

6/10

• 1

3/10

30/9

LESIONAT

22/9 ,

6 90' ^

2001 ^ / l l
15/9

i; Números que fan ppr^ ^ ;!

2001

'
\

Fàbio Rochemback es va perdre l'últim partit, el derbi contra
l'Espanyol, després de complir el primer cicle de cinc targetes
grogues en nonnés deu partits. El brasiler, però, ha jugat poc
; més de cinc-cènts minuts ja que només en tres partits ha
, aguantat els 90 minuts i ja ha complert, el primer partit de
; sanció. Á més, tot i l'excel·lent'gol que es va inventar a Anf leld,
' . la seva aportació golejadora a i'equip és minsa i només va veure
porteria contra el Rayo (1-1) en,la segona jornada, de rebot i
, després de xutar al travesser. El migcampista ha tingut la sort
• relativa d'estar lesionat de la jornada 5 a la 10 a conseqüència
d'un esquinçàl lligament lateral intern del genoll dret, dolencia
' que es va fer èn un eritrenarfient. Aquest fet li và permetre
arribar a la jornada disset sense perdre's cap partit per sanció.
•' ,Per tot això, no és'estrany que el seu nom soni per ser cedit
aviat en una operació en què podria entrar Riquelme.

manobrasiler es recuperava a
la banda d'una vendetta de
Quique Martín per fer el canvi
i treure Overmars.
Pel que fa als entrenaments
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que li ho preguntin a Kluivert,
un dels patídors de la seva duresa la setmana del partit contra el Madrid. L'holandès va estar a punt de no jugar.
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Rochemback, en una acció amb el Barca. / EFE
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EL 9

OPINIÓ

Dimecres 2 de gerirr I d 2002

Avui és un dia històric per a la
premsa i l'esport català. El 9 és el
primer diari esportiu escrit en català de la història. A partir d'àvui,
els aficionats a l'esport catalans
podran llegir en la seva llengua,
en una publicació especialitzada,
tota la informació, l'anàlisi, la
opinió i la reflexió sobre el Barca,
l'Espanyol i tots els grans esdevenimerit's de l'esport internacio-

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08019 Barcelona.
.
c/SantaEugènia,42.17005Glrona
Telèfon: 902 36 99 99
.Adreça electrònica: el9@el9.com

EDITORIAL

Un dia que fa història
ncd. Normalitzada la informació
esportiva en català en la ràdio i la
televisió, la premsa havia quedat
com el darrer reducte que es resistia a donar a les persones que
fan servir el català quan parlen de
futbol, d'atletisme o de motos, un

[

ALGUNA PREGUNTA

Què ens oferirà de 9 el Barca 2002? Hauríem trucat amb molt de gust al telèfon de
l'Aramís
Fuster, però cobra una pasta i
Eiihorabona i sort per al vostre
projecte. La meva pregunta és: crida molt, o sigui que ens hem vist obliarribarà El .9 a Mallorca? Si és gats a inventar-nos la predicció blaugra,així, on el podem trobar? / JAU- na per la primera meitat d'aquest any 9.
ME SASTRE. Palma de Mallorca
No cal dir que ens agradaria molt no encertar-ne ni una, com el Barca al c a m p d e
l'Espanyol.
O Endavant

O I a Mallorca?

GENER. Els nens culers escriuran la carta
als Reis. «Estimat Rei Gaspart, si de cas
deixa que els fitxatges de joguines els portin en Melcior i en Baltasar».

del món. / JOSEP.VILELLA

O Indignant
Quan vaig llegir que sortiria El
9 a Barcelona em vaig posar
molt content, però en llegir el
què portarà em vaig decebre:
«Les competicions d'àmbit
més reduït i les d'esport de
base es tracten abastament i en
profunditat en les seccions
d'esports dels diaris associats
en aquest projecte». I els
equips modestos de Barcelona
què? Què passa amb els Sant
Andreu, Europa, Júpiter, etc.
No informaran en profunditat,
només dues línies com el Mundo Deportivo o YSporfí És una
pena, solament Barca, Barca i
Barca. Sereu un diari culer

JVIÉS?. L'ESPAID'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RADIO ]

Any 9, Barca 9?

<

Uns encoratgem i donem suport a aquesta iniciativa de poder llegir en català notícies al
voltant de l'esport, tant el de
casa nostra com al de la resta

producte on trobar totes aquestes
informacions en la seva llengua.
Però El 9 no és només una aposta
per a la normalització del català
en el rrión de la premsa esportiva.
Pretenem fer un bon producte,
donar bona inforriíació, donar es-

pai a gent que fins ara no el tenia
i que tenen moltes coses a dir i des
de diferents punts de vista. I volem fer-ho des d'una òptica catalana, Pensat i escrit en català, ens
agrada dir. Catalunya és la principal potència esportiva de l'Estat
espanyol. Tenim grans esportistes i grans competicions. Des d'avui,^ també un diari'esportiu en ' i
català.

queta, però a la secció de petanca del Barca. En Charly, satisfet, dirà: «Jo sempre dic
una cosa: a la petanca, si t'acostes a la boleta guanyes, i si no t'hi acostes, perds».
ABRIL. Per Sant Jordi, Saviola piiblicarà
les memòries, amb els millors moments
a Can Barca, titulades Andorra, l'escapada.
MAIG. El Barca refusarà una oferta de publicitat a les samarretes de Bailen, 22,
al·legant que només en juguen 11 i que en
realitat no ballen. La ballen, que és molt
diferent.

FEBRER. Àngel Fernández no es ficarà de
peus a la galleda. «Al ser un mes tan curt,
no he tingut temps», declararà.

JUNY. Catalunya no jugarà el Mundial,
posant-se al nivell futbolístic d'Holanda.
En el seu cas la culpa és de Van Gaal, en
MARÇ. Gaspart ratificarà Rexach a la ban- el nostre té més culpa Az Naar.

LA BARRILA DE L'AVI

El COMENTAR! DÉL MANOLO,
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Este año, cien
En estas ñestás tan entrañables, mi familia madridista y
yo os deseamos im 2002 de
color blanco nuclear, y levantamos la copa de Centenario Terry y todas las copas
de Europa para brindar por
el tridente Figo-Raúl-Zidane.
Y aprovecho la ocasión para
anvmciarles en primicia que,
en Telemadrid, un servidor
de ustedes presentará todos
los viernes el programa Este
año, cien, y el Bassas saldrá
cinco minutitos al final para
comentar las mejores jugadas del Barca en Figueres.
Feliz centenario de todos!

El lector digital
Les enquestes
actives d'EI 9

_ ^

— y O S A 6 ^ n C0A)feSS^7^

m é s . Apa, fins aviat. / JOSÉ MANUEL UESA. Barcelona.

o Enhorabona
Enhorabona per aquesta iniciativa del diari d'esports en
català. No tinc cap dubte que,
a partir d'ara, El 9 serà un diari
de referència imprescindible
en el nostre país. Bones festes

I.L'absencia de jugadors a la
selecció catalana es culpa deis
jugadors o deis clubs'
' > Deis clubs
O Deis jugadors
' ) Altres
2. El Ral li París-Dakar es una
competició esportiva o una
excursió de vacances'
'' ~) Una competició esportiva
0 Una excursió de vacances
' . ) Altres
• La secció interactiva d'EI 9. Feu
la vostra votació a www.el9.com
1 cada dia trobareu els resultats
en aquesta secció.
• I a l'adreça el9(à!el3.com envieu les vostres suggerències i les
cartes al director.

i sort. / JORDI TONDOI CLIMENT.

Edita: Comercialitzadora i Editora de ia Coordinadora de Mitjans S.L (íonda Sant Pere. 19-21.7r 6a 08019 Barcelona. Tet.: 902 36 99 99. Correu electrònic: e19@el9.coni. Director
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Centenari (o)
Ja tindria nassos que l'aportació del Barca
al Centenario fos un altre any en blanc,
però fa tota la pinta que els blaugrana
porten camí d'acabar
irnr A «
convertint-se en la riota
r RE0 A
mediática de tot l'Estat,
abocat en cos i ànima perquè el Real
Madrid conunemori l'efemèride amb el
trident de títols. La satisfacció dels culers ja
toma a dependre més de la desgràcia aliena
que dels èxits del seu equip. / ]. DANÉS

15

aixecat. Amb l'octogenari
Reyes Estévez és un dels
Qg RABONA
Rojo quasi jubilat. Estéatletes amb més talent
que ha donat l'atletisme
català. El migfondista de
Cornellà, forjat sota la ba- e l t e m p s p e r d u t a S ò r i a f" Sor¡a recuperar el
tuta de Gregorio Rojo, va
A
JT
temps perdut. Ha comenassolir el seu màxim nivell
çat a entrenar-se a les oren el mundial de Sevilla-99, amb un tercer lloc en dres d'Enrique Pascual, el preparador que ha tingut
els 1.500 m i una marca (3:30.57) que el situaven cura de la carrera del seu admirat Fermin Cacho.
com a principal candidat a heretar la corona del ma- Al marge de la campanya hivernal, el de Cornellà
rroquí Hicham el Guerrouj. Les dues últimies tem- tindrà com a principal repte aquesta temporada reporades, però, no ha estat per la feina i no ha com- validar a Munic èl títol europeu de 1.500 m que ja
plert ni de bón tros amb les expectatives que havia va aconseguir el 1998 a Budapest. / XAVIER AGUSTÍ

Estévez vol recuperar r;¿Tr,aT¿qS;

[ TRIBUNA COBERTA ANDREU MAYAYO ]

Futbol í identitat nacional
Per a molts el futbol ha esta't el gran
fenomen social del segle XX, comparable al cinema, la televisió, l'in-,
ternet i el rock and roll. De fet, cap
esport ha tingut una expansió més
gran i universal, amb més de cent
milions de futbolistes federats, la
meitat a Àsia, i més de quaranta mil
professionals, la meitat a Europa. El
futbol ha esdevingut el gran espectacle televisiu i un gran negoci, que
mou anualment més diners que el
PIB francès. Sense oblidar, és clar,
la seva dimensió política i sagrada,
la representació d ' u n a identitat
col·lectiva i la mística religiosa del
sentiment viscut en comunió.
La Terra és una pilota de futbol de
les d'abans, feta a pedaços, que dibuixa el mapa identitari nacional.
La FIFA aplega més membres que
l'ONU. Entre les primeres manifes-.
tacions de voluntat dels nous estats
independents figura la petició d'adhesió a la FIFA, com si fos tan necessària com l'ingrés a l'ONU, per
al seu reconeixement internacional. Ben mirat, la definició dels estats ja no es limita als tres elements
tradicionals (territori, població i
institucions) sinó que cal afegir-ne
un altre, hores d'ara, més definitori:
la selecció nacional de futbol. La selecció ajuda els països a refermar la
seva identitat, cap a dins i cap enfora, en l'escenificació de cada partit internacional mitjançant la bandera, la samarreta, l'escut, l'himne,
els cants i els crits col·lectius.

primer campionat del món de seleccions nacionals, el futbol ha estat el gran aparador de les identitats
nacionals. Barrat el pas a la construcció de l'Estat nació, fins i tot del
reconeixement del català com a
llengua oficial de la Unió Europea,
als catalans només ens queda el
repte de ser reconeguts per la FIFA
i ser presents al quadre de competició del campionat del món de futbol. I, amb una mica de sort, classificar-nos per a la fase final.
D'aquí la lloable iniciativa legislativa popular, avalada per centenars de milers de signatures i amb
el suport de les diverses federacions esportives, d'aprovar la constitució de les seleccions esportives
catalanes i el seu reconeixement internacional. Tanmateix, com en altres temes, les esmenesjntroduïdes
pels representants del poble aigualiren la proposta i tot fou foc d'encenalls.

1^m\i^

Les grades del Camp Nou el dia del Catalunya-Xile. / TONI MULA

c e n t r e de t r e b a l l . No hi ha cap gow Rangers (protestant).
equip, per exemple, que dugui el
Amb el pas del temps, alguns
nom de la ciutat de Londres. Els en- equips simbolitzaran la rivalitat esfrontaments de l'Arsenal i el Tot- tatcd en una doble dinàmica territenham donaran peu als famosos torial: nord-sud i centre-perifèria.
derbys entre equips i afeccions de Del primer cas podem esmentar la
la mateixa ciutat. En el cas britànic confrontació Milan-Nàpols, Manla rivalitat entre equips d'una ma- c h e s t e r U n i t e d - A r s e n a l , H a m teixa ciutat palesarà, abd mateix, la burg-Bayern de Munic; del segon,
dualitat confessional, l'oposició Juventus-Roma, Barça-Madrid i,
entre les comunitats catòlica i pro- quan encara existien, Txecoslovàtestant. Els casos més famosos i al- quia i Iugoslàvia, Slovan de Bratishora
sagnants són el Liverpool (ca- lava-Sparta de Praga i Dynamo de
Identificació. En els seus orígens,
tòlic)
i l'Everton (protestant) o el Zagreb-Estrella Roja de Belgrad.
a Anglaterra, els equips de futbol
Cèltic
de Glasgow (catòlic) i el Glass'identificaven amb un barri o un
P'ençà el 1930 que tingué lloc el

Anormalitat. Continuem vivint l'anormalitat nacional d'un país on el
Barca és més que un club i Catalunya, menys que una selecció. A tot
estirar, una selecció de comunitat
autònoma, com Andalusia i el País
Vcdencià. Si fa no fa una colla d'amics que per Nadal, cada ovella al
seu corral, r e v i u e n l ' e s p e r i t de
Frank Capra «que bonic és tenir
una selecció!». De moment, doncs,
ens hem de conformar a veure jugar la selecció catalana de futbol
només un dia (o dos) l'any. I l'any
passat, per més inri, el
dia dels Sants I n n o cents.

