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HVIÉS ESPORT

L'ètica i
l'honestedat
són més
importants que
els cabassos de
diners

La cursa entra en la
setmana decisiva

ESPORTIU DE CATALUNYA

BARCA TORNA EL BON JOC

O Les primeres intervencions de
Rivaldo van anar acompanyades de
xiulets i aplaudiments a parts iguals
•FUTBOL

El València
no perdona
al camp del
Betis (1-3)
> ELS VALENCIANS VAN MARCAR
DOS GOLS EN ELS PRIMERS QUINZE
MINUTS DEL PARTIT
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> BÀSQUET LLIGA ACB

i L Espanyol, sense
I idees, perd a Màlaga
> DOS GOLS A PILOTA PARADA, ELS RESULTATS_^
UN DE FALTA I UN DE PENAL,
Alavés-Osasuní
VAN DERROTAR LEQUIP DE
Athietic-Tenerife -FLORES, QUE VA JUGAR AMB
Valladolid- Mallorca
MOLT POCA CONVICCIÓ
Betls-València

El Barca es
referma en el
liderat
ELS RESULTATS

ona-Forum 103-88
Cantabria-Casademont 66-75
Gijón-DKV Joventut
93-79

1
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O El Barca
comença l'any
amb espectacle
i un resultat curt
contra el
Saragossa
O Kluivert que
va jugar a
davant va obrir
el camí amb un
gol just abans
del descans
O El partit va
començar sent
un referèndum
sobre Rivaldo i
al final el públic,
escàs, va gaudir
OLequip
enceta de la
millor manera
un mes clau per
remuntar
posicions

ALINEACIONS
EQUIP DE CASA
13 Reina._
24 Puyol.._.
17 Christanval.
3 De Boer
12 Sergi
6 Xavi _

18 Gabri
8 Cocu
_..
10 Rivaldo
9Klulvert
7 Savióla _ _
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CANVIS
EQUIP DE FORA
13 Lafnez
6
16 Pablo 3
6 Aguado
:.6
23 Paco._.,
..5
25 Esquerdinha . 4
..5
15 Chainho.
-5
20 Acuña
7 Juanete
..5
24 GallettI __ ..5
..4
11 Veilisca
4
12 Bllic.

23 Coco

_.(-)

(KluivertaO')
11 Overmars.
(-)
(Sergi 83')
20 Alfonso
(-)
(Rivaldo 86')
lOGaritano.
(5)
(Veilisca 46')
19 M. Vales
(4)
(Galietti 67')
17 Corona
(4)
(Juaneie73')

GOLS
1-0. (45') Veloç jugada de Sergi per
l'esquerra i passada a Kluivert, que marca
tal com li ve.
2-0. (55') Sergi veu Kluivert dins l'àrea i
aquest cedeix també al primer toc a SavIola,
que rharca sense porter.

ÀRBITRE
Ramírez
Domínguez. Col·legi
navarrès.
Targetes grogues:
)(avl(68')
Pablo(33')
Aguado(80')
Esquerdlnha(86')

;
;
•
•
•
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INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de lliga de primera.
Partit de la 19a jornada, l'últim de la primera
volta.
Estadi: Canip Nou. Uns35.000
espectadors, en una de les entrades més
baixes que es recorden.
Terreny de joc: En bones condicions, però
amb alguna clapa a les àrees.

DAVID COLOMER
Barcelona

L'estadi era gairebé un esque- \
let de plàstic i ciment. Els que
van anar al camp ho van fer
amb la mateixa resignació amb
què devien desembolicar els
mateixos mitjons de rombes
que els regalen cada matí de
Reis. Tot i això, tot i aquesta
previsibilitat, continuen fent
els Reis, continuen visitant
l'estadi. Així se sent més o
menys la gentada blaugrana.
L'equip acostuma a sorprendre menys que un parell de
mitjons de rombes, però almenys escalfen una mica els
peus. Ahir, qui va anar al camp
va tenir els peus calentets, però
a veure quan triguen els mitjons a tornar-se a foradar.
De vegades succeeix que
quan els fotògrafs tenen la consigna de seguir un jugador, un
altre és el protagonista a l'altra
punta del camp. A falta de futbol, el públic va rebre més a Rivaldo que a l'equip, i resulta
que l'home, de la nit va ser Sergi. Semblava el del mundial del
94. El vallesà va aparèixer de titular i de vegades també passa
que quan un sector que té tirria
a un jugador i espera confirma i
les expectatives, aquest jugador s'encimbella entre els millors del joc. Sergi va donar el
primer gol a íQuivert, va iniciar
la jugada del segon i va recórrer
el carril de l'esquerrà amb la
decisió i la voracitat d'un que
cobra a tant la peça. Rivaldo (el'
jugador que no vol actuar contra Catalunya però sí contra
Tailàndia perquè els nens de
Tailàndia confeccionen les samarretes que ell sua a mil la gota) va sortir viu del seu referèndum, però qui va guanyar ro-
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Kluivert i Aguado, en una jugada aèria, ahir al Camp Nou. / EFE

tundament el seu plebiscit va
ser Sergi. A veure si es tracta
d'una segona joventut.
Fa la sensació que l'onze titular d'ahir del Barca, si no hi
ha més entrebancs de grips i
esquinçades, perdurarà unes
quantes setmanes. Almenys

fins que la cosa es torni a esguerrar. Reina va fer seure Bonano. Normalment, quan hi ha
canvi de porter és que l'entrenador ja no sap on gratar-se
per trobar noves idees. El partit
va ser tan plàcid defensivament per als blaugrana que se-

gurament Bonano també hauria mantingut el zero. De tota
manera, Rexach li ha perdut la
confiança molt ràpid.
Kluivert, a davant
Sergi va ser el millor, però
Kluivert va ser l'element de-
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EL MILLOR

LES CLAUS

EL PITJOR

El públic

Kluivert

Sergi

Coeu

•Hi van anar els fidels, per això hi va
haver'menys de mitja entrada.
L'equip ho va agrair: menys xiulets,
i a més tots els rebia Rivaldo. Al
final els que van anar al camp van
gaudir de l'espectacle, però no pot
ser veure l'estadi tan buit.

Va obrir el camí
cap a una
anhelada
victòria. Va
tornar a jugar
de 9 i va
merèixer més.

Després d'un any de crítiques i
lesions, el de Les Franqueses va
tornar enrere en el túnel del temps
i va recordar aquell home bala que
va passar en sis mesos de segona B
a un mundial. Va donar el primer
gol i va torturar Pablo.

Va complir a nivell defensiu, però
s'ha estancat en aquesta faceta i és
inconcebible que un jugador que
garantia una desena de gols per
temporada no s'atreveixi ni a xutar
a porta. El seu bagatge golejador
continua a zero.