Andreu Mayayo i Artal.
Professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 2/1/2002. Page 15

16

EL 9

ESPANYOL

Dimecres 2 de gener del 2002

«Vull treballar
consciència
NTREVISTA A PACO FLORES. Entrenador de l'Espanyol
MANEL RODRÍGUEZ '

;tàmuíló"üoesíyrà:'.:
enTEspanyolià
temporada vinent» i

Barcelona

Paco Flores continua la seva
croada particular de
reivindicació. No s'està mai de
recordar que hauria de tenir
més crèdit per no haver d'estar
sempre a la corda fluixa. El ;
tècnic de l'Espanyol és un
supervivent de la selva del
futbol professional que s'ha
sabut adaptar al mitjà.
—Quin crèdit li agradaria tenir per no
haver de reivindicar la seva figura
cada dia?

—«Aquest és el desig de tot en-,
trenador però en el meu cas encara més perquè sóc de la casa.
Crec que evitar dos descensos
i guanyar una copa del Rei hauria de ser suficient per disposar
de més crèdit del que tinc.»
—^Val més a l'Espanyol caure en gràcia que ser graciós?
—«El problema rau del fet de
ser un home de la casa. Sovint
es demostra que els entrenadors de la casa tenen menys
crèdit que els que vénen de fora.»
—Creu que el seu caràcter condiciona el fet de tenir més o menys crèdit
davant l'afició i el consell?
—«No crec que el meu caràcter
condicioni el fet que la gent
cregui o no en mi. EI meu caràcter és el mateix que quan
vam salvar dos descensos i vam
guanyar la copa del Rei. Aleshores ningú no es fixava en el
meu caràcter. Ara, quan no saben en què ficar-se probablement sigui el caràcter l'excusa
per fer-ho.»
—Se sent estimat per l'espanyolisme?
—«Sempre h e tingut proves
per s e n t i r - m e e s t i m a t . Em
consta que un alt percentatge
-de la massa social de l'Espanyol m'aprecia molt.»
—I valorat?
—«És com veure el got mig buit
o inig ple. Que hi pot haver algú
altre que pugui ser millor entrenador per a l ' E s p a n y o l ?
Amb tota seguretat. Decidir la
meva continuïtat està en mans

! ' •
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Paco Flores està convençut
que Raül Tamudo deixarà
i Espanyol a final de
tennporada «Ja vaig dir la
temporada passada que
marxaria un jugador i va
marxar Sergio, i aquesta ho
torno a repetir Tamudo no
estarà aquí la temporada
vinent perquè te una
clàusula molt assequible
per als equips grans i se
n'aprofitaran La meva
intuïció em diu que serà
aixi » Segons Flores, el
davanter espanyolista és
«un jugador que bnlla en el
futbol espanyol i que
acabarà la temporada amb
un nombre considerable de
gols » Tamudo té una
clàusula de 4 000 milions
de pessetes, x.fra que Flores
considera «barata» Flores
tambe creu que Tamudo te
moltes possibilitats d'anar
al mundial

*1Í^"

L'entrenador espanyolista rebutja els fitxatges que alterin l'economia del grup. / MIKEL LABÜRU

D'entrenadors amb llicenciatura d'encantador de serps ja
en tenim massa exemples. Curiosament aquests llicenciats
són aquells que els seus equips juguen com mai i perden
com sempre. I és que tenen paladar de ric i butxaca de
pobre. Paco Flores ha sabut adaptar el seu paladar a la
modesta economia del seu club i, com els camaleons,
J U u ha sabut subsistir a l'entorn disfressant la seva
D A Q personalitat d'un caràcter àcid per defensar-se dels
• * " ^ perills de la selva del futbol professional. Si no pot
fitxar Cambiasso, que és com menjar llobregant, dóna
l'alternativa a quatre xicots del planter, o sigui, menja
gambes. Els resultats serán els seus jutges, però compte el
dia que algú intenti atipar-se de llobregant en l'Espanyol
perquè segur que l'endemà acaba amb mal d'estómac. / M.R.
del consell.»
—Diumenge s'acaba la primera volta,
una fase del campionat que ha estat
com el ball «revival» de «la Yenka»,
un pas endavant i un altre enrere.

—«La marxa irregular de \'e-
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quip sempre ha anat lligada de
la mà per les actuacions arbitrals perquè si iio aquest equip
ara mateix tindria 3Ò punts i
ningú no parlaria dels passos
enrere.»

—Sigui com sigui vostè continua en
cerca de la defensa ideal.
—«A nii m'agradaria molt saber-me l'alineació de memòria, però la competitivitat és
tan alta què provoca sancions,
lesions, baixes formes, e t c . .
Tot i això, l'equip ha anat núllorant aspectes defensius. Sigui com sigui, no passava pel
meu cap ser a hores d'ara el tercer equip més golejat.»
—Quins són els objectius a curt termini?
—«Encadenar dos resultats positius, cosa que només hem fet
un cop aquesta temporada. A
veure si som capaços d'aconseguir-ho diumenge a Màlaga.»
—Li agrada que el titllin d'entrenador
resultadista?
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Dimecres 2 de pfineí del 2002

—«Sense resultats els entrenadors no s'uguanten i la destitució sempre amenaça. Jo intento aplicar el sistema més adequat per als jugadors que tinc
i a partir d'aquí busco sempre
el resultat.»
—Què demana Paco Flores als seus
jugadors si volen triomfar al seu costat?

—«Que \iilguin, perquò poder,
poden, ni problema és voler.
En el meu equip s'ha de voler
perquè som un equip que necessita desenvolupar una gran
capacitat de treball.»
—Això vol dir que hi ha jugadors que
ho tenen molt difícil amb vostè?
—«Jo no enganyo ningú. Des
del primer dia les meves pautes
estan clares.»
—Per què es nega rotundament a reforçar l'equip? No és com tirar-se pedres al seu terrat?

Flores creu que l'Espanyol ha de fer una aposta de futur amb l'entrenador a partir de l'any vinent. / MIKEL LÁBURU

CAMBIASSO

ARBITRATGES
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—"Sé les possibilitats del club
i ja fa iin parell de mesos que
vaig parlar amb la plantilla i els
vaig dir ijiie si aconsí'guien
rendir al nivell de les meves
exigències no vindria ningú. Si
ve algú és per millorar el ciue tenim, i ara per ara qualsevol reforç iiiie millori el que leniïn
costa molts diners i com que no
els tenim hem de seguir els tjue
som.»
—És cert que vostè ha desestimat la
cessió de l'argentí del Real Madrid, ara
a River Plate, Cambiasso?
—«Els diners que cobrà Cambiasso defitxano se'ls pot permetre l'Espanyol. Per tant, la
meva decisió és que no vingui
precisament per motius econòmics. No podem alterar l'economia del grup.»
—I de Rosada?
—«D'aquest jugador només sé
que algú l'ha portat però jo no
he vist ni un vídeo d'ell i ni tan
sols l'he vist jugar cap partit.»
—Com pot acabar la negociació de la
seva renovació tenint en compte la incertesa sobre la continuïtat del president Daniel Sánchez Llibre?
^«Respecte a la meva renovació alguna cosa s'ha interpretat
malament. Jo he aconsellat al
consell directiu que el més coherent és fer un contracte llarg
al futur entrenador, sigui jo o
sigui qui sigui. Ara bé, encara
que no sigui jo pensaré igual.»
—No creu que és contraproduent que
el renovin amb un contracte llarg quan
ni tan sols se sap si continuarà al capdavant de l'Espanyol?
—«Doncs que esperin al juny i
fitxin un altre entrenador. No
passa res. Els professionals si
no treballem a un lloc ho fem
a un altre.»
—Quins són els seus desitjós per al
2002?

—«Només desitjo seguir treballant amb la consciència tranquil·la.»

Els argentins
tornen però Flores
sospita que no ho
faran a temps
Barcelona. Els tres jugadors
argentins que han passat
les vacances al seu país
tenen previst incoporar-se
avui als entrenannents.
Rotchem, Posse i Navas
s'entrenaran amb els seus
companys avui a les sis de
la tarda si finalment arnben
a temps Els problemes
polítics a l'Argentina fan
témer a Paco Flores que els
jugadors no arnbin a
temps En aquest sentit, el
tècnic va manifestar: «Elis
saben que han d'arnbar; si
no, hi haurà multa Toti
així, JO si fos d'ells no hi
hauna anat, tal com estan
les coses» ' M ••'

Àlex Fernández es
perdrà els dos
pròxims partits
per lesió
Barcelona. El migcampista
Alex Fernández es perdia
els dos pròxims partits a
; ,causa;d'un,trencannent,,
. '.fibrij-jardiagnosticat '. \ ¡I
••: idiijnïenge'pels serveis ' ' •'
;' t^ rfiè'dics d,eí:clúb'. Àiex, què ;''
ií ja ténia'Uha sobrecàrrega a ';
;, i la carna afectada, ès'va' '•",
''•,;pròduir,lalèsió'en!;;;;"
;'; ¡'escalfament'délpartitquè,'
, ¡va^jugàriaselecció'catalana-'
•i'contra ¡Xile clivèricirès''al ;., '
-'.Camp Kioü. Fèrnaridez;es ,''
\ ;''percira:eipa'rtit;dé;,"; _ '.' , ;
; •: diumeng'e'a'La'Ròsalèda'dè
' •';• Mà]ag_a i el de La \; •' • • ' ,
:• Ròmàreda.,La seva baixa',.
;'' obligaràlFIòrès'aj'retocàr, ; '1.
'.;,Tonz'è'ihiGial'.''/|M'R',,; [:;;' .]

;;ÍTam;üdò agraeix
,! .Flores.quecregui;,
í quètéipóssibilitats.
;,cl-anlararmij lidia 1;^
;,; ;BarcèÍon'à;!-Tamudò yá'ag'raír',
'.'• ,les,dèclaraçions.dèPaco:] „
';•'.!Flores'én;rèferèpcia a les • '•
; Ipossibiiitatsd'anáral.' ,--,
'•;• ,;'mündiài,'pèrò,nò es va .v'í ''' i
-•;,.• mullar'pel què fa'a'la ' ' ', ,
íi'iimtiïició'dettèçnicqúeel " " \
jugador màrx'aria;a final de •
í'',tempprada.'El davanter ' ' ' \
i- '•'èspan'yóíistàva'dirque'les'. :
i^i-paràülèsdé Fibres,' ', , ' ; ' ; '
,', ;|«m',o'rnpleh,d'órguiri,vpleñ,
r;'dirqüé|està,contentamb ; ,
; ..r'rhi,'però quéquedi clar que'
i-;jo;sócd'ei;EspanyoP.:Qúan' I
•'•] acabi'la temporada ja';'':.:','
'\yeurem>K'/MR','y' ',,'•'] ' '•..
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O Els clubs de primera divisió
han fet debutar en la lliga una
cinquantena de jugadors
nascuts a partir del 1980

O La moderació econòmica
pel que fa als fitxatges ha
potenciat ía política de
formació dels equips

O En dos anys, Las Palmas ha
tret cinc joves, n'ha
traspassat un i els altres
quatre li aguanten l'equip

Els nens ja s'afaiten
QUIM ÇERNÀNDEZ
Barcelona

LAGENERACIO DELS VUITANTA
NOM(ANYDENAIXAMENT)

Joaquín Sánchez és un vailet de
vint anys amb els ulls clars que
ha aparegut a primera divisió
amb el Betis i s'està menjant el
món com qui es cruspeix una
xocolatina a b a n s de d i n a r .
Ningú no discuteix que sigui titular des d'un punt de vista
mercantil perquè, fins fa poc,
un jugador jove com aquest era
una aposta de futur; ara és una
inversió a curt, mitjà i, si cal,
llarg termini. Si tot va bé, Joaquín firmarà cromos, es farà fotos al costat dels aficionats que
li ho demanin i, sobretot, vendrà samarretes. I com ell, a la
lliga de primera divisió, hi ha
prop d'una cinquantena de jugadors nascuts a partir del 1980
que es convertiran en la classe
dominant al futbol professional dels pròxims anys. De moment, són un roc a la faixa dels
seus clubs que, en base a un
criteri de qualitat futbolística,
els té inclosos als balanços econòmics. Si juguen prou bé, si
tenen l'atractiu necessari, produiran els resultats esportius
que han de contribuir a la venda dels productes de la societat
que els té contractats. I si el
club necessita .diners, els vendrà i en treurà tots els milions
que vulgui.
Oli en uii llum. Els diners de la
televisió que van tornar bojos
•els presidents i els secretaris
tècnics s'han anat acabant, i els
clubs són ara com una família
que es va començar a quedar a
dinar a casa els diumenges per
estalviar i s'ha adonat que pot
vendre els cuinats per tot el barri. La política econòmica de
les societats anònimes esportives, la responsabilitat que exigeix la llei ha encaminat els
equips cap a la formació, sobretot si no tenen ni un duro a
' la caixa. Com a Las Palmas,
l'exemple ideal per demostrar
que la gana espavila: en dos
anys ha tret cinc jugadors de
menys de vint anys; n'ha venut
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PARTITS