^ < #

k

Puyol, en una de les seves habituals accions al límit, davant Vellisca. / EFE

cantador. El primer dia que jugava a davant, va definir. Ja fallarà segurament més gols estrepitosos, però queda clar que
ha dejugar a l'àrea. L'holandès,
a més, va oferir-se per l'esquerra, va retrobar el gust d'encarar un oponent, va notar la flai-

re de la xarxa. A més del gol, de
rematada complicada amb
l'esquerra i en un moment que
va traumatitzar el Saragossa
(45'), va topar amb el pal a la
segona part. De fet, si no arriba
a ser per la fusta, tres cops en
total, el Barca hauria conclòs el
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matx amb una golejada revitalitzadora: De Boer, de cap, i Rivaldo, amb una vaselina formidable desviada de Laínez i el
travesser, van protagonitzar les
altres dues rematades.
La segona part va ser un enfilall d'ocasions en bona mesu-

ra perquè el trident va saber gadors no van cometre l'error
prescindit de la seva tendència d'extralimitar les seves funa apilonar-se, cosa que va ocó- cions: els laterals van pujar i
rrer en el primer acte, i perquè van tapar, els centrals sempre
el Saragossa és un equip que van estar de cara, els mitjos van
ara mateix pateix tota mena de combatre, Kluivert va rematar
politraumatismes. També va i Saviola va marejar. Vida nova
triomfar el Barca perquè els ju- al Barca.

EL 9
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LACONTRACRONICA
•PEP RIERA

Rochemback i
Geovanni, al costat
dels companys en
l'escalfament

L'ovella artrítica

Barcelona Els brasilers

u
El futbol té a veure sovint amb la
realitat diguem-ne exterior. Al
Barca d'aquest any li passa una
mica c o m a l'ovella DoUy: els
grans avenços li duren quatre
dies. Una artrosi prematura està
a punt de convertir l'ovella Dolly
—el primer animal creat a partir
d'embrions donats i un dels més
grans avenços de la ciència en els
últims segles— en una gran frustració. Com la pobra Dolly, al Barca li sobrevé una artrosi prematura cada vegada que ofereix un
exercici de lucidesa. Com la de dimensions descomunals que l'ha
afectat des de la lluminosa victòria al camp del Liverpool. O com
la que qui més qui menys tem que
l'ataqui després d'haver recuperat un bon to en el partit d'ahir
contra el Saragossa. El Barca va
obtenir ahir un triomf esperançador, però aquesta temporada qui
més qui menys ja s'ha acostumat
a ser escèptic davant aquestes
mostres de solvència. Acostiunats
a la poca fíabilitat de l'equip, els
aficionats blaugrana s'han acostumat a relativitzar. L'ovella Dolly
i el Barca, doncs, estan emetent
els mateixos símptomes, tan contradictoris que costa trobar-hi
una explicació. Àvides de resultats immediats, tant la comunitat
científica com la família blaugrana no troben explicacions convincents, i acaben generant frustració, El problema, per tant, segurament no és l'objectiu, ben lloable tant en l'enginyeria genètica
com en la gestió blaugrana, sinó
el sistema per arribar-hi. Massa
ràpid per ser fiable i massa indefinit per poder-lo assimilar.

Núñez I família
segueixen el partit
des dels seus
seients
Barcelona L'expresident
Josep Lluís Nuñez, la seva
esposa, Mana Lluïsa
Navarro, i el seu fill van
seguir el partit d'ahir des
dels seus seients de la
tnbuna del Camp Nou
Nuñez, pero, va continuar
en la seva lima de no
apareixerà la llotja de
l'estadiidenofer
declaracions L'expresident
blaugrana només va
trencar aquesta norma en
l'acte d'homenatge que li
van retre les penyes
blaugranes d'Andalusia
Fins ara, encara no ha
coincidit amb Joan Gaspart
en cap acte public /EL9

El Barca va afrontar el partit
d'íihir, una vegada més, amb l'obligació d'obtenir resultats im- Sergi condueix la pilota, perseguit per Juanele. / EFE
mediats. Necessitava atenuar els
símptomes d'esgotament mental i de confusió l'I-O o el 2-0. El Barca, en canvi, va jugar amb cumstàncies del partit d'ahir. És arriscat, però,
tàctica amb què va arribar al parèntesi nada- la mateixa insistència del primer minut a l'iíl- fer una lectiu^a futbolística del joc del Barca
lenc i esvair l'ambient enrarit d'una setmana tim. Sergi va ser el termòmetre del Barca. Va qüe vagi més enllà. Rexach i.el seu equip van
plena de problemes i de declaracions polèmi- tomar a l'equip i, a falta de recursos futbolís- superar la primera prova immediata, però van
ques. I, sobretot, necessitava no perdre de vis- tics, va pujar la banda esquerra les vegades .deixar pocs Indicis Sobre les grans assignatuta im Real Madrid que s'ha fet seu aquell antic que va fer falta per acabar fent una centrada res pendents. Imprevisible com és, el més di, anunci de Centenario, y a par todas. Com que aprofitable. El premi a tota una primera part fícil en el futbol és que el resultat sigui una
la cosa aquesta temporada no està per luxes d'insistència va ser la centrada que Kluivert va conseqüència lògica d'alguna cosa concreta:
tàctics, Rexach va plantejar el partit a la brava. • convertir en el primer gol. Tot el treball tàctic ima idea, un estil. Alguna cosa en què creure.
O sigui, a l'atac. Es tractava que l'equip s'obli- que Rexach va. haver de fer a la mitja part va Posats a comparar, el Barca no aguanta ara
dés deis problemes de personalitat que arros- ser convèncer els jugadors perquè continues- com ara un pols amb el Madrid. Mentre l'equip
sega. La seva sort va ser, però, que el Saragossa sin insistint. Un altre gol, tres pals i la persis- blanc juga per calibrar el seu nivell de granva deixar clar que no en té; de personalitat, és tència del Saragossa a passar desapercebut desa, el Barca manté ima disputa cos
clar. Els homes de Txetxu Rojo van jugar amb vern afegir-se al bedanç final d'un partit sense a cos amb la seva identitat, encara
la mateixa indiferència amb el 0-0 que amb gaires matisos. El resultat respon a les cir- per definir.

ÇV^j
"i

Pep Riera. Director adjunt d'El í)
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Rochemback i Geovanni,
que Carles Rexach va deixar
fora de la convocatoria
com a càstig per no
haver-se presentat el dia 2,
van voler demostrar que
estan al costat dels seus
companys baixant a la
gespa durant l'escalfament
pr^vi al partit contra el
Saragossa Desprès van
pujar a la llotja i van seguir
el partit des dels seients
reservats als jugadors
Habitualment, eisjugadors
que no entren en la
convocatoria es queden a
les sales v/p de la llotja fins
que comença el partit /EL9

L'àrbitra Carolina
Domènech, del
BernabeualCamp
Nou . '
Barcelona L'àrbitra

mallorquina Carolina
Domènech va exercir de
quart arbitre en el partit
d'ahialCampNou Lajove
mallorquína de 25 anys
arbitra habitalment partits
de segona B i aquesta
mateixa setmana va ser
protagonista perquè va
arbitrar, amb èxit de critica,
l'amistós entre el Real
Madrid i l'Atlético al
Santiago Bernabeu, que va
obrí) els actes del
Centenario del club
blanc /EL9
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SARAGOSSA

BARCELONA

Laíñez (90)
Tot i la derrota va ser el
millor del seu equip. Va
salvar un parell de gols que
ja es cantaven.