TITUUR

15

(15)
(1)

F.Coloccini(82)
•
Alavés
Asier Del Horno (80).
Athletic
Ander Murillo (83)
Athletic
GeovanKBO)
Barcelona
XavI'HernándezíSO)
Barcelona
Jofre Mateu (80)
Barcelona
Thiago Motta (82) •
Barcelona
Fernando Navarro (82)
Barcelona
F. Rochemback(81)
Barcelona
Javier P.Saviola (81)
Barcelona
R.Trashorras(81)
Barcelona
J.Gudjonsson(80)
Betis
Joaquín Sánchez (81)
Betis
Jacobo Campos (81)
Celta
David Aganzo (80)
Espanyol
Marc Beltran (81)
Espanyol
David Català (80)
Espanyol
David García (81)
Espanyol
Albert Lopo (80)
Espanyol
Raúl Vates (81)
Espanyol
JoYge Avellaneda (81)
Las Palmas
Rubén Castro (81)
Las Palmas
C.González (83)
Las Palmas
Àngel López (81)
Las Palmas
Sergio B. Duda (80)
Màlaga
Antonio López (80)
Valladolid
Samuel Eto'o (81)
Mallorca
Albert Riera (82)
Mallorca
Julián Robles (81)
Mallorca
Raúl Bravo (81)
Real Madrid
lkerCasillas(81)
Real-Madrid
Francisco Pavón (80)
Real Madrid
V. López Va/do (81)
Real Madrid
Xabier Alonso (82)
Real Sociedad
Z. Gurrutxaga (80)
• Real Sociedad
M. García Corona{8l)
Saragossa
Francisco Gallardo (80)
Sevilla
José A. Reyes (83)
Sevilla
Víctor Salas (80)
Sevilla
Feo. Muñoz X/sco(80)
Tenerife
V.Rodríguez (81)
València
P. Mario Alvarez (82)
Valladolid
Javier Baraja (80)
Valladolid
Osear González (82)
Valladolid
Antonio Guayre (80)
Vila-reál

1
2
13
16
1
3
1
10
17
1
7
16
1
7
1
2
11
16
3
18
15
8
16
4
2
17
8
5
5
16
12
1
11
3
3
16
17
8
16
•16
2

i

10
14

(-)
(8)
15

(-)
(-)
(-)
(7)
(12)

(-)
(3)
(14)

(-)
(2)
(1)

(-)
(10)
(15)
(1)
(17)
5
6
(16)

(-)
(-)
(17)
(1)
(1)
(5)
(16)
(10)

(-)
(11)
(1)

(-)
(14)
(12)
(2)
15
(12)
(1)

(-)
(8)
(5)

Joaquín, l'últim valor de l'escola del Betis, prova d'endur-se la pilota en un partit de lliga. / EFE

Les majors fàbriques, a les capitals
El Barcelona i el Madrid mantenen encara els mateixos
arguments que els van convertir, fa uns anys, en les majors
fàbriques de talents de l'Estat tot i que Raúl fos un producte
sorgit de l'Atlético, que ara ha tret Fernando Torres. A
Barcelona i a Madrid es treballa per fabricar figures
internacionals que tinguin prou caràcter per compartir
habitació amb els millors del món. A les plantilles hi tenen
nanos joves pei'què els necessiten per lluitar pel títol, tot el
, contrari que ei Rayo, queés el cuer de'primera divisió i juga amb
una colla de veterans que van de tornada i ja l·ian fet fora un
entrenador aquesta temporada
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un (Guayre) i els altres quatre
(Rubén, Ángel, Jorge i Carmelo) li aguanten l'equip a primera. Tenir u n a escola com
aquesta és oli en un Uum i la
buidor dels comptes —Las Palmas deu 9.000 milions—, una
garantia per evitar que el talent
s'oblidi als camps de regional.
Tenir vint anys a primera divisió i ser c i n q u a n t a és u n a
amenaça per als cinquanta jugadors que fa deu anys van
arribar a la lliga. I més ara, que

l'or olímpic a Barcelona, el
campionat del món i l'europeu
sub-21 i la medalla de plata a
Sydney ha dimensionat el paper dels equips estatals de base
i ha fet perdre la por a la majoria d'entrenadors. L'arribada
dels juvenils provocarà la desaparició progressiva dels jugadors més grans, dels que s'han
mogut en el bassal de fang de
la mediocritat. Cauran a segona, la lliga es desencartonarà i
la roda tornarà a voltar.
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O La Premier Lèagueanglesa
és l'única gran competició
europea que no s'atura per les
festes de Nadal

O Concentra quatre jornades
en només onze dies i és l'única
lliga que en disputa una el dia
de Cap d'Any

Tot per l'espectacle
MARTÍ AYATS
Barcelona

'. Algú s'ha plantejat mai què
passaria, des del punt de vista
d'espectador ariib dies lliures
extres per davant, si durant les
festes de Nadal ^-quan es va al
teatre, al cinema o a qualsevol
altre.espectacle—els espais lúdics estiguessin tancats? Com
és possible que algú que té l'oportunitat de fer diners renuncià a oferir el seu espectacle i
tanca barraca quan més disponibilitat té la gent per assistir-hi? I amb la paga extra a la
butxaca! Els dirigents de la Premier League es deuen fer
aquestes preguntes quan
veuen que les grans lligues europees s'aturen durant aquestes dates. Ells, en canvi, ténèn
clar que ofereixen esport-espectacle i acumulen quatre jornades aprofitant les festes per
ampliar l'oferta d'activitats, no
només en la Premier, sinó també eh les altres categories. Les
altres federacions britàniques
—Escòcia, País de Gal·les, Eire
i Irlanda del Nord— també segueixen el mateix patró que, al
marge del mercantilisme, es
fonamenta en una màxima: el
respecte als aficionats com a
ànima d'aquest esport. Un respecte com el que demostra, per
exemple, l'Arsenal, que quan hi
ha un embús de trànsit important prop d'Highbury, endarrereix l'hora d'inici del partit, encara que hi hagi la televisió pel
mig i sigui de la Lliga de Campions, perquè els que tenen entrada puguin veure el partit des
del començament.
Força major. De les grans lligues continentals, l'única que
es veu obligada a fer l'aturada
de Nadal és l'alemanya —que
comença una setmana abans
que les altres (a mitjan desembre) i no es torna a reprendre
ñns a finals de gener— a causa
del fred. Tot i això, continuen
oferint espectacle perquè és
tradicional que alguns equips
de la primera divisió disputin
un torneig de futbol sala.

Pizzi està a punt per;!jugar amb
', el Vila'-real contra èl Sevilla
viia-reai El davanter argenti nacionalitzat
espanyol Juan| Antonio Pizzi assegura que -!
; està a punt pèr debutar amb el Vila-real en
' el partit dé'di'ssabte contra el Sevilla'«La'
decisió és del tècnic però jo em trobo en
perfectes condiciorïs per jugar», va assegurar'
el jugador durant la seva presentació Pizzi, '
que arriba ceclit pel Rosario Ceritral per cobrir
la baixa de Martin Palermo, va expressar una
profunda satisfacció per haver pogut tornar
a la lliga de primera divisió, tres anys i mig
després de deixar èl'Barcelpna ElVila-realva ,
' reprendré'ahi/ els entrenaments recuperant
1 eisjugadors lesionats Guayre, Escoda,
, Unanua, Calleja I Quique Álv.arez /EL9 '
i

', Del Bosque desdramatitza el
Real Madrid-Deportivo ' ! ',
Madrid L'entrenador del Real Madrid,
Vicente del Bosque, ya treure ahir tota la
importància que va poder al partit que
' enfrontara el'seu equip i el Deportivo de la
' Corunya-al Santiago Berriabeü, dissabte '
, vinent Del Bosque va ambara dir que aquestpartit no posara en joc «gairebé res» i va
' posposar lesyaloracionsíins'a final de ;"
-tem'porada DelBosque.esvarefenrtambé ',
a l'amistós que jugaran avui ei seu equip r
' - l'Atletico, que servirà com a plataforma de
\ suport per a la candidatura de Madnd per
organitzar els Jocs Olímpics del 2012 El
tècnic madridista donarà minuts a gairebé
, tots eisjugadors de la plantilla' /EFE
'

\

^

1

'

\

^

1

. Kovaçevic marxa d'urgència •
'perla'mortdel'seü.germa ' ;
El migcainpista del Liverpool Gerrard rep una falta de Warhurst, del Bolton, en el partit d'ahir.-/ AP

ELS QUE MES TREBALLEN QUAN ES FESTA

Sant Sebastià El davanter DarkoKovácevic) , ,
l'últim fitxatge de la Real Sociedad, va haver _
' de marxar dilluns d'urgència cap a Iugoslàvia '
després de conèixer la mort sobtada del seu
-'gernñaZeljko, de31 anys'EIju'gadorva ' ' '
conèixer la mort del seu germà després què ,
li ho va comunicar el president de l'entitat,
' JoseLuis Astiazaran' Kovàcevic va arnbar a'
-' Sant Sebastià divendres passat | el club el va
' presentardiuménge,a l'estadid'Anpeta.'en
presencia d'uns 4 000 aficionats El davanter
- iugoslau arnba per cobrir les mancances que '
te en atac j per ajudar a la recuperació de
l'equip en la lligà de pnmera divisió i evitar el '
, descens a segona A/EFE
,>- ,', .j

' El València torna a l'attiyitat
,ambto,ta la plantilla à punt <
El glaç obliga a suspendre el Leicester-Arsenal
L'Arsenal es manté líder de la lliga
anglesa, tot i que ahir no va jugar el
partit corresponent a la vintena jornada
al camp del Leicester, perquè aquest
estava glaçat La forta onada de fred
que afecta Anglaterra ha obligat a
suspendre 27 partits en tres categories
El Newcastle, segon classificat, juga
avui al camp del Manchester United i
podria obtenir el liderat provisional Ei
Liverpool va empatar al camp del
Bolton I va perdre l'oportunitat de
situar-sepnmer L'exdavanterdel
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United Cole va debutar amb el
Blackurn, pero el seu equip va perdre
contra el Tottenham(1-01 Resultats
Charlton-lpswich Town, 3-2,
Tottenham-Blackburn Rovers, 1 -0,
Chelsea-Southampton, 2-4,
Liverpool-Bolton Wanderers, 1-1,
Middiesbrough-Everton, 1-0,
Sunderland-Aston Villa, 1-1,
Leicester-Arsenal, suspès Leeds-West
Ham, pendent, Manchester
Utd-Newcastle, avui, Derby-Fulham,
avui • hi ^

València El València va reprendre dilluns els
' entrenanrïents desprès dé les vacances de\,. ,
Nadal amb tota la plantilla per primera ;,
vegada en'els últims anys El conjunt
''
valencianista, que havia tingut sempre --^
alguna baixa per motius'diverso's, va fer una
sessió més aviat suau en la qual només va
quedar a part deTequip el davanter Juan;
Sánchez, que es recupera encara dels ')"
esquinços cervical i de genoll que va patir en
' un accident de trànsit recent Kily González
, 1 Angulo es vari reincorporar a l^equip després ,
'queja s'han restablert de les niolestiesque
patien I que els van nhantenir apartats de ,,
l'equip fa unes setmanes /|EFE_

ELS

El DreamTeam,
en l'homenatge a
JonAndoni [ , ,
Goikoetxea
Pamplona. L'homenatge
que es farà aquest vepre (a
les 8) al Sadar,al navarrès
Jon Andoni Goikoetxea,
exjugadordel Barcelona
entre altres equips,
permetrà reviure el Dream
Team amb la presència de
Guardiola, Stòitxkovo
Koeman, que tindran
Cruyff com a entrenador
L'homenatge consistirà en
un 3x1 entre l'Osasuna, un
combinat d excompanys
de Goikoetxea de la Real
Sociedad, Athietic de
BilbaoiOsasuna, lun
d'exjugadorsdel Dream
Team /EFE

MES FUTBOL

Riquelme, rei d'Amèrica 2001
EL 9
Montevideo

Juan Román Riquelme és el rei
del futbol d'Amèrica 2001 segons l'enquesta del diari uruguaià El País. Riquelme va obtenir 29 vots més que el porter
colombià Óscar Córdoba,
company del migcampista argentí al Boca Júniors. La tercera

posició ha estat per à Romário,
que la temporada passada va
superar Riquelme de només
tres vots, gràcies als 28 gols
amb el Vasco de Gama. Riquelme, amb només 23 anys, és la
figura central de Boca Júniors,
el millor equip del continent
des del 1998, i el seu salt a una
de les grans lligues europees
sembla immiment. El migcam-

pista va ser decisiu en el triomf
del seu equip en la copa Libertadores.
El defensa paraguaià del Palmeiras de Brasil Francisco Arce
ocupa la quarta posició en la
classificació elaborada per periodistes esportius d'Amèrica
del Sud i es manté per sisè any
consecutiu en la selecció ideal
d'Amèrica, igualant el rècord

del seu compatriota José Luis
Chilavert.
Zidane, rei d'Europa
En la votació per. escollir el
millor jugador de les lligues europees, el millor és el migcampista del Real Madrid Zinedine
Zidane, superant per un vót
Michael Owen (Liverpool). El
madridista Luís Figo és tercer.