Reina (90')Pràcticament no va tenir feina i
tampoc es va complicar la vida en un
partit que era important per a ell i la
seva confiança.

Pablo (90')
Es va veure desbordat per
les pujades de Sergi i els
canvis de posició de
Kluivert.

Puyol (90')
Continua en un estat de forma
magnífic. A més de defensar va pujar
a l'atac amb força i va tornar a oferir
detalls de tècnica individual.

Aguado (90')
L'únic defensa que va
mantenir mínimament les
maneres davant del trident
blaugrana.

Christanval (90')
Sense cap jugador que se li pogués
escapar, va jugar sobrat i es va sentir
l'amo de la seva zona. Ara mateix està
millor que Andersson.

Paco (90)
Saviola no va tenir
problemes per buscar-li les
pessigolles i treure'l de la
seva posició natural.

De Boer (90')
No va tenir problemes en defensa i va
mirar de combinar el joc curt amb
passades llargues als puntes
blaugranes.

Esquerdinha (90')
Al mig del camp no rendeix
i, pe! que es va poder veure,
al darrere, tarnpoc. És
l'única cosa que se'n pot dir.

Sergi (83')
Alliberat en defensa per la
inoperància del rival es va sumar amb
alegria i encert en atac. Va ser
protagonista en els dos gols.

L·'^M

Chainho (90')
No va tapar ni Xavi ni Gabri
i tampoc va aportar res en
atac, tot i que algun cop va
trepitjar l'àrea.

•

FC Barcelona

PRIMERA PART.
Barcelona: 1. Saviolá 10' / 2. Gabri 13' / 3.'Xavi 22' / 4 . Savioía'22' / 5! De Boer
30'/ 6. Xavi 35'/ 7. Rivaldo 43'/ 8. Klulvert (gol) 45'
"Saragossa: 1. Juarielè i r / 2. Bilic 15'/ 3. Acuña 27'
SEGONA PART.
Barcelona: 9. Kluivert' (pal) 48' /.10. Saviola (gol)'55' /'11. Qe Boer (pal) 60' /
12. Rivaldo (travasser) 72'/13. Overmars 86'
Saragossa: Cap
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Xavi (90')
Tot i que Acuña li va estar a sobre tot
el partit, aquest cop no es va
desesperar i va buscar sempre la
millor posició per rebre la pilota.

Acuña (90')
El millor jugador de l'equip
aragonès tampoc se'n va
sortir i els seus companys el
van trobar a faltar.

Gabri (90')
Molt lluitador. Va recuperar moltes
pilotes i es va incorporar a l'atac amb
força perill. S'ha guanyat el lloc al mig
del camp de Rexach.

Juanele(73')
Rojo va ser intel·ligent i el va
posar al costat de Sergi, que
va estar a punt de fer-li un
penal amb 0-0.

Coeu (90')
Va fer un futbol senzill, però li falta
la força d'altres temporades i
continua negat en les rematades a
porteria.

Galletti (67')
o
Tot i jugar entre línies,
pràcticament no va
inquietar el's dos centrals del
Barca.

Bilic (90')
Va exemplificar la
inoperància del Saragossa
en atac i pràcticament no va
inquietar Reina.

"1 i a s i l S rt¿jl,
v.
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Vellisca (67')
La seva aportació a la banda
esquerra va ser nul·la. Puyol
ni es va immutar davant la
seva presència.

iiilüitiS <ii;)al>!(i.ni
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Garitano (45')
El basc que Rexach havia
intentat fitxar per al Barca
fa anys va estar discret.
Marcos Vales (23')
Molt lluny d'aquell jugador
que prometia tant. Ni se'l va
veure.

Rivaldo (86')
Va jugar amb un ambient enrarit,
però el va beneficiar la nova posició,
més endarrerida, ja que no havia de
rebre la pilota d'esquenés a porteria.
Kluivert (80')
. Va jugar de davanter autèntic, va
buscar la banda esquerra, sempre que
es va acostar a l'àrea va provocar
perill i, a més, va marcar.

f-.r •

n

Saviola (90')
Té el gol a l'ànima. No va destacar,
però va desestabilitzar l'eix defensiu
que formaven Aguado i Paco amb
molta mobilitat.
Coco (10')
Només va tenir tenrips de fer un parell
de corregudes per la banda esquerra.
Overmars (7)
Va perdonar una ocasió claríssima en
el temps de descompte per fer el 3-0.

1

Corona (17')
Almenys va intentar
moure's pel mig del camp
per buscar la pilota.

Alfonso (4')
Va sortir perquè el públic pogués
aplaudir Rivaldo. Inèdit.
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BARCA
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Sergi Barjuán
DEFENSA DEL BARCA

j

'j
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Gabri García
MIGCAMPISTA DEL BARCA

Xaví Hernández
•f^iH'-.Sr ^ 'MIGCAMPISTADEL.BARÇA

Àngel Fernández
VICEPRESÏDENT DEL BARCA

César Laínez
* - «* „;y PORTER DEL SARAGOSSA

.,.èi=;

©Hem resolt molt bé un
©Esperem que la
partit de molta
.
setmana sigui més
tranquil·la. Necessitàvem i responsabilitat. N'hi ha
els tres punts
; per estar contents

©El públic és intel·ligent
perquè quan hem jugatbé
han deixat els xiulets i ens
han animat

©Si guanyem contra el
Sevijia.estarem en el bon
camí. Aquesta és la línia a
seguir
.

Carles Rexach. I Entrenador del FC Barcelona

©De res serveix fer un
bon partit individualrnient
si al final acabes perdent.
Han estat superiors

A. Parera
Director esportiu

«Estic content
Rexach: «Si Tequip ftincioria, peljociels
aplaudiments
no té perquè
canvis» del públic»
J.M.P.

J.M.P.

Barcelona

Barcelona'

Carles Rexach no va amagar la
seva satisfacció: «Havíem de
guanyar i fer un bon partit, i
crec que hem complert.» Amb
tot, va continuar optant per la
prudència: «Hi ha molts factors
que ens fan ser optimistes, hem
recuperat jugadors importants
que donen tranquil·litat a l'equip ifísicamenthem estat millor que l'any passat. No hem fet
res, però aquesta és la línia que
hem de seguir», va dir. L'onze
tindrà continuïtat. «Sempre he
estat partidari de tenir un equip
tipus, el que passa és que perquè això passi l'equip ha de
funcionar. Si les coses van bé,
no hem de tocar res», va dir per
explicar que en principi repetirà eqiiip contra el Sevilla. «Sempre he cregut molt en Reina i he
pensat que era el moment idoni
per donar-li entrada», va explicar per confirmar la suplència
de Bonano. Visiblement satisfet
per l'actuació del trident
—«s'han bellugat amb intel·ligència, sobretot en la permuta
de posicions, i han fet un bon
partit»—, també va destacar
l'actuació de Puyòl i Sergi: «Han
estat més extrems que laterals,
en bona part gràcies que els
nostres migcampistes han sabut tapar molt bé.» Ahir, tot van
ser elogis.

Anton Parera es va mostrar
satisfet pel joc de l'equip de
Carles Rexach, i també pel
resultat: «Hem controlat bé
el partit. Hem jugat bé i hem
guanyat justament. Estic
molt content pel joc i també
perquè el públic ha pogut
marxar satisfet a casa. També pels aplaudiments a Sergi
i Rivaldo quan han estat
substituïts.» Parera també
ha parlat de l'üItima setmana blaugrana, que ha estat,
molt polèmica. De Geovanni i Rochemback ha dit: «Aquest dilluns els escoltarem
amb molta comprensió i
després prendrem una decisió.» Sobre Johan Cruyff,
que va indkar que la diferència entre Madrid i Barcelona era qui era el director
esportiu de cada club, Parera ha indicat: «Qualsevol
soci pot opinar, i el que digui
un soci com Johan Cruyff
sempre és respectable. És
cert que jo no he jugat a futbol, com sí que han fet Valdano i Butragueño, però
crec que estic capacitat per
ser director esportiu.» Per
Parera ningú s'hauria de
sentir dolgut amb Rivaldo
per les declaracions sobre el
partit Catalunya-Brasil.

\

\

Rexach va avançar que, en principi, repetirà el mateix equip. «Si les coses van bé, no s'ha de canviar», va dir. / EL PUNT.

REINA

LA PRIM ERA

0 Sènipre he
cregut molt en ell
j, ara, era el seu
moment/Tothom
tindrà continuïtat

<S| No és el que
voldria, però la
lliga es boja i si
som regulars
tindrem opcions

VOLTA'

EL MADRID

(D Està molt bé,
però èl Depor li ho
va posar fàcil. Hem
de ser regulars i
enxampar-los

Txetxu Rojo | Entrenador del Saragossa

JUGADES CLAU

Rojo reconeixia superioritat del Barca
bé en la primera part, però el
nostre joc ha baixat molt en la
Barcelona
segona i el Barcelona ha estat
L'entrenador del Saragossa, molt superior. Per això crec
Txetxu Rojo, va reconèixer com que el resultat ha estat just, ena justa la victòria del Barcelona cara que la veritat és que algucoritra el seu equip: «Hem estat nes jugades clau han marcat el
J.M.P.
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signe del partit.» El tècnic basc
ha fet menció seguidament a
aquestes jugades: «Amb empat
a zero, Juanele ha caigut a l'àrea del Barcelona, potser ha estat penal. Després ells han
marcat dos gols en minuts

clau. El primer, en l'últim minut de la primera part i després
que el Barcelona ha llançat una
falta des d'una posició que no
era correcta. El segon ens l'han
just començar la segona i nosaltres ens hem donat.»

0EIEÍarçajensíÍia
Imafatmarcafit èn
J'újjtint minut de la
Iprimeràpiàrtijust
començaria i
segona •

ELS
Dilluns 7 de gener del 2002
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Rivaldo va canviar els xiulets inicials pels aplaudiments. Ahir, va evidenciar que no se Iha oblidat jugar a futbol. / EFE

Rivaldo guanya el
referèndum
o El públic va escridassar el
davanter a l'inici, però al final el
va acabar ovacionant
JOSEP M. PUIG
Barcelona

Rivaldo va guanyar el referèndum a què va ser sotmès ahir
al Camp Nou per les seves declaracions sobre la selecció catalana a l'estil de l'expresident
del FC Barcelona Josep Lluís
Núñez: victòria incontestable
però amb molt pocs votants. La
mitja entrada del coliseu blaugrana va rebre l'astre brasiler
amb uns xiulets sonors, que es
van anar apagant a mesura que
Rivaldo va començar a demostrar la seva qualitat tècnica.
Semblava clar al prinicpi del
partit que el públic no perdonava les paraules de divendres
del s u d - a m e r i c à en q u è es

O La qualitat tècnica del brasiler
va apagar els xiulets en un
plebiscit de molt pocs votants

mostrava contrari a un possible partit amistós de preparació per al mundial de Japó i Corea entre la selecció catalana i
la selecció brasilera, al mes de
març al Camp Nou.
La truita però es va girar ràpidament. El davanter va començar a rebre l'ajuda dels
Boixos Nois, que des del gol
nord van engrescar uns aficionats que pensaven més amb els
regals de Reis que en el partit.
Al cap d'un quart d'hora de
partit i arran dels crits corejant
el nom de Rivaldo, el brasiler es
va posar el públic a la butxaca
i va tancar la polèmica, fins i
tot, amb bona nota quan el brasiler va estavellar una pilota al
travesser en el minut 31 de la
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segona part. Llavors, el públic
es va posar dempeus i es va dir
a si mateix: «Si m'has ofès, no
me'n recordo.»
Rivaldo, que va estar a punt
de dividir altre cop el barcelonisme aquest cop pel seu grau
de catalanisme, va deixar pa-,
tent que al Camp Nou el que
mou els aficionats és més si la
pilota entra o no, que no pas la
voluntat que aquest país tingui
per fi el reconeixement per part
de la FIFA de la seva selecció.
Carles Rexach també va donar
el seu cop de mà a Rivaldo i el
va canviar a la recta final. Els
aficionats amb senyeres catalanes a les mans es van rendir
als peus de Rivaldo amb una
ovació d'època.

ella vinic^
BM J o n c
Rambla Àngel Guimerà, 62 .
08328 AleUa - BARCELONA
marfíl@alellavlnicola.com
Tel. 93 540 38 42
Fax 93 540 16 48 / 93 540 05 23
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Domini aclaparador

Quatre canvis en l'onze

Els gols són del trident

El Barca continua allargant
l'estadística en els partits en què
rep el Saragossa.-EI d'ahir va ser el
50è enfrontament i la 38a victoria
local. Els jugadors aragonesos
només han aconseguit dues
victòries: 1960-61 i 1965-66, les
dues per 0-1.

El de Reinaa la porteria no va ser
l'únic canvi que va fer Carles
Rexach respecte a l'equip que va
perdre a Montjuïc en l'última •
jornada. Xavi, Sergi i Rivaldo van
entrar en l'equip en substitució
d'Overmans, Coco i Geovanni, que
va ser desplaçat a labanqueta.

En els set partits que han jugat •
Rivaldo, Saviòla i Kluivert, els tres
jugadors s'han repartit tots els gols
del Barca: Rivaldo (4), Kluivert (3) i
Saviola (2). Curiosament, en cap
partit han marcat els tres a la
vegada. Ahir, va ser Rivaldo qui no
va marcar.