El Benficavol la
cessió de
Jankauskas(Real
Sociedad)
Lisboa La premsa
portuguesa dóna per fet
que el davanter de la Real
Sociedad Edgaras
Jankauskas serà el proxim
reforç del Benfica El club
portugués, que vol
presentar el jugador
aquesta mateixa setmana,
pretén aconseguir-lo com a
cedit La Real, en canvi,
pensa en la venda del
jugador que ha perdut
preferència amb l'arnbada
deKovacevic ElBenfica
necessita un cop d'efecte
per neutralitzar la decepció
que ha generat l'eliminacio
de copa / EFE

,EI nou estadi de
Munic portarà el
nonri d'una empresa
asseguradora

errat

^ Munic (Alemanya) El nou

estadi del Bayern de Munic
portarà el nom de
,
l'asseguradora Allianz, que
aportarà aproximadament
un terç del pressupost
' total, uns 250 milions
d'euros 'La construcció del
nou estadi, del qual seran
titulars el Bayern i el Munic
1860, es va decidir per
referendum popular, i
substituirà l'estadi olímpic
Sense aquest nou estadi,
Munic no hauna pogut ser
seu del campionat del món
que es disputarà a
Alemanya el 2006 /EFE

21

Ja saps que també ens pots trobar cada dia a la Ràdio? Escolta'ns i veuràs
A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.

SERIlátálüJiyá

RÀDIO BARCELONA 2 FiVI 96.9 | RÀDIO MANRESA OM 1539 | RÀDIO GIRONA OM 1008 | RÀDIO REUS OM 1026 | SER TARRAGONA FM 96.2
RÀDIO LLEIDA OM 1287 | SER PENEDÈS-GARRAF FM 103.1 | RÀDIO MÓRA D'EBRE FM 87.6 | RÀDIO EBRE FM 101.9 | SER PENEDÈS-GARRAF FM 103.1
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A í>í-;: Í;.Ü; /; K-PÍ
Dedicada
La copa Asobal no és la Higa ni la copa
d'Europa, però quin gust ha de donar
guanyar-la i dedicar-ta a tots els que t'havien
enterrat abans d'hora.

»AGENDA 2002 LES GITES OE L'ANY

El que ens porta
O El Mundial de
futbol que es
jugarà al Japó i
Corea serà el
principal
atractiu de l'any
O Salt Lake City
acollirà durant
el mes de febrer
els Jocs
Olímpics
d'hivern
O La selecció
de Gasol vol ser
semifinalista en
el Mundial de
bàsquet
d'Indianapolis
O L'europeu de
natació de
Berlín servirà de
prèvia per al
mundial de
Barcelona 2003

ANNA FERRER
Barcelona

El 2002 serà un any ple d'importants cites esportives. La
més destacada és el Mundial
de futbol de Corea i Japó que
arribarà a finals del mes de
maig. L'altre esdeveniment
clau serà la 19a edició dels Jocs
Olímpics d'hivern que se celebraran a la ciutat nord-americana de Salt Lake City. El Mundial de bàsquet d'Indianapolis
i el de voleibol d'Argentina
completen un any esportivament atractiu on, a més a més,
natació, handbol i atletisme
celebren els seus europeus.
La competició més rellevant
és el Mundial de futbol de Corea i Japó. Si més no el que més
espectacle promet. Eh primer
lloc, per les seleccions que es
trobaran dins els terrenys de
joc i, d'altra banda, pel que suposa a nivell d'organització.
Aquest serà el primer cop que
una copa del món de futbol se
celebra en terres asiàtiques; a
més a més es tracta del primer
campionat d'aquestes característiques que organitzen en
coordinació dos països: Corea
del Sud i Japó. Dins aquest context la selecció espanyola buscarà poder estar als qUarts de
final i assolir un dels quatre primers llocs.
Si de l'any que comencem
s'ha de destacar un altre esdeveniment esportiu són els Jocs
Olímpics d'hivern que el vuit
de febrer començaran a Salt
Lake City i que no acabaran
fins al dia 24 del mateix mes. A
part de l'interès esportiu s'estarà molt pendent de l'organització de les competicions i més
després de les irregularitats
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COMPETICIONS DEL2002
»Gener
Motor. Ral·li París-Dakar. (28 de desembre al 13 de gener),
Tennis. Obert d'Austràlia. (14 al 27 de gener)
Motor. Ral·li de Montecarlo. (17 al 20 de gener)
Futbol. Sorteig Eurocopa 2004. (25 gener)
Handbol. Campionat d'Europa a Suècia. (25 de gener al 3
de febrer)
Motor. Ral·li de Suècia. (31 de gener al 3 de febrer)

»Febrer
Rugbi. Torneig de les Sis Nacions (2 de febrer al 7 d'abril)
Futbol Apiericà. Superbowl. (3 de febrer)
Jocs Olímpics d'hivern a Salt Lal(e City. (8 al 24 de febrer)
Waterpolo. Fase final de la copa (15 al 17 de febrer).
Hoquei sobre herba. Campionatdel món masculla Kuala LumT
pur (Malàisia) (25 de febrer al 10 de març).

»Març
Atletisme. Campionat d'Europa en pista coberta a Viena. (1
al 3 de març)
Handbol. Fase final de la copa de la Reina a Las Palmas (1,
al 3 de març) •
Fórmula 1. GP d'Austràlia: (3 de març)
Futbol. Final de la copa del Rei a Madrid. (6 de març)
Motor. Ral·li de Xipre. (7 al 10 de març)
Hoquei Patins. Copa del Rei a Vic. (7 al 10 de març)
Fórmula I.GPde Malàisia. (17 de març)
Patinatge artístic sobre gel. Campionat del Món a Nagano. (18
al 24 de març)
Motor. Ral·li de Catalunya. (22 al 24 de març)
Atletisme. Campionats del món de cros, a Dublín (23 i 24
de març)
Ciclisme. Milà-San Remo (23 de març).
Ciclisme. Setmana Catalana. (25 al 29 de març)
Formulat. GP del Brasil. (31 de març)

»Juliol
Atletisme. Lliga d'ora Paris (5 de juliol)
Ciclisme. Tour de França. (6 al 28 de juliol)
Fórmula I.GPde Gran Bretanya. (7 de juliol)
Motor. Ral·li Safari a Kenya. (11 al 14 de juliol)
Atletisme. LI iga d'or a Roma (12 de j u I iol)
Motociclisme. GP de Gran Bretanya. (14de juliol)
Gimnàstica rítmica. Campionat del món de conjunts, a Nova
0rleans(15al 21 de juliol)
GoltOpen Britànic. (18 al 21 de juliol)
Atletisme. Lliga d'or a Mònaco (19 de juliol)
Motociclisme. GP d'Alemanya. (21 de juliol)
Fórmula I.GPde França. (21 de juliol)
Natació. Campionat d'Europa a Berlín. (25 de juliol al 4 d'agost)
Fórmula 1. GP d'Alemanya. (28 de juliol)

> Agost
Ciclisme. HEW-Cyclassics cup (4 d'agost)
Atletisme. Campionat d'Europa a Munich. (6 a I'l 1 d'agost)
Motor. Ral·li de Finlàndia. (8a I'l 1 d'agost)
Ciclisme. Clàssica de Sant Sebastià (10 d'agost)
SoltCampionatdelaPGA. (15al 18d'agost)
Atletisme. Lliga d'or a Zuric (16 d'agost)
Fórmula l.GPd'Hongria.(18d'agost)
Ciclisme. Campionat de Zuric (18 d'agost)
Motor. Ral·li d'Alemanya. (22 al 25 d'agost)
Motociclisme. GP de la Rep. Txeca. (25 d'agost)
Tennis. Obert dels Estats Units. (26 d'agost al 8 setembre)
Ciclisme. Campionats del món de BTT, a Zell-am-Zee (Austria) (29 d'agosta I'l de setembre)
Bàsquet Mundial masculí a Indianapolis. (29 d'agost al 8
de setembre)
Atletisme. Lliga d'or a Brussel·les (30 d'agost)

ti

»Setembre
»Abril

De dalt a baix, França celebra el triomf en el Mundial de futbol del 1998, Pau
Gasol, Lance Armstrong i el relleu de Nagano a Salt Lake City. / EFE

que hi va haver a l'hora d'escollir la ciutat mormona com a
seu dels Jocs que van suposar
més d'una dimissió dins el Comitè Olímpic Internacional
(COI). En l'apartat esportiu, la
representació espanyola, amb
alguna opció a medalla, es presenta amb tres noms propis:
Johann Muehleg, Maria José
Rienda i Iker Fernández, en esquí de fons, gegant i surf de
neu, respectivament.
Bàsqueti voleibol. El bàsquet
també tindrà el seu mundial. A
finals d'agost, Indianapolis
acollirà aquesta competició,
on la selecció estatal, encapçalada per Pau Gasol buscarà un
lloc en les semifinals. L'altre
mundial de l'any d'un esport
d'equip és el de voleibol, que es
disputarà a l'Argentina a finals
de setembre. A aquests mundials, cal afegir-hi tres campionats d'Europa: el d'handbol a
Suècia amb aspiracions a medalla de l'equip espanyol; el de

Motociclisme. GP del Japó. (7 d'abril)
Ciclisme. Tour de Flandes (7 d'abril)
Bàsquet. Final de la copa Korac. (10 d'abril)
Golf. Màsters d'Augusta. (11 al 14 d'abril)
Fórmula 1.GPdeSan Marino. (14d'abril)
Ciclisme. París-Roubaix (14 d'abril)
Motor. Ral·li de Còrsega. (18 al 21 d'abril)
Motociclisme. GP de Sud-àfrica. (21 d'abril)
Ciclisme. Lleja-Bastogne-Lieja (21 d'abril)
Bàsquet. Final de l'Eurolliga femenina. (26 al 28 d'abril)
Hoquei gel. Campionat del Món a Suècia. (26 d'abril al 16
de maig)
Hoquei patins. Final de la copa d'Europa. (27 i 28 d'abril)
Fórmula 1. GP d'Espanya a Montmeló. (28 d'abril)
Ciclisme. Amstel Gold Race (28 d'abril)
Bàsquet Final de la Recopa. (30 d'abril)

Fórmula 1. GP de Bèlgica. (1 de setembre)
Atletisme. Lliga d'or a Berlín (6 de setembre)
Ciclisme. Vuelta a Espanya. (7 al 29 de setembre)
Motociclisme. GP de Portugal. (8 de setembre)
Atletisme. Final del Grand Prix a París (14 de setembre)
Bàsquet Campionat del món de bàsquet femení a la Xina
(14al24desetenr!bre)
Fórmula 1.GPd'ltàlia.(15desetembre)
Ciclisme. Campionats del món de pista, a Manchester (16
al 22 de setembre)
Motor. Ral·li San Remoa Itàlia. (19 al 22 de setembre)
Atletisme. Copa del món, a Madrid (20 i 21 de setembre)
Motociclisme. GP del Brasil. (21 de setembre)
Golt Ryder Cup. (27 al 29 de setembre)
Fórmula 1. GPdels Estats Units. (29 de setembre)
Voleibol Mundial a l'Argentina. (29 de setembre al 13 d'octubre)