Reina, nova aposta
de Rexach
O El porter del planter va
tornar a la titularitat amb
una bona actuació

O El tècnic blaugrana ha fet O Curiosament Reina va ser
pagar a Bonano la seva
suplent l'any passat amb
errada contra l'Espanyol
Rexach a la banqueta

I.M.P.
Barcelona

Bonano va cometre una greu
errada contra l'Espanyol l'últim partit de lliga. El porter argentí va refusar malament una
passada de De Boer i la jugada
va finalitzar amb el primer gol
dels blanc-i-blaus. Després de
les vacances de Nadal, Rexach
va apuntar que veiafluixBonano, i va donar així alguna pista
sobre la decisió que va prendre
ahir. Rexach va deixar l'argentí
a la banqueta i va apostar pel
jove Pepe Reina, porter que,
curiosament, va deixar de ser
titular la temporada passada
amb l'arribada de Rexach al
Barcelona en substitució de
Llorenç Serra Ferrer.
Reina va jugar contra el Saragossa el seu primer partit en
la lliga aquesta temporada
amb una bona actuació. No va
tenir gaire feina perquè el Saragossa es va apropar poques
vegades a la seva porteria, però
quan ho va fer, el porter madrileny va resoldre tota la feina
amb efectivitat; van destacar
sobretot dues bones intervencions, una de rebuig d'un llançament de falta d'Acuña quan
el marcador encara era d'empat a zero. Rexach havia fet jugar Reina en dues ocasions
aquesta temporada. El jove
porter va ser titular en l'últim
partit de la primera fase de la
lliga de campions, en què el
Barcelona va guanyar el Feherbahce per un a zero. També va
jugar el partit de copa en què

Reina espera tenir
continuïtat contra
el Sevilla

.;--^.

s

Reina va jugar contra el Saragossa per primera vegada en la lliga aquesta temporada. / EFE.

els blaugranes van ser eliminats pel Figueres.
Reina, però, va tenir l'oportunitat de debutar en partit oficial amb el Barcelona la ternporada passada a Balaídos. Va
ser un dos de desembre, des-
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prés que Arnau s'hagués lesio- de lliga en què va encaixar 32
nat a Brujas i Dutruel, a Vigo. gols, set de copa de la UEFA i
Aquell dia Barca i Celta van sis de copa. L'arribada de
empatar a tres. Serra Ferrer, Rexach va fer tornar Dutruel a
aleshores entrenador del Bar- la titularitat, i.Reina només ha
celona, va donar continuïtat a jugat un partit de copa contra
Reina, que va.jugar 19 partits el Celta.

El porter de! Barcelona
Pepe Rema, gran novetat
en l'alineació titular de
Carles Rexach contra el
Saragossa, ha explicat ei
moment en què va
conèixer que seria titular
<• Rexach nn'ho va dir
diumenge al matí Em va
confirmar que seria titular i
em va dir que, sobretot, no
em poses nerviós " Rema
tambe ha comentat que no
esperava jugar <i Entrenes
per jugar Sempre tinc
esperances de ser titular,
però la veritat es que no
m'ho esperava Això em fa
veure que estic fent les
coses be i que he de
continuar treballant pel
mateix camí .> Rema tambe
ha donat la seva opimo
sobre ei partit cNohe
tingut gaire feina perquè
hem jugat bé Hem
pressionat be i hem pogut
recuperar moltes pilotes al
mig del camp Despiés
hem resolt gràcies a les
genialitats dels tres
davanters » Ei madrileny,
que es veu diferent a
Bonano, ha comentat que
l'argenti l'ha animat molt i
que ara el que espera «és
tenir continuïtat» Rexach
ha confirmat que la tindrà

EL 9

BARCA TORi^AELBOf\SJOC

Dilluns 7 dC ¿cneí del 2002

9

;LÁ TRAJECTÒRIA DEL BARCA E N U PRIMERAVOLTAI LA DEL MADRID
El Madrid és tider desprésde
5 victòries consecutives

ESTADÍSTICA DEL BARCA

Wa,,
GOLS A FAVOR
GOLS EN CONTRA
PUNTS A CASA
PUNTS A FORA
PUNTS PERDUTS A CASA
TOTAL PUNTS

g o l e j a d o r de la //,•
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SEV-B I B-RAY ; OSA-B : B-TEN i RSO-B ; B-MU : BEP-B ; B-VAL i MAL-B i B-BET : MAB-B B-VLL :LPAL-B; B-ATH | ALA-B ; B-CEL : VIL-B ; ESP-B ! B-SAR
BARCA;
1-2 ; 1-1 i 0-0 ; 2-0 : 0-2 i 3 - 0 . i 2-1 i 2-2 : 1-1 ; 3-0 i 2-0
4-0 I 0-0 • i 1-2 I 2-0 i 2-2 ; 0-1 : 2-0 i 2-0
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Sort que només ha
acabat la primera volta
O El Barca tanca la primera
part de la lliga sense figurar
en les places europees
EL 9
Barcelona

Els 9 punts que ha perdut el
Barcelona al Camp Nou i les
dotze jornades consecutives
sense guanyar fora de casa han
estat els factors determinants,
a nivell estrictament numèric,
perquè el Barca hagi acabat la
primera part del campionat de
lliga fora de les places europees. La realitat blaugrana es fa
encara més malaltissa si es té
en compte l'espectacular reviscolada del Madrid, que ha acabat com a c a m p i ó d'hivern
després d'haver ocupat plaça
de descens en les primeres jornades. L'equip del Bernabeu
no tan sols ha avançat el Barca

O Els blaugrana tenien 9
punts d'avantatge sobre el
Madrid, que ara en té 5 més

com una exhalado, sinó que
està fent el joc vistós i autoritari
que Gaspart havia promès als
socis barcelonistes en el seu segon projecte multimilionari.

La victòria lloada dels blaugrana al camp del Liverpool era
el triomf de prestigi que, segons Carles Rexach, havia de
consolidar les bases dels seus

O Després de Liverpool,
l'equip només ha sumat 7
punts de 18 possibles

plantejaments. I diem «plantejaments» i no plantejament
perquè la indefinido tàctica ha
estat el gran mal del Barcelona
fins l ' e q u a d o r de la lliga.

EliMadrid, pitjor que el Barçaa forà
El Madrid ha sumat un punt menys que el Barca
com a foraster. És l'únic consol. A casa, l'equip
blanc s'ha rnostrat intractable des que va
guanyar él Barca en la jornada 10. Zidane ha
passat de fer nosa a ser idolatrat per un
Bernabeu qúe està convençut que té al davant
un equip llegendari. El Madrid ha fomentat la
seva ressurecció en les cinc victòries
consecutives acumulades entre la jornada 131 la
17. Aquests'15 punts l'han permès aferrar-se al
lideratge, extremar les seves conviccions i
superar amb escreix el desavantatge de sis punts
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que tenia respecte del Barcelona en la jornada
12, just abans de topar amb aquesta ratxa que
es va estroncar abans del parèntesi nadalenc a , .
Son Moix (1-1) En qualsevol cas, l'equip-amb
Del Bosque d'entrenador (o amb del Bosque a
seques), es va retrobar dissabte amb la victòria
contra el Deportivo, altre cop amb Zida'ne de
protagonista La jornada d'ahir, a més, li va sortir
rodona, ja que tots els seus perseguidors més
propers a excepció del València no van guanyar.
Precisament, l'equip de Benítez serà el seu
pròxim rival.