i Octubre
natació a Berlín que servirà als »Maig
Motor. Ral·li de Nova Zelanda. (3 al 6 d'octubre)
Bàsquet. Final de l'Eurolliga a Venècia. (3 al 5 de maig)
nedadors espanyols per prepaMotociclisme. GP del Pacífic. (6 d'octubre)
rar-se per al mundial del 2003 Motociclisme. GP d'Espanya a Jerez. (5 de maig)
Ciclisme. París-Tours (6 d'octubre)
Atletisme. Campionat del món de mitja marató, a Brussel·les
de Barcelona, i el d'atietísme a
Ciclisme. Campionats del món en carretera a Zolder (8 al 13
(5 de maig)
Munic amb la intenció de la sed'octubre)
Futbol. Final de la copa de la UEFA a Rotterdam. (8 de maig)
lecció espanyola de batre un
Motociclisme. GP de Malàisia. (13 d'octubre)
Ciclisme. Giro d'Itàlia. (11 de maig9l 2 de juny)
Fórmula l.GPdel Japó. (13 d'octubre)
nou rècord quant a medalles.
Fórmula!. GP d'Àustria. (12 de maig)
Ciclisme. GirodeLlombardia(19d'octubre) \
Futbol. Final de la lliga de campions a Glasgow. (15 de maig)
Aquestes cites rellevants se suMotociclisme. GP d'Austràlia. (20 d'octubre)
Motor.
Ral·li
d'Argentina.
(16
al
19
dè
maig)
men a les ja habituals com les
Tennis. Màsters femení. (28 d'octubre al 3 de novembre)
Futbol. Europeu sub-21. (17 al 26 de maig)
del Gran Slam de tennis amb
Motor. Ral·li d'Austràlia. (31 d'octubre al 3 de novembre)
Motociclisme. GPde França. (19 de maig)
Davenport, Capriati o les gerHandbol. Fase final de la copa del Rei. (23 al 26 de maig)
manes Williams en el quadre
Waterpolo. Fase final de la copa d'Europa (24 i 25 de maig) * Novembre
Motociclisme. GP València a Xest. (3 de novembre)
femení, i Hewitt, Kuerten o
Rugbi. Final de la copa d'Europa (25 de maig)
Tennis. Fase final Copa Federació. (4 al 10 de novembre)
Agassi, en el mascuK o a les fi- Fórmula 1. GP de Mònaco. (26 de maig)
Tennis. Mundial de dobles. (5 al 10 de novembre)
Tennis. Torneig de Roland Garros. (27 de maig al 9 de juny)
nals de copa Davis i copa FeTriatió. Campionat del món a Cancún, Mèxic (9 i 10 de noFutbol. Mundial de Coreà i Japó. (31 de maigal 30de juny)
deració. El Mundial de fórmula
vembre)
1 amb Michael Shumacher Muny
Tennis. Màsters masculí a Shanghai, Xina. (12 al 17 de nobuscant el tercer títol consecuvembre)
Hoquei Patins. Campionat d'Europa a Itàlia. (1 al 7 de juny)
Motor. Ral·li Gran Bretanya. (14 al 17 de novembre)
tiu, el de ral-lis, amb un enèsim
Motociclisme. GP d'Itàlia. (2 de juny)
Gimnàstica artística. Campionat del món per aparells a BuFórmula 1. GP del Canadà. (9 de juny)
intent de Carlos Sairiz per gua' dapest (20 al 24 de novembre).
Motor. Ral·li Acròpol-li a Grècia. (13 al 16 de juny)
nyar el títol, o el de motociclisHoquei herba. Campionat del món femení a Perth (Austràlia)
Golf. Obert Estats Units. (13 al 16 de juny)
me, amb Toni Elias debutant
(26 de novembre al 8 de desembre)
Bàsquet Final de la lliga ACB. (13,15,18, 20 i 22 de juny)
en els 250 ce, s'afegeixen a les
Tennis. Final de la copa Davis. (29 de novembre a I'l deMotociclisme. GP de Catalunya. (16 de juny)
curses més destacades del cidesembre)
Ciclisme. Volta a Catalunya. (17 al 23 de juny)
clisme com elTour—amb LanFórmula 1. GP d'Europa a Nurburgring, Alemanya. (23 de
* Desembre
juny)
ce Armstrong perseguint el
Natació. Campionat d'Europa en piscina curta, a Montpeller
quart triomf consecutiu—, el Tennis. Wimbledon. (24dejunyal 7 juliol)
(12 al 15 de desembre)
Giro, la Vuelta i les dues curses Atletisme. Lliga d'or a Oslo (28 de juny)
Golt Copa del Món.(12 al 15 de desembre)
Motociclisme. GP d'Holanda. (29 de juny)
catalanes.
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La Sant Silvestre també
arrela a Barcelona
o Pol Guillem va ser el més ràpid d'una O A Vallecas, Isaac Viciosa va obtenir
cursa que va reunir 2.800 participants el seu tercer triomf

(V ]

i

EL 9
Barcelona

Barcelona ja s'ha afegit de ple
a la tradició de les curses de
Sant Silvestre de l'últim dia de
l'any. Dilluns, al Port Olímpic,
gairebé 3.000 participants van
desafiar la fred i van completar
els deu quilòmetres de la prova. Un atleta en un estat de forma excepcional, Pol Guillem,
del Barca, va derrotar en l'esprint final dos badalonins com
ell: Driss Lakouhaja i Cortés
Huete. En la categoria femeni
na la maratoniana internacional Eva Sanz (Fila) va ser molt
més ràpida que l'altra favorita,
la vallesana del Barca Rosa Maria Morató.
A la San Silvestre Vallecana
de Madrid, el campió europeu
dels 5.000 m, Isaac Viciosa, va
inscriure per tercer cop el seu

Els alemanys veuen triomfar
un dels seus a Garmisch
Garmlsch Partenktrchen (Alemanya). L'alemany

nom en el palmarès de la prova
després de derrotar Jesús España i Alberto García. Maria Abel
va ser la vencedora femenina.

En la Sant Silvestre més famosa, la de Sao Paulo, hi van córrer 17.000 atletes i l'etíop Tesfaye Jifar va ser el més ràpid.

La sortida de la
clàssica San
Silvestre
Vallecana, a
Madrid. / EFE

Sven Hannawald va triomfar ahir en la
clàssica prova de salts de l'estació de
Garmisch Partenkirchen, puntuable per al
torneig dels Quatre Trampolins. Hannawald,
que havia vençut en la primera cita dels
Quatre Trampolins, a Obertsdorf, va
aconseguir el salt més llarg de la jornada en
arribar fins als 125 metres. La prova va reunir
35.000 entusiastes aficionats de
l'especialitat, que van embogir pel triomf del
seu ídol, Hannawald, al mític trampolí de
l'Olympia Stadium. / EFE

Benvingut!
O n a C a t a l a n a d ó n a la b e n v i n g u d a a El 9 Esportiu

de Catalunya

a m b el c o m p r o m í s d e c o m p a r t i r el

d i a a d i a des d e l ' e s f o r ç p e r fer sòlids els m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó p r i v a t s e n c a t a l à .

CATALANA
La Ràdio d e C a t a l u n y a
89.8

90.6

92.3

92.3

Ràdio Pirineus Ràdio Ripoll Ona Andorra Ona Osona Ona La Selva

Ona Girona

Ràdio Berga Ona de l'Ebre
www.onacatatana.com
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Ona Tarragona

98.1

99.2

Ràdio Olot

Ona Lleida

OnoBorcetorja

Ona Penedès Ona Empordà

ELS

_

PUBLICITAT

Dimecres, TStgsnef

(gairebé sempre)

FIATC ÍSS
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@fiatc.es - www.fiatces
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ENTREVISTA A MARC CEPEDA. Atleta, recordista català dels 3 . 0 0 0 m obstacles
LLUfS SIMÓN

Mém|)rJe[;jil;,üri!à;' ri-'àf'
geniéràcióïifor eii
n;í!^:^:;>;!
eis obstacles

ComeUà de Llobregat

L'atleta Marc Cepeda, que va
rebre el primer premi de la
UFECa l'esperit de superació
èn l'última festa de l'esport
català, ha viscut l'any 2001 eh
pitjors moments de la seva
vida, ja que va haver
d'interrompre la seva vida
atlètica per culpa d'una
leucèmia quan tothom
considerava que podia arribar
a ser un dek millors atletes
catalans de tots els temps.

íf.

D-

—Després de vuit mesos intentant superar la leucèmia sembla que comença a entrenar de nou?
—«Sí, ara estic rodant una estona cada dia, però de moment
és un entrenament molt suau.»
—Encara es troba en tractament?
—«Sí, haig de fer sessions de
quimioterapia i una punxada a
la medul·la un cop al mes»
^Li han dit quan podrà tornar a fer
vida atlètica normal?
—«Els metges no volen parlar
d'això, ells només pretenen
que em recuperi de la malaltia
completament i un cop ho hagi
aconseguit ja veurem com funcionen les coses.»
^^Però el seu objectiu és tornar a fer
atletisme del més alt nivell?
—«És la il·lusió que tinc, però
penso, com els metges, que
primer haig de superar completament la malaltia.»
—Com va descobrir que tenia leucèmia?
^
—«El mes d'abril passat, en un
control mèdic rutinari que em
van fer a la federació estatal; ho
van veure en un control de
sang...»
—I després va començar el malson
—«Em van ingressar a l'hospital del Mar i, un cop allà, no em
vaig desesperar mai, vivia en
un núvol i tot era com un somni.»

Sil'

.•^•^^^PmiDim.^:^^'^'^

'.'^pecia;çie27anys,
' -ntrenaaies.pistesde
•-• mellàsota'lés ordres de
r l'ael Sánchez, Fali. L'any
['.'i;sat, almítingde
l< ircelòna,'va,batre
• iiistòric rècord de
'.•itaiunyadelsBOOOnn
• •[ • stàcies de Juan Torres
i - l i 4.74). El 1999 va
•ii putar el campionat del
''i> in de Sevilla i la
t'.'.'oporada passada va
•. I .ssif icar-se pèr als Jocs
''^i·mpics de Sydney Forma
p ¡rt de la millor generació
• ii-e ha donat la històna de
• .iMétisme català en la
[•! )vadets3 00pm
• 'iótàciés, ja que hi ha dos
li ¡etes de la'seva mateixa
•"•• i 3t, JosepL·luísBlanco i
•• • jncisco Javier Muhuera,
• ]' 'e han baixat de 8.20. En
I •i·nbit estatal, la prova
•• •• nbé passaun moment
-"•~et lent, gràcies a Martín
r-^'-rlanes, Jiménez Pentinel i
r'.reo Martin

EL TRACTAMENT

© ElsüíTiétóéSíni i i;.

eiïï^euenucomiunjipií

tt

etaie snomesis
•*>/i

:

^

Cepeda creua l'arribada en el campionat de Catalunya del 2000, una de les últimes proves que ha corregut. / x. AGUSTI.

estat un lluitador, sabia que —I a partir de quan començarà a penme'n podia sortir. Per aconse- sar com un atleta?
guir-ho, però, el suport de la —«Fins al mes d'abril, quan
meva família va ser molt im- acabi tot el tractament, no poportant. A més vaig descobrir dré veure com està realment el
—El va espantar molt el pronòstic dels que tots els amics que tenia, meu cos, però pel que he après
tant personals com del món de de la malaltia, si es cura bé no
metges?
—«Van donar-me una espe- l'atletisme, ho són de veritat deixa seqüeles i podria tomar
rança de vida superior al 75 per perquè des del primer moment a la competició.»
—S'esperava que la UFEC li donés el
cent, i jo, que des de sempre he els vaig tenir al meu costat.»
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premi a l'esperit de superació?
—<<No, va ser una sorpresa per
a mi, però he descobert que
tothom, en aquests casos, sigui
atleta o sigui una personal norrhal, es comporta de la mateixa
manera, i he-vist casos de gent
amb un esperit i unes ganes de
tirar endavant, més grans que
no pas les meves.»

LA SUPERACIÓ

i i ' i i l i ílii i i i ili
p!»!!lííHíllrI
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> MOTOR RALLI PARÍS DAKAR

I» <[i

tOLIMPISME

Joan Roma cedeix el I iderat
en la primera etapa africana
O El pilot de Folgueroles és ara tercer i
Esteve i Arcarons són vuitè i desè

O El Seat Córdoba de Gil va caure del segon
al vuitè lloc i Servia és el millor de Schiesser

JOSEP CASANOVAS
Er Rachidia (Marroc)

Joan Roma (KTM) ocupa el tercer lloc en la classificació de
motos de la 24a edició del ralli
Dakar després de la disputa,
ahir, de la cinquena etapa, entre Rabat i Er Rachidia. El pilot
de Folgueroles, que havia arribat a l'Àfrica com a líder, va ser
cinquè eh el sector especial de
85 quilòmetres, a 3:17 de Cario
De Gavardo (KTM), vencedor
d a v a n t Alfie Cox i F a b r i c i o
Meoni (tots dos t a m b é a m b
KTM). Roma va precedir els
seus companys d'equip, Isidre
Esteve i Jordi Arcarons. Kari
Tiainen és líder de la general,
a m b u n a diferència m í n i m a
sobre Cox i Roma. Esteve i Arcarons són vuitè i desè, respectivament. Marc Coma, que en
les curtes especials europees
havia s o r p r è s a m b la m o t o
construïda per Carles Sotelo
(era sisè en la general en arribar
al Marroc) es va enfonsar en
perdre pràcticament dues hores p e r culpa de p r o b l e m e s
amb la bomba de gasolina.
En cotxes, Fernando Gil i Rafael Tornabell (Seat Córdoba),
vencedors sobre el fang de les
breus especials de La Souterraine i Madrid, van perdre el
segon lloc que ocupaven en la
general i van baixar fins al vuitè
lloc, amb 27 segons d'avantatge sobre Josep Maria Servia i
Enric Oller (Schiesser Kangoo),
novens. Servia es manté com a
p u n t a de llança de l e q u i p
Schiesser, amb més de dos minuts d'avantatge sobre el seu
cap de files, que ahir va remuntar 13 llocs en la general i es va
situar onzè. A diferència del
que havia passat dilluns sobre
els 4,5 km de l'especial madrilenya, el recorregut d'ahir va
tornar la lògica en là classificació i, el més important, va confirmar els candidats al triomf
final. Hiroshi Masuoka (Mitsuhisi), fidel a la seva tàctica d'atacar des del principi, va guanyar l'etapa, seguit de Grégoire
de Mevius (Nissan), q u e es
manté líder, i Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi).

I
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rfiP'^^yEl cantant lohnny Halliday (Nissan) és perseguit per dos components de l'equip Schiesser. / EFE .

Avui, les primeres dunes
Després de les quatre insípides i llargues etapes europees, que van començar divendres al nord de França, a Arras, i que es van
acabar dilluns al sud del continent europeu amb la travessa
entre Algesires i Tánger, ahir el Dakar va començar a córrer per
l'Àfrica. Aquestes etapes europees no aporten gairebé res però
alhora són sempre delicades quant a la possibilitat de risc físic
per als motoristes i mecànics i per als participants en cotxes
—els de camions van quedar exempts de passar per les
especials enfangades de La Souterraine i Madrid—. Ahir els
pilots van poder donar gas a fons en un sector especial curt però
tan ràpid que un punt concret del recorregut la KTM de l'italià
Giovanni Sala va ser cronometrada a 197 quilòmetres per hora.
L'especial d'ahir va agrupar els favorits al triomf final, tant en
cotxes com en motos. De fet, també va ser un bon aperitiu per
anar fent boca davant l'etapa que es disputarà avui, entre Er
Rachidia i Ouarzazate, amb un recorregut total de 576
quilòmetres i un sector especial de 338 quilòmetres, amb el pas
per les dunes de l'erg Chebbi, a Merzouga, considerades les
més altes del Marroc. La d'avui serà, doncs, la primera gran
etapa de la present edició del Dakar en què els pilots
començaran a tastar la dura experiència del desert africà i en
què es podran començar a marcar les primeres diferències entre
els homes que estan predestináis a lluitar per la victòna.
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Robredo i /)irantxa
S,ánchezsónauni
paSidelafmalde i
la co|Da Hopman
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president del Comitè
Olímpic Internacional
(COI) JacquesRogge
'
pensa que l'organisme que
dingeix «no podrà guanyar
mai la guerra contra el
dopatge», encara que va
advertir que pot guanyar
moltes batalles «Sempre hi
haurà esportistes que es'; i
dopin L'esport és un reflex
fidel de la societat i tant en
uncomenl'altrahiha
frau», va dir Rogge en una
entrevista al diari alemany
Sueddeutsche Zeitung
publicada dilluns /EFE,
\

"

t

Roggecreuquela
guerra'contra el ' '
dopatge no;es \
pqdrà guanyar mai

»TENNIS<
'

1

)

espanyol de la copa, ^ ,
Hopman de tennis, format'
' pels catalans Tommy
S
Robredo i Arantxa Sánchez
Vicario és a'una victòria de
la final de la competició
desprès de superar ahir ' '
Suïssa, defensora del títol
'per 3-0 Robredo va
superar Roger Federer,* *
Arantxa a Miroslava> '
Vavnnecitambévan' >'
guanyar el doble Demà es
jugaran un lloc a la final en
el partit contra ' '
Australia /EL9
'

CLASSIFICACIONS
ITENNIS

»Motos. 5a etapa
1.Carlos de Gavardo (KTM)
2.AlfieCox(KTM)
S.Fabrizio Meoni (KTM)
4.KariTianen(KTM)
5.Joan Roma (KTM)

42:38
a 0:34
a2:10
a 2:32
a3:17

> Motos. General
1.Kari Tianen (KTM)
2.AlfieCox(KTM)
3.Joan Roma (KTM)
4.Cyril Desprès (KTM)
S.Carlo de Gavardo (KTM)

lh23:47
a0:14
aO:15
a 1:11
a 1:43

> Cotxes. 6a etapa
l.Hiroshi Masuoka (Mitsubishi) 43:42
2.Gregolre de Mevius (Nissan) a0:31
3.JuttaKleinsctimidt(Mitsubisiii)aO:32
4.Steptiane Peterhansel (Nissan) a 0:40
S.Kenjiro Sliinozulta (Mitsubisiíi) a 2:33

• Cotxes. General
1.Grégoire de Mevius (Nissan) lh23:55
2.Hiroslii Masuoka (Mitsubishi) a 0:33
3.StephanePetertiansel (Nissan) a 1:06
4.Jutta Kleinsctimidt (M itsubishi) a 1:17
S.KenjiroSliinozuka (Mitsubishi) a 2:46

Montolioi
Martínez són
elimmadesa
Auckland
Auckland (Nova

Zelanda) Àngels Montolio i
Conchita Martínez van
caure eliminades ahir en la
primera ronda del torneig
d Auckland de tennis
Montolio que era la
primera cap de sène, va
perdre contra la russa Alma
Jidkova (6-316-1), mentre
que Martínez va ser
derrotada per Kristina
Brandi (7-616 3) Anabel
Medina va superar la
primera ronda en batre
MihoSaekiper6-0i
6-1 /EFE

!
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L'ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA (ACCAT)
ES PRESENTA ALS LECTORS DE
"EL 9 ESPORTIU DE CATALUNYA"

i

»LLIGA NBA
109-94
94 90
83-79
86-80
98-76
» " 87-89
90-83

Kings-Celtics
Magic-Knicks
Spurs-Bnzzlies
Pistons-Heat
Wizards-Nets
Pacers-Heat
Bulls-Bucks

Els felicita perquè compren aquest diari i desitja que continuïn
comprant-lo sempre. Serà la garantia perquè duri.
L'ACCAT és una Associació de 19 entitats fundadores i més de
300 d'adherides que volen treballar juntes per fer conèixer
Catalunya.Si els catalans coneixen Catalunya, segur que
l'estimaran.

'

FEDERACIÓ EST
DIVISIÓ DE L ATLANTIC
EQUIP

'

Nets
Cèltics
Wizards
Magic
Knicks
Sixers
Heat

^

PJ

PG

PP

29
29
' 30
32
30
30
29

19
18
16
15
13
12
6

10
11
14
17
17
18
22

PG

PP

OiVISIO CENTRAL

A S S O C I A C I Ó CONÈIXER C A T A L U N Y A

Bucks
Pacers
Pistons
Raptors
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls

Logotip de l'ACCAT fet per P. Díez-Gil

CAMPANYES DE L'ACCAT
FER CONÈIXER EL TERRITORI
Per votació popular s'han escollit 100 indrets interessants que
cal conèixer. El resultat ha estat recollit en ün llibre, 100 indrets
de Catalunya que cal conèixer, que va per la tercera edició.
Edició de mapes comarcals escala 1:100.000 amb
recomanacions del que cal conèixer de cada comarca. Estan a
punt d'editar-se amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya.
100 masies i cases rurals que cal conèixer. Concurs
fotogràfic, en preparació.
Vídeos dels monestirs de Santa Maria de Poblet i Sant
IMiquel de Guixà, explicant la relació monestir - país.
CONÈIXER LA HISTÒRIA
"^ Cursos d'història de Catalunya per a universitaris i per a adults.
Cursos per a infants
Curs presencial per a Internet
Cursos per ràdio
. Vídeos documentals per a infants
(S'han fet més de quatre-cents cursos)
CONÈIXER LA CULTURA
Promoció i edició de cartells de 700 obres de pintura catalana
que cal conèixer En preparació.
.
Promoció del coneixement del dibuix amb l'edició del llibre Cent
dibuixants catalans que cal conèixer En preparació.
• Coneixement de la gastronomia catalana. Tria feta de les
principals especialitats de cuina catalana. Promoció dels
restaurants que ofereixen cuina catalana. Éh preparació.
TAMBE S'ESTATREBALLANT PER:
Promoure el coneixement d'himnes, cançons i corrandes
populars que s'han de transmetre a les noves generacions.
I

L'edició d'un llibre: 100 poesies catalanes que cal conèixer
PROMOURE L'US DE LA LLENGUA CATALANA
Retolació en català. Retolació dels pisos, els ascensors, els
porters electrònics, els nous edificis...
El català a les cartes dels restaurants...

L'ACCAT treballa perquè els ciutadans que viuen a Catalunya la
coneguin i la tinguin com a la seva pròpia nació,
treballem perquè així sigui, això serà possible.
ACCAT. Rambla de Catalunya, 15, pral. - 08007 BARCELONA
Tel. 93 412 57 33 - Fax 93 317 05 85 - A/e accat@ctv.es
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33
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18 10
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13 17
12 18
11 19
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FEDERACIÓ OEST
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Jordan fa una safata, en una acció del partit dels Wizards contra els Nets. / EFE

Jordán acaba
el 2001 en
erupció
o Després d'anotar 51 punts als Hornets, en
va clavar 45 als líders de Test, els Nets
O Contra el seu exequip, els Bulls, podria
arribar a la xifra de 30.000 punts
U.S.
Washington

Michael Jordán està ressuscitant l'NBA a marxes forçades.
Després d'anotar 51 punts en
la victòria de dissabte passat
contra els Hornets, l'últim dia
del 2001 va tornar a ser la megaestrella que havia estat en els
Bulls i va tornar a liderar els Wizards a m b u n a actuació estel·lar (45 punts, 12 rebots i set
assistències) contra els líders
de la conferència est, els Nets,
que van caure per 90-83. L'equip de Washington va completar un desembre espectacular, amb 11 victòries i 4 derrotes, una marca inimaginable fa
n o m é s u n any q u a n l'equip
deambulava tristament per la
lliga (2-13).
J o r d á n , en u n a a c t u a c i ó
completíssima, va fer entre el

segon i el tercer quart 22 punts
seguits, a només un punt del
rècord de la lliga que té ell mateix, i ara és a només 15 punts
d'arribar a la xifra dels 30.000,
a la qual només han arribat Ab dul-Jabbar, Wilt Chamberlain i
Karl Malone. Segurament ho
aconseguirà contra els Bulls,
que de la mà de Bill Cartwright
han aixecat el cap amb dues
victòries seguides.
A Memphis, mentrestant,
Pau Gasòl continua amb el seu
paper de millor jugador de l'equip i contra els Spurs de San
Antonio, tot i l'oposició de David Robinsoii i Tim Duncan, va
aconseguir d i u m e n g e fer 24
punts i pispar 15 rebots. El seu
equip, però, va perdre (83-79)
contra un dels favorits pel títol.
En la mateixa jornada, els Lakers van salvar el liderat en
vèncer els Rockets (114-90).

PJ

EQUIP

Spurs
Mavericks
Timberwolves
Jazz
Nuggetts
Grizzlies
Rockets

29
30
29
31
29
30
31

PG

PP

7
21
9
21
9
20
16 15
10 19
9 21
9 22

DIVISIÓ DEL PACIFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Suns
Clippers
Sonics
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

27
32
31
29
31
29
30

21
23
18
15
16
13
12

6
9
13
14
15
16
18

Pau Gasol respon
elsinternautesal
web oficial de
l'NBA
Memphis Pau Gasol hd
estat ei protagonista
aquests dies de la secció
«mailboxofthev\/eek»
(bústia de la setmana) del
web oficial de la lliga
professional
nord-americana
(wv\/w nba com) Allà tots
els mternautes han pogut
preguntar qualsevol cosa al
jugador de Sant Boi L'NBA
ha escollit deu de les millors
preguntes i les ha inclòs en
el web De les deu
qüestions escollides,
quatre son d'aficionats
catalans, tres de la resta de
l'Estat, dues dels Estats
Units I una de Filipines De
les respostes Gasol deixa
clar que, de moment, el
mes difícil és defensar els
pivots rivals / u s

ELS
rimecrui 2 J . gi,ni.r ic V2

MÉS ESPORT BÀSQíJET 29

O Habitualmenttenen
centímetres, quilos i poca
tècnica: només l'entrega
podrà salvar-los

O Encertares complicat,
però alguns (Peplowski i,
fa poc, Ffriend) ja feien
por al Prat

Armaris al Palau
JORDI PLÀ
Barcelona

«SÓC un jugador dur que pot
aportar moltes coses: defensa,
rebots, intensitat, treball... Sóc
un home que vinc al Barca a
treballar i ajudar els m e u s
companys a guanyar partits.»
Malfia-te'n. En la majoria dels
casos serà limitat, amb bona
predisposició —només faltaria
(tot i que es recorden casos de
desídia còsmica, com ara
EUis)— i lent, d'aquells que coneixem com a armari: farà bloquejos, encabirà els colzes a la
•zona, engraparà rebots i, si s'ha
col·locat bé i ha estat atent, farà
punts després de pilota doblada i a menys de dos metres de
cistella.
El Barca de bàsquet (o l'Aíto,
en aquest cas equivalents) ha
vist els darrers temps tot un seguit de pivots d'aquest estil. Alguns s'han guanyat el públic
amb actuacions contrastades;
els altres, als afeccionats rivals
(i propis), igualment, amb actuacions per tots constatades.