Rexach ha ordenat alineacions
amb dos extrems, amb un, sense extrems, amb defenses de
tres o quatre homes i ha alineat
un sol punta o bé n'ha posat
tres alhora. Un batibull de pissarra. La victòria a Liverpool,
però, ha causat un efecte ben
al contrari del desitjat. Des d'aquell 20 de novembre, els blaugrana només han sumat 7
punts de 18 possibles a la lliga
i van deixar escapar dos punts
a casa contra el Galatasaray, a
la lliga de campions, que li haurien permès tenir força coll
avall la seva p r e s è n c i a als
quarts de final de la màxima
competició europea. El Barca,
p e r ò , . e n c a r a és a t e m p s . d e
reaccionar.
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ElBarça va fer el que tocava. Parlar al camp, dominar el partit,
crear ocasions de gol i concretar-Íes, i assegurar aba que els primers punts de l'any es quedessin
a casa. La victoria contra el Saragossa és un triomf per a l'esperança, una manera de començar bé
l'ány per intentar retornar la confiança a l'aficionat, que es delia
per una victoria però que encara

EDITORIAL

Era el que tocava
no està disposat a confiar cegament en aquest equip. Rexach va
retocar l'alineació per on menys
s'espérava que ho fes —la porteria— i va confiar en el trident per
concretar una victoria necessària
per l'ànim barcelonista, en hores

baixes després que el crèdit obtingut a Anfield es malbaratés en
poques setmanes. Es van veure
pinzellades de bon futbol, però
no cal oblidar que el Saragossa no
va donar la talla i va ajudar l'equip
català a guanyar marge de con-

Correu Ronda Sant Pere, 19-21, 7è 6a. 08010 Barcelona. c/Santa Eugènia, 42.17005 Girona
Telèfon 902 36 99 99
Adreça electrònica el9@el9.com

HO DIUEN ELS LECTORS...
O El 9 i les seleccions
catalanes
El dia 2 de gener va néixer El 9,
el primer diari esportiu en català. L'entusiasme, la perseverança i el treball de moltes persones, a les quals volem fer
arribar felicitacions i agraïments, ho han fet possible. Feia
rnolts anys que es demanava
un diari escrit i pensat en català, i aquí el tenim. Si les coses
es volen de debò, més aviat o
més tard s'aconsegueixen. Ara
el que cal és que tots plegats
apleguem esforços per obtenir
el reconeixement oficial de les
nostres seleccions nacionals,
la va quedar palès fa un parell
d'anys, amb més de mig milió
de signatures, el munt d'il·lusió
que hi ha rere aquest projecte.
Sabem on volem arribar. Ara és
qüestió de prosseguir la travessia, vorejant tots els esculls que
calgui, i arribar á port. Som-hi
d o n c s ! / DAVID PAGÈS I CASSÚ. Girona (Gironès)

futur i d'alegria. / MARTA PI- un partit de futbol Barça-MaGRAU. Barcelona (Barcelonès)
drid! Una delícia literària per a
paladars exquisits que immerescudament va passar desaO Molta sort!
percebuda. /JOSEP MARTÍNEZ
Des de Gesmedia us volem de- GABARRO. Barcelona (Barcelonès).
sitjar molta i molta sort en
aquest nou projecte. Salut i
b i t s . / FRANCESC NAVARRA. Caldes
de Mcilavella (Selva);

Ò Futbol I cultura
Escric en resposta a la carta de
Mireia Rigau apareguda dissabte dia 4. Coincideixo que
Antoni Puigverd no mereix ser
a la banqueta i que la seva genialitat no ha estat prou reconeguda. Difereixo d'ella, però,
en un detall. Per mi, el millor
llibre de Puigverd no és La gàbia d'or sinó Paper de vidre,
una esplèndida, novel·la centrada ni més ni menys que en

Senyor director: Ja era hora que
Catalunya disposés d'un diari
esportiu en la nostra llengua!
Enhorabona! Tampoc no és casualitat que sigui precisament
el primer diari esportiu eh català el que ofereixi la penúltima
plana, sencera, a escriptors de
la nostra literatura, com ara losep Maria Fonalleras, Antoni
Puigverd o Ramon Solsona, o a
periodistes reconeguts com
Frederic Porta. Molt bons també, el acudits de l'Avi! Per als
que de joves vam ser esportistes i després, per desgràcia,
vam viure la guerra i ara veiem
el declinar de la nostra vida,
iniciatives com la vostra ens
donen encara esperances de

O Una gran alegria

Us felicito per haver-nos donat
aquesta gran alegria de tenir un
diari esportiu en la nostra llengua. Catalunya només és i serà
el que vulguem que sigui els catalans. Endavant i moltíssima
sort. P.S.: Trobo a faltar alguna
secció que penso que seria original i engrescadora per als lectors. Sóc un home d'esport des
dels tretze anys, concretament
del futbol, i penso, modestament, que podríeu incorporar
alguna cosa més. Amb el temps
tot es farà... Novament i no em
cansaré de repietir-ho, moltes

felicitats i endavant, amics!
(Ah, per cert, penso igual que
el senyor Llauradó que podríem fer una recollida popular
per comprar-li a en Rivaldo
unes maletes i, encara que no
ho necessiti, fins i tot els biülets
. d'avió per a ell i tota la seva colla). / JOSEP LLUÍS BARTOÜ.,

Totesports.com és el Primer
Portal d'Esports en català amb
les últimes notícies d'esports,
classificacions i resultats de'la
majoria dels esports, i esperem
ésser punt de referència dinstre els mitjans de difusió en català. / DAVID RECHE I JOSEP MANENT.

O Nou portal d'esports en
català

O Les polèmiques
declaracions de Torras

Som dos oients del No ho diguis
a ningú i ara lectors d'El 9, i el
motiu d'aquesta comunicació
és informar que a partir del dia
5 de gener s'ha estrenat un nou
portal d'esports en català,
www.totesports.com, que pretén ésser un referent a Internet
de les notícies i classificacions
de la majoria dels esports, i és
el directori d'esports del Portal
Inici.corri (www.inici.com).

Voldria referir-me a les polèmiques declaracions de Torras, el.
president de la FECAPA. Torras
té raó: per què Camuñas, P,ujol
i Vilajoana tanquen la porta
que ens obre la FIRS? Per què
CiU va votar contra les selec'
cions catalanes al desembre al ;
Parlament? Per la selecció oficial d'hoquei sobre patins!!!. / JOSEP PARÍS Barcelona (Barcelonès)

íí'íUü
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O En català i amb bons
escriptors

fiança en un mes clau per al seu
futur a la lliga.
D'altra banda, Rivaldo va ser
xiulat quan va saltar a la gespa i
fortament aplaudit quan en va
sortir. Va ser una mena de referèndum: es va xiular la relliscada
de la persona i es va aplaudir el
jugador, un crack qüe cobra per
ser-ho i demostrar-ho damunt la
gespa setmana rere setmana.
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Han de destituir Víctor
Muñoz com a entrenador del
Vila-real després de cinc
derrotes seguides?
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Wizards la final de l'NBA'
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OPINIÓ

Entre setmana
Ahir hi havia jornada de la divisió d'honor
d'hoquei sobre patins però dels vuit partits
només se'n van jugar dos. La resta es
!1ÜT¥n
jugaran demà—en un dia
rnrnA
laborable—perquè en el
rnC,IJA
cap de setmana hi ha
jornada de competició europea. Una de les
lligues més importants, amb la presència
dels actuals campions mundials, s'està
disputant majoritàriament entre setmana
i en dies laborables. / ALBERT CAMPS