ARMARIS
GranvilleWaiters( 1988-89)
2,13,44 partits, 26 minuts, 8,4
punts, 6,8 rebots 11,5 taps
David Wood (1989-90)
2,05, 34 partits, 27 minuts, 13,7
punts, 8,2 rebots i 0,4 taps
Ben Coleman (1991-92)
2,04,16 partits, 28,7 minuts, 13,8
punts, 9,3 rebots i 0,6 taps
Tom Gneiting (1992-93)
2.07, 6 partits, 24,5 minuts, 8 punts
i 6,5 rebots
LeRonEllis (1994-95)
2.08, 23 partits, 16,7 minuts, 6,5
punts, 3,9 rebots i 0,6 taps
Mike Peplowski (1995)
2,08,19 partits, 18,5 minuts, 8,2
punts, 5,3 rebots i 0,7 taps
Arnal McCaskill (1998)
2,08,19 partits, 22,3 minuts, 10,4
punts, 5,4 rebots i 0,6 taps
Francisco Elson (1999-2001)
2,11,87 partits, 16,7 minuts, 4,8
punts, 3,8 rebots i 0,7 taps
Kimani Ffriend (27/12/01)
2,08,1 entrenament i 2 fotos

Per bo o per dolent, els exemples no han faltat.
Dels jugadors d'equip bons,
limitats tècnicament però que
sempre han donat el que s'esperava d'ells i un xic més, hi ha,
per exemple, Granville Waiters
i David Wood. Tots dos van
arribar al Barca com a complem e n t d'Audi Norris, en u n a
època que l'Aíto buscava això:
el llustre per al calçat. Norris
era la diferència. I Waiters i
Wood, el treball i la feina fosca.
Van g u a n y a r - s e el públic
—Waiters posant taps i Wood
provocant aquelles faltes d'atac que tant emprenyen si ets
dels altres— i l'entrenador,
amb jdfres excel·lents per a un
jugador de brega. Més recentment, Francisco Elson va jugar
dues temporades realment bones al Barca, no ja com a complement, sinó com a part vulgar d'un tot que havia d'assegurar intensitat i treball (en escassos minuts) en benefici de
l'èquip, l'únic a considerar
(d'un temps ençà) en el bàsquet —en general— i en el Barca —particularment.

De tots colors. I entre un període i l'altre, entre la recerca
del complement i la recerca
d'anorreats, una època difícil
amb exemples i casos sospitosos, de còmic. El més clar, l'home que va seduir tothom, va ser
el gran Peplowrski (res a veure
amb els Cohen, per més gràcia
que arribés a fer). Ho tenia tot.
Començant pel nom (Mike Peplowski) i la trajectòria (contractes a l'NBA de no més de
deu dies) i acabant per la cara:
posat incrèdul, de voler i no poder, com el d'aquell gran pare
de famflia que tots reconeixem
de cap lloc concret. I tot, adobat amb una tècnica limitadíssima, uns moviments pesats i
lents, i unes estadístiques perfectament prescindibles. Un
armari complet i definitiu. La
seva contribució a la memòria
col·lectiva blaugrana va ser
passejar l'Epi sobre les espatlles el dia del comiat de l'inoblidable 15. I com ell, els que
vulgueu: Ellis, Gneiting,
McCaskill, etc. L'iíltim, Kimani
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Ffriend, ha durat a Barcelona
un entrenament, dues fotos i
quatre declaracions.
Mai abans del 10 de gener, el
dia que l'NBA tanca els equips,
n'arribarà un altre. Veurem si
aquest cop és un cantoner senzill però útil, o per contra, es
tracta d ' u n a d ' a q u e l l e s calaixeres de disseny tan modernes com molestes, i que, això
sí, no pots mirar a contrallum
per por a trobar-hi sempre una
mica més de pols que no pas
ahir.

Waiters lluitant per una pilota impossible, una de les seves virtuts. / ELS

COPE
BARCELONA

LA RÀDIO D'AQUl
COPE BARCELONA 102.0 F.M.

"TIrachinas Catalunya" de dilluns a divendres,
de 2,30 a 3 de la tarda.

www.cope.es
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COMUNICACIÓ

aUÈ FAN, QUÈ DIUEN LLUÍS SiMON
polí de Garmisc/i Parten.;, no-sé-què-més
apareix davant meu com ima revelació.
Un rere l'altre, veig els esquiadors com
salten rutinàriament. M'avorreixo. De
fet, com tots els u de gener que recordo,
però sóc incapaç de canviar el canal perquè un misteriós poder hipnòtic em
manté enganxat a la pantalla.

Garmisch Partenkirchen
Cerco el sofà de tort i esmaperdut. Hi ha
confeti, trompetes i estris inidentificables i indescriptibles arreu. On sóc?
Abans de descobrir el comandament de
la televisió gairebé em trenco la crisma
després que una ampolla de cava em faci

LATRÍA
• FUTBOL TOTAL . 1 iy¿

Manchester
Uníted-Newcastle
Retransmissió del partit
corresponeníala21a
jornada de la Premier
League britànica entre el
Mdnchester United, actual
campió, I el Newcastle de
Bobby Robson.

»ANTENA 3 -j.;>0

Trofeu Madrid 2012
El Real Madnd i l'Atletico
de Madnd s'enfronten al
Santiago Beinabeu amb
motiu de la commemoració
del centenan del club blanc
I com a promoció de la
candidatura olímpica de la
capital de l'Estat

• TELEDEPORTE ' .

GP de França
','5

Teledeporle recorda els
millors moments del
mundial de velocitat de
motociclisme amb la
retransmissió de les proves
dels 125 ce, 250 ce I 500 ce
des del circuit francès de Le
Mans

e»

L'homenatge a Goikoetxea
reuneix el Dream Team
líl 33 retransmetrà avui en directe a partir de les vuit del vespre un triangular d'homenatge
a I'exjugador del FC Barcelona
jon Andoni Goikoetxea. El parI i I està organitzat per la Fundación Osasuna i comptarà amb
la presència estellar del Dream'
'l'eam de Johan Cruyff, equip
iimb el qual Goiko va firmar les
millors pàgines de la seva vida,
esportiva com a extrem dret. A
niés del Dream Téam, els altres
equips que participaran en'
l'itomenatge de Goiko a l'estadi del Sadar de Pamplona seran
l'Osasuna i una selecció d'ex. companys de la Real Sociedad,
I • Athletic de Bilbao i l'Osasuna.
LI jugador navarrès, que va
acabar la seva carrera esportiva
al fapó, disputarà una part amb
cada samarreta.
A més de l'homenatge a Goiko, el gran atractiu del partit
serà tornar a veure en joc els
antics components del Dream
Ti'am. De moment ja hi ha assegurada la presència de Serna,
Nando, Urbano, Koeman,
Stòitxkov, Begiristain, Juan

CANAL BARCA
14.00 El Partido. FC
Barcelona-Tenerife
15.30 Eurolllga. Sajornada. FC
Bdrcelona-Zalguiris
17.15 Toilo Barca.
18.30 Lliga ile Campions. FC
Barcelona-Florentina.
Temporada 1 9 9 9 - 2 0 0 0
20.15 Fòrum Samitier. Francesc
Miró Sans
21.45 Magazine Eurolliga.
22.15 Eurolliga.Ulker-FC
Barcelona
00.00 La cantera. FC Barcelona
B-Terrassa

906 422 200

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 2/1/2002. Page 30

^ f

-

TVE acompanya
els corredors en el
Ral·li
Arras-París-Dakar
Barcelona. Com cada any.
Televisió Espanyola
s'encarrega de cobrir tota
la informació sobre ei Ral li
Arras-Paris-Dakar Jesús
Fraile es l'enviat especial de
la cadena que des del dia
28 acompanya els
corredors en totes les
etapes del ral li La 2
emetrà de dilluns a
divendres a les nou del
vespre un resum de la
jornada /EL9
^

MARC SALGAS
Sant Joan Despf

No peri^t;i||i|WW;Aida se
apodere de ti, i)eja que el amor
cnire eu tu vida v tu cora/ón
.ái

un penal com ima catedral. Un ull encara dorm i l'altre parpelleja histèricament i intenta comprendre què està passant. Cap d'Any, però de quin? Localitzo
enmig del caos imiversal el botó que engega la televisió. I, ai las!, el mític tram-

-

Canal Plus
repassa la història
de les ascensions
al Mont Blanc

El Dream Team, celebrant la victòria en la final de Wembley. / Eig

Garlos, López Rekarte, Zubizarrèta, Ensebio, Ángoy, Milla,
Salinas, Witschge, Nadal,
Guardiola i Alexanco. Jordi
Cruyff i Bakero seran a l'homenatge però segurament no jugaran. També s'espera que finalment Laudrup pugui com-

tUROSPORT

pletar un Dream Team que Johan Cruyff s'encarregarà de dirigir com en els vells tenips.
El partit, que també sera retransmès a Euskadi i Navarra a
través d'ETB, serà comentat
pel 33 per Um's Canut i Sebastià
Roca.

Barcelona Canal Pius emet
avui a les set i cinc minuts
de la tarda un documental
sobre les conquestes mes
importants al cim mes alt i
emblemàtic dels Alps, el
Mont Blanc Ei programa <
inclou, entre d'altres
imatges, la primera
ascensió filmada el 19061
el primer descens amb
tauiadesurf l'any 1986
/EL9

SPORTMANIA i i TELEDEPORTE

08.00 NHL. St.Louls
08.30 Automobilisme. Ralli
Blues-Chlcago Blackhawhs
Arras-Madrid-Dakar
10.00 Rugbi. Heineken Cup.
09.00 Tennis; ATP Tour: Doha
10.00 Fútbol: un mundo, una copa. . Munster-Bridgend'
11.45 Hípica.
11.00 Automobilisme. R a l l i
13.15 Futbol 7. Alevlns.
Arras-Madrld-Dakar
15.25 Noticias.
11.30 EsquL Copa del món de
15.30 Fútbol Italiano.
salts. Garmisch
' Lazio-Bolonla
13.00 Futbol. Leyendas de la Copa
17.15 BéisboL Series Mundiales.
del Mundo .
New York Yankees-Arlzona
14.00 Futbol. Kick In Action
Dlamondbacks
14.30 Esquí. Copa del món de
19.30 Sportswoman.
salts. Garmisch
20.00 NHL. Washington
17.30 FutboL Kick in Action
Capltals-New York Islanders
19.30 Fútbol. Leyendas.
22.00 Rugbi Mundial.
20.30 Fútbol. Los mejores del siglo
22.30 Golf. 21.30 Hípica. Copa del món
00.30 Hoquei patins. Tornada
22.30 Automobilisme. R a l l i
Copa Ibèrica Barça-Barcelos
Arras-Madrid-Dakar
02.00 NBA. Minnesota
23.00 Eurosport News.
Tlmberwolves-Milwaukee
23.15 Veja. Volvo Ocean Race
Buks
00.45 Automobilisme. R a l l i
05.00 Futbol 7. Alevlns.
Arras-Madrid-Dakar

10,10 Lo mejor del año 2001 .Judo.
Europeu des de París
13.00 Lo mejor del año 2001.
Futbol. Final Copa de la UEFA:
Alavés-Liverpool des de
Dortmund, Alemanya .
15.35 Lo mejor del año 2001.
Motociclisme. Mundial de '
velocitat: GP de França.
18.00 Lo mejor del año 2001.
Tennis. ATP: Masters Serles
Hamburg. Final A. Portas-J.C.
Perrero
21.45 Lo mejor del ano 2001.
Hípica.
23.30 Polideportivo 2002.
23.45Ralli. Resum
Arras-Madrld-Dakar
00.10 Esquí. 2a mànega de salts
des de Garmisch, Alemanya
01.05 Lo mejor del año.
Gimnàstica.
03.35 Futbol. El partido del siglo

FUTBOLTOTAL
07.00 Marselia-Lens. Lliga
francesa. Jornada 19
09.00 Utrecht-Ajax. Lliga
holandesa. Jornada 19
11.00 Leicester-Arsenal. Premier
League. Jornada 2 1
13.00 Leeds United-West Ham.'
Premier League. Jornada 2 1
15.00 Boavista-Benfica. Lliga
portuguesa. Jornada 16
17.00 Leicester-Arsenal.
19.00 Leeds United-West Ham.
21.00 Manchester U.-Newcastle.
Premier League. Jornadá21
23.00 Lille-Burdeus. Lliga
francesa. Jornada 19
01.1)0 De Graafschaji-Feyenoord.
Lliga holandesa. Jornada 19
03.01) Bayern Munic
Bor.M'Gladbach.Bundesliga.
Jornada 18
05.00 Sochaux-PSG. Lliga
francesa. Jornada 19

'
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PENÚLTIMA

ASSEGUT AL SOFÁ
JOSEP MARÍA FONALLERAS
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'h

LA SETMANA'

í!

»DIMECRES 2

Dignitat emotiva
1

Posats a triar m'estimo més
un entrenador del tipus que
representava Vic Buckingham
que no pas algú com Paco Flores. El
^comportament racial, cridaner, ressentit és una paràfrasi del futbol que
després practica l'equip dirigit pel
míster en qüestió. Aquesta no és cap
norma universal i, doncs, no és aplicable a tots els exemples que qualsevol dels lectors pot imaginar, però
vostès ja m'entenen. Penso també en
Camacho i en tots aquells amb qui no
va pensar l'inventor de l'americana.
Tots aquells que semblen molt més
còmodes amb un xandall que no pas
amb una corbata. Dirigir un equip
vestit com aquell que va a comprar el
pa els diumenges és una opció. L'altra, és empolainar-se com si s'anés a
un casament, però no tant. Em quedo
amb la segona.
Com em va dir fa anys l'Alfred Julbe, l'uniforme de campanya (és a dir,
i en el seu cas, l'anar mudat) dignifica
la professió i l'esport en general. Buckingham no va guanyar gaire res,
però era un cavaller. Flores ha guanyat molt més del que hom podia
imaginar i ara és a la picota simplement per fer el que sempre ha fet: treballar com un escarràs. Potser a l'Espanyol tenen ganes de tornar a escriure un drama del XIX, amb un fill
espuri que és bandejat per la noia
amb ganes de casar-se amb qui de
debò somnia i no pas amb aquell pobre noi que sempre s'ha estat a l'estable. No sóc gens de la seva corda,
però ara mateix Flores té una altíssima dignitat que m'emociona. Un cert

»DIJOUS 3
QUÈ SERA DE Ml? EI mèrit de Paco Flores ha estat sempre treballar com un
escarràs. Ara s'ha de veure qüestionat cada dos per tres. No és estrany veure'l
en actitud amoïnada durant un entrenament.

EQUIP

PUNTS

Motor. Ral li París-Dakar 7a
etapa Uarzazat-Tan Tan Zuerat

l^»^^*S»-4

»DISSABTE 5

cobrir que l'equip també era humà.
Va perdre i no va passar res. Ara ha
Un dels aterratges més espec- perdut per primer cop a casa i tampoc
taculars dels últims teinps és el no ha passat res. Simplement la consdel Barca d'handbol. Intracta- tatació que, per tornar a visitar el pable, quasi diví, inexpugnable, amb radís, cal una temporada
aquell perfum reservat als herois, va de descompressió a la
patir, fa un any, la síndrome de des- vall de llàgrimes.
íg-^gs
aire melodramàtic i entendridor.

PROPERA JORNADA

•t, 2

Real Madrid

•tr 3

Celta

31

•tr 4

Betis

31

D i u m e n g e 6 ( 1 7 . 0 0 , PPV)

•

5

Athietic

31

Ceita-Rayo

•

6

Alavés

Dissabte 5 ( 1 7 . 0 0 , PPV)

7

València

8

Barcelona

9

Sevilla

30
30
27
24
24
23
23
22
22
21
20
19
18
18
12

1

Deportivo

10 Espanyol
1 1 Las P a l m a s
12 Saragossa
13 V i l a - r e a l
14 Valladolid
15 M à l a g a
16 M a l l o r c a
17 Osasuna
T

1 8 R e a l Sociedad

•

19 Tenerife

•

2 0 Rayo

EQUIP

Barceiona-Saragossa

1

Barcelona

Diumenge 6 ( 2 0 . 0 0 , 0 + )

2

Tau '

Vila-reai-Sevilla

3

Unlcaia

4

Real Madrid

5

Pamesa

6

Joventut

DiUfrienge6(17.00.PPV)

7

FArum

Attiletic-Tenerife

8

CS F e r n a n d o

Diumenge6(17.00,PPV)

9

Fueniabrada

Las P a i m a s - R e a i S o c i e d a d

10 B r e o g á n

Dissabte 5 ( 2 2 . 0 0 , PPV)

11 Estudiantes

Vailadolid-Maliorca

12 U e i d a

Alavés-Osasuna

D i u m e n g e 6 ( 1 7 . 0 0 , PPV)
Real Madrid-Deportivo
Dissabte 5 ( 2 1 . 3 0 , TV3)
Betis-Vaiència

-^i

Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast
(fem ), Auckland (fem), Qatar,
Adelaida iChennai
Hoquei herba. Torneig de Reis
Esquí alpí Torneig Quatre
Trampolins a Innsbruck

I BÀSQUET LLIGA ACB

33
32

ir

Bàsquet Lliga ACB 14a jornada
Motor. Ral li París-Dakar. 7a
etapa Uarzazat-Tan Tan Zuerat
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast
(fem ), Auckland (fem), Qatar,
Adelaida I Chennai
Hoquei herba. Torneig de Reis

«DIVENDRES 4

Josep Maria Fonsilleras. Escriptor

I FUTBOLÍ A DIVISIÓ

Motor. Ral li Parfs-Dakar. 6a
etapa. Er Rachida-Uarzazat
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast
(fem.), Auckland (fem), Qatar,
Adelaida I Chennai

13 C a n à r i e s
14 C a s a d e m o n t
15 G r a n a d a

D i u m e n g e e ( 1 7 . 0 0 , PPV)

16 C à c e r e s

Màlaga-Espanyol

17 C a n t a b r i a

Diumenge6(17.00,PPV)

18 Gijón
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VICTÒRIES

11
10
10
10
8
7
7
7
7
7
6
8
S
S
4
4
2
1

»LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA
Breogàn-Real Madrid
Dijous ( 2 0 . 4 5 )
Lleida-Gijón
Dijous ( 2 0 . 3 0 )

1

Barceiona-Saragossa

2

Vila-real-Sevilla

3

Celta-S. Valtecano

4

Alavés-Osasuna

Joventut-Tau

5

Athletlc-Tenerite

Dijous ( 2 0 . 3 0 , 3 3 )

6

Las Palmas-R. Sociedad

Unicaja-Canàries

7

Vailadolid-Maliorca

8

R. Madrid-Deportivo

9

BeUs-València

Dijous ( 2 1 . 0 0 )
CS F e r n a n d o - C a n t a b r i a
Dijous ( 2 0 . 3 0 )
Casademont-Càceres

1 0 Màlaga-Espanyol

Dijous ( 2 0 . 3 0 )

1 1 Lievant-Numancia

Granada-Fueniabrada

12Leganés-AIbacete

Dijous ( 2 1 . 0 0 )

13 Bui^s-AL Madrid

Estudiantes-Barcelona
Dijous ( 2 0 . 3 0 , C+)

14 Raclng-Ejido

Fórum-Pamesa

Pleall5

Dijous ( 2 0 . 4 5 )

Oviedo-Xerez

EN XARXA
Motor Ral h París-Dakar
www dakar fr
Bàsquet
www acb com
Tennis
www atp com
www sanexwtatour com
www hopmancup com au
Esquí
www fis-ski com
www.skispringen.com
Futbol
www.sportec.com
www.sports.com

FutboL Lliga 19a jornada
BàsqueL Lliga ACB 15a jornada
Hoquei sobre patins Lliga
Europea l a jornada
Hoquei sobre patins. Copa de la
CERS Vuitensdefinal Anada
Motor Ral li París-Dakar. 8a
etapa Zuerat-Atar
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast
(fem ), Auckland (fem), Qatar,
Adelaida I Chennai
Hoquei herba. Torneig de Reis
Esquí alpL Copa del món. Gegant
masculí a Adelboden, gegant
femení a Maribor

»DIUMENGE 6
FutboL Lliga 19a jornada
Bàsquet. Lliga ACB 15a jornada
Handbol Supercopa femenina
L'Eliana-Mislata
Motor. Copa del món de trial
indooraSheffield
Tennis. Torneig de Gold Coast
(fem ), Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai
Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom masculí a Adelboden i
femení a Maribor

I DILLUNS 7
Motor. Ralli París-Dakar. 9a
etapa Atar-Atar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Canberra i Hobart

»DIMARTS 8
Motor. Ralli París-Dakar. 10a
etapa. Atar-Tiyikia
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Canberra i Hobart

|||!!lllll!l!l!l!lllll!!ll!ít!ll!j|l|i|||iliHlllill||{
RondadeSantPere. 19-21,7è, 6a.
08008 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99.
' "' •
•9@ei9.com

www.el9.com

E S r a U n U DE CATALUNYA

I JO A MADRID.

L'OBSCUR DEL RETRATI
SO i.. bABArE

MARTÍ PERARNAU ]

Guardiola
i Tamudo,
no

El 2002 cagarem plom

Miguel Ángel
Rodríguez és el
cervell del
Centenario del
Real Madrid.
/EFE

Catalans, el 2002 cagarem plom. No es
tracta de la por al terrorisme
internacional, a la recessió econòmica o
a la traumàtica successió de la pesseta
per l'euro. És quelcom més profund i
substancial. I ens agafa en un mal
moment, just quan el nostre símbol
s'arrossega pels camins de la
nandrolona i hem sabut que els únics
mèrits del nostre entrenador estan
arrelats als nassos del president.
Preparem-nos, catalans, perquè
encara no hem vist res. La nostra
història, farcida de derrotes llegendàries,
de malaurats equívocs, d'enganys i
maivolences, d'opressió i oprobi, la
nostra història s'esmunyirà com la neu
de les carreteres o la llum de les cases.
Aquest 2002, bocabadats i
esmaperduts, cagarem plom perquè el
Real Madrid celebra el seu històric
Centenario i, com a reconeixement
humil, Europa sencera —com un sol
home— ha nomenat José Maria Aznar
nou Napoleó del continent, tsar de totes
les rúçsies i prússies, emperador de
l'euro i de Baqueira, genet imparable del
madridisme al qual tots retem
submissió.
Potser pensareu que foto conya, però
res d'això. Al 2002 ens adaptarem prou
bé a l'euro; suportareu estoicament els
talls de corrent (dic suportareu perquè jo
visc a Madrid i això aquí no passa); fins i
tot remuntarem la crisi
econòmica després d'uns
mesos de patiment. Però el
que no podem ni imaginar és
el que ens caurà al damunt
procedent del Bernabéu.
Tot el que la riquesa mental
del Lluís Bassat pot imaginar
es queda curt per celebrar els
100 anys de glòria blanca. Jo
ara no voldria exagerar, no
fos que finalment en Miguel
Ángel Rodríguez —aquell
bocamoll que feia de
portaveu del Gobierno— ho
esguerri tot i el Centenario

acabi semblant la verbena de la paloma.
Però els actes ja han començat i duraran
tot l'any, aturaran el futbol mundial, el
bàsquet i fins i tot el mus, i acabaran
enviant l'escut merengue als niívols, dalt
de l'Hispasat, com un gran satèl·lit espia
d'en Bush, simbolitzant que ells estan
per sobre de tot i de tots.
El Centenario ha començat tal com a
Espanya i al Real Madrid es fan les coses:
a lo grande, què coUons! Europa ha
decidit celebrar-ho nomenant
emperador el gran esquiador del Pla de
Beret, aquest gran intel·lectual que parla
català en la intimitat, prodigi d'humilitat
i modèstia, aquest presidente que pacta
totes les lleis, que escolta l'oposició, que
no fa res per pebrots, que raona els seus
actes, que ha fet del diàleg i el consens la
seva norma de conducta política, que és
respectuós amb les sensibilitats
nacionalistes, amb els esperits
discrepants, amb les minories i les
opinions diferents. Aquest gran home
d'Estat és el fill més preuat d'aquest gran
club que ja es més que un club, que una
ciutat i que tot un país: el Real Madrid,
«noble y bélico adalid, caballero del
honor...».
Catalans, encara no hem vist res en
els nostres mil anys d'història. Som un
poble petit i treballador, però no som
més que formigues al costat d'homes
com l'Aznar o en Florentino. Al seu
imperi ja no es torna a pondre el sol.

José Maria
Aznar,
esquiant sobre
blanc a
Baqueira./EFE

He estat i sóc admirador d'en
Guardiola, el jugador més intel·ligent que he vist en el futbol internacional i dels futbolistes catalans,
de nom i de fets, més gran que mai
hem tingut. Un sentiment d'admiració semblant em desperta la voluntat i la constància esportiva en
Tamudo, salvant totes les distàncies de qualitat, projecció i compromís social i cultural que un i altre han assumit. Però crec que cap
d'ells pot ser, ara per ara, capità de
la selecció de Catalunya. No hem
tingu mai una veritable selecció
nacional de futbol com totes les
altres del món. És per això que
hem de ser més curosos que ningii
amb la nostra imatge al món.
La majoria dels futbolistes no
són conscients que representen
molt de l'imaginari col·lectiu, divers i contradictori, d'un poble
que ha de lluitar per mantenir i
aconseguir un espai sota el sol i el
cel futbolístic mundial. És una responsabilitat que a molts joves futbolistes els depassa. Massa hores
d'entrenament, de viatges, de professionalització de cel·lofana i poca, molt poca, reflexió i seny, per
no dir cultura. Guardiola està acusat de dopatge. No dubto de la seva innocència, però ara no pot ser
el símbol de la joventut esportiva
futbolística de Catalunya. Tampoc
no pot ser capità Tamudo, mentre
no quedi clara la seva relació en
un fosc cas de suposat frau en un
examen del carnet de conduir. Catalunya ha de tenir com a capitans
de la seva selecció jugadors que
sense màcula de cap mena siguin
exemple per a tothom, urbi
et orbe.
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.
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