11

Ens ha sorprès a tots. L'aDE RABOf^A
^^ <i^ls millors, fent valer
daptació de Pau Gasol a
el seu número 3 en el draft.
l'NBA ha superat les exHi deuen entendre, els
pectatives més optimistes
americans. Em vénen ara
però ha confirmat el que
a la memòria les paraules
el seu talent, maduresa i
d'un escèptic Aíto que li
condicions físiques (un
recomanava un any més a
2,15 amb la velocitat d'un escorta!) apuntaven. És Europa, ell que va buscar en Seikaly l'estrella que
cert que la seva resposta ha estat més positiva quan tenia a casa. És clar que no era pas l'únic que tenia
no ha tingut la pressió mediática al darnunt, com pa a l'ull. Quan a l'exseleccionador espanyol Lolo
en els casos del seu debut amb els Grizzlies o en el Sainz li van preguntar per què no havia dut Gasol
seu primer enfrontament amb Michael Jordán. En a Sydney va respondre sense immutàr-se: «jo què
Pau encara és un rookie, però camí de ser proclamat sabia que jugaria així...» Genial. / XAVIER PRUNES

Pau Gasol,
jo què sabia...

[ TRIBUNA COBERTA JOAN ABRIL ESPAÑOL ]

Els camins del dopatge
Per allà l'any 400 abans de Crist,
l'esport va assolir un estatus en la
vida social de Grècia semblant, si
més no, al lloc que ocupa en la societat actual. L'esport en públic era
el nostre pa de cada dia, i els sucosos premis per als guanyadors van
originar l'aparició d ' u n a classe
d'esportistes altament pagats, que
van donar com a resultat la desaparició del competidor aficionat.
Les escriptures de l'època de Plató revelen que el valor d'una victòria
en les O l i m p í a d e s a n t i g u e s era
equivalent a gairebé mig milió de
dòlars (uns 570.000 euros). Això era
complementat per altres recomperises que incloïen aliments, cases, exempcions d'impostos i el no
pagament del servei armat (servei
militar).
Però el professionalisme i la comercialització sovint condiíeixen
en darrera instància a la corrupció.
El suborn i l'engany van arribar a ser
comuns i els competidors d'aquest
període feien el possible per ingerir Josep Guardiola no és un mercenari de la maquinària del futbol. / EFE
qualsevol preparat que els fes millorar el rendiment, incloent-hi extrac- siguin no tan sols exitosos sinó els fora de joc fortuït?). Les màquines
tes de fongs i gèrmens de plantes. millors. Aquesta pressió ha contri- i els aparells d'anàlisi, diuen, no s'eA més de la interferència política, buït que augmenti l'ús de la droga quivoquen, però els equips mèdics
una de les raons significatives de la i que augmenti el nombre de morts i tècnics que han de fer un seguidissolució dels jocs olímpics antics per l'ús. de droga dins de la comu- ment estricte de cada jugador, potva ser l'ús de drogues.
nitat esportiva.
ser sí; com també pot ser un error
Però la història esportiva s'ha es- no revisar els criteris actuals del COI
Una font inexhaurible. Al recent- crit perquè hi hagi níatisacions o ex- davant els estudis que demostren
ment acomiadat segle XX, l'activitat cepcions, com ara els dos positius que el cos produeix més nandroloesportiva es va convertir gradual- de l'excapità blaugrana, Pep Guar- na que la permesa per aquest Coment en un «gran negoci», una font diola. Vint-i-u d'octubre i quatre de mitè.
inexhaurible d'entreteniment, fei- novembre del 2001, dues dates que
Excompanys del jugador, amics
na i lucre, i a més l'èxit en l'esport marquen i marcaran la carrera es- personals, tècnics... donen fe de
ha sigut altament valorat. Això ha portiva de Guardiola: la presència l'honestedad professional del mitifet pressionar els esportistes perquè de metabòlits de nahdrolona (¿o un ficat jugador que Cruyff va fer saltar

al camp del Barca ara fa 11 anys.
L'excapità blaugrana va repetir que
ho acceptarà una sanció lleu. «Si em
posen només quatre mesos de sanció, lluitaré durant aquest període
per demostrar la meva innocència.
Però si no la demostro, no tornaré
a jugar. No ho puc fer si un sol nen
pensa que m'he dopat», va dir amb
fermesa.
Il·lusió i màgia. En Pep no és un
mercenari de la maquinària del futbol: per damunt de la foguera de les
vanitats, trobem un Guardiola que
consagra la il·lusió i la màgia de la
mirada d'un nen, que observa encaterinat el seu ídol, de la mateixa
manera que ell conserva, i vol continuar conservant, la mateixa màgia
de quan era petit i havia mitificat els
seus jugadors favorits amb els quals
es volia emmirallar. En Pep no vol
continuar jugant si un sol nen es
pensa que el seu ídol l'ha «enganyat». (Pensem, però, que amb un
coixí monetari com el que té no és
gens arriscat fer aquestes declaracions.)
De tota manera, l'ètica professional i l'honestedat són més importcints que els cabassos mihonaris que hagi a m u n t e g a t a q u e s t s
anys. Un àpat, una casa o un cotxe
es poden comprar amb diners; la
il·lusió, mai. Volem creure i creiem
en la innocència del Pep, però no
esterri segurs de poder dir el mateix
dels metges i preparadors físics,
massa preocupats en general per
voler obtenir resultats fàcils i substan/'*'*\
closos.
j, _3

loan Abril Español.
Filòleg
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ESPANYOL DERROTA A LA ROSALEDA
m

iiillililiilil

OLEspanyolva
decebre amb un
joc poruc i
sense creure's
que podia
guanyar
O Un gol de falta
en el primer
temps i un penal
en el segon,
massa premi per
al joc del Màlaga
O El fort vent de
llevant i la lesió
de Velamazán
van incomodar
Tequip
espanyolista
O Tamudo va
ser anul·lat en
quedar aïllat en
punta sense
ningú que li
servís pilotes

ALINEACIONS
MÀLAGA
1 Rafa
27 Josemi
4 Litos
19 F.Sanz.
5 Roleta
17 Miguel Ángel 6
15 Gerardo
14 Romero
22 Duda
7 DelyValdés
9 Darlo Silva.

ESPANYOL
1 Mora
27 Navas ...i
4 Lapo
3 Rotchen.:....
19 David García—5
8 lyiorales
4
5 Soidevilla
5
7 Velamazán
5
15 Palència..
4
14 De Lucas
4
23 Tamudo
4

CANVIS
21 IvánDfaz. .',(4)
(Velamazán 24')'
17 Aganzo
(4)
(Palència 56')
20 Zarate
(6)
(Duda 63')
24 Roger
.(4)
(Morales 72!)
24Canabal
.(-)
(D.Valdés76')
23 Sandro
(-)
(M. Ángel 85')

.

GOLS
1-0.(33') Duda marea de falta directa des
de la frontal de l'àrea, un xic escorada a la
dreta. 2-0. (84') Dely Valdés transforma a
l'esquerre de Mora un penal comès sobre
Zarate. -

;
;
:
;

ÀRBITRE
PlnoZamorano
Col·legi Castella-la
Manxa.

•

i
;
i
i
i

Targetes grogues:
Tamudo (25')
Miguel Ángel (38')
F.Sanz(43').
Lopo(38')

!

:
;
i
;
•
i
;
•
i
;
;
;

"
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INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de Higa de la 19a
jornada, últim de la primera volta.
Estadi: La Rosaleda. Uns 12.000
espectadors van presenciar el partit que es
va jugar amb un vent de llevant fort que va
impedir, sobretot ais primers minuts del
matx, queesveiésbon futbol. L'estadi està
en obres.
Terreny de joc: Un xic irregular a causa de
les pluges que van caure a Màlaga durant la
setmana.
'

i

EL 9

' »•ai.'* 3

Màlaga

La imatge de Ravil Tamudo fent
una puntada de peu a un objecte tot coincidint amb el xiulet final del partit reflecteix la
decepció, i la sensació de ràbia
que va provocar al talismà espanyolista perdre un partit per
2-0 quan el rival no ha fet gaire
més mèrits per endur-se els
tres punts. Un gol de falta en la
primera meitat i un penal —el
setè que li xiulen a l'Espanyol
en contra en la primera volta—
van ser massa premi per a un
Màlaga que, tot i no fer un bon
partit, va xutar més contra la
porteria de Mora. L'Espanyol
va completar una actuació decebedora en línies generals. En
la defensa és on va estar més
entonat perquè a la zona de
creació i a la de definició no van
fer palesa la personalitat de l'equip. Ni Morales ni Soidevilla
en el primer temps ni amb Roger en el segon, va trobar l'Espanyol la fórmula per inquietar
la porteria de Rafa, que ahir
s'ho va mirar des de la tribuna.
Poc futbol es va veure en els
primers 45 minuts. Ni el Màlaga ni l'Espanyol van aconseguir el control del centre del
camp i cadascú, amb apostes
diferents, va mirar de guanyar
el pols amb constants pèrdues
de pilota per part dels
blanc-i-blaus i a m b tics del
més típic futbol anglès el Màlaga, que enviava a la frontal de
la defensa de l'Espanyol totes
les possessions de pilota. El fort
vent de llevant que bufava a La
Rosaleda va resultar molt incòmode per als dos equips però
va molestar més els de Paco
Plores que el tenien en contra.
. La primera opció de gol de
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El portuguès Duda en el moment de llençar la falta que va significar l'I-O. / EFE

l'Espanyol va ser una centrada
de To ni Velamazán que Sanz
va refusar a córner i va evitar la
rematada de Tamudo. La lesió
de Toni Velamazán en una acció fortuita en el minut 22 va
trastocar els plans de Hores.
Mora va salvar amb la seva sorr

tida una acció molt perillosa de
Darío Silva que va deixar amb
un pam de nas Pablo Rotchen.
El primei: gol del Màlaga va
arribar arran d'una falta al vèrtex esquerre de l'àrea de Mora
que el portuguès Duda va allotjar a la xarxa superant la tanca

defensiva i Mora, que no va
veure venir la pilota. Poc més
va fer el Màlaga én el primer
temps. Si de cas, agrair al col·legiat que el deixés.amb Fernando Sanz al camp. L'exdefensa
del Real Madrid va placar Tam u d o sent l'viltim jugador i

EL 9

ESPANYOL OEi^RíllA A LA aOSñLEOil

Dilluns 7 de gener del 2002

EL MILLOR

LES CLAUS

13

EL PITJOR

Falta d'idees

Lesionat

DelyValdés

Centre del camp

L'Espanyol no va saber lligar
jugades des del darrere i va patir
una inquietant falta d'idees que els
va dur a xutar entre els tres pals de
la porteria de Rafa en només una '
ocasió. El Màlaga va saber aprofitar
duesjugades a pilota aturada.

Velamazánes
va lesionar al
minut20
després de fer
un xut amb la
seva cama
esquerra.

El davanter va provocar ambla seva
mobilitat problemes a la defensa
blanc-i-blava. Nova brillar
especialment però va ser I 'autor del
segon gol del seu equip en
transformar un penal comès sobre
el seu company Zarate.

La falta d'idees deis jugadors
creatius de l'Espanyol va sentenciar
l'equip de Paco Flores. Ni De Lucas
ni el doble pivot van assortir de
pilotes Tamudo. Cap delsjugadors
del centre del camp va saber fer-se
amb les regnes del matx.

h

y

llevant
ii.

Jugada que va acabar en penal per una entrada de Lopo a Zarate. / EFE

Pino Zamorano li va perdonar
l'expulsió.
Canvi de decoració. No tenia
gaire sentit seguir mantenint
l'estructura tàctica de l'inici
quan el Màlaga ja havia aconseguit obrir forat i calia donar

resposta. L'Espanyol havia d'a- Rosaleda hi havia una profunprofitar que el seurivalli havia da escassetat d'idees. Ni De Luconcedit una parcel·la de te- cas a la dreta, ni Ivàn Díaz a a
rreny per fer-lo caure en el pa- l'esquerra van assortir de pilorany del domini infructuós i re- tes im Tamudo desesperat que
matar-lo a la contra. Els de va acabar anul·lat. Un penal de
Paco Flores van tenir molt més Lop a sis minuts del final va
temps la pilota però ahir a La permetre a Darío Silva anotar
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el 2-0. Com a resvim del domini
infructuós de l'Espanyol en la
segona part, val a dir que l'únic
xut barceloní entre els tres pals
de la porteria del Màlaga va
arribar en el temps afegit.
L'Espanyol no va estar a l'altura i no va respondre a La Ro-

saleda a les expectatives que
havia creat entre els seus seguidors després d'adjudicar-se el
derbi. Ahir, a Màlaga, els de
Paco Flores van tornar a ser un
equip poruc al qual va faltar
creure's que de debò pot guanyar el Màlaga.

14
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ESPANYOL
¡. - MÀLAGA _. ;i;Qt _';

:::^''

;ESPANYOLv:!;i|j|g:

Rafa (90')
Va ser un espectador més i
no va tenir gaire feina. Els
jugadors de l'Espanyol no
el van inquietar.

' ï ? * * ^

liL^'Jy»

Jpsemi (90')
No va tenir cap problema
per controlarni De Lucas ni
lyán Díaz en la segona
meitat.

*-

.'*.K
^v

^ ^ " '

Rotchen salta sobre Darío Silva en el partit de Màlaga. / EFE

Paco Flores | Entrenador de l'Espanyol

Flores: «Ens
han faltat
idees»
EL 9
Màlaga

Tornem a ser-hi. La derrota
d'ahir a Màlaga torna a obrir els
dubtes en l'Espanyol. El tècnic,
Paco Flores, va admetre que el
seu equip no havia donat una
bona imatge a La Rosaleda:
«Tot i que he, observat una
bona actitud en els jugadors,
ha predominat una falta de claredat d'idees en atac, que ens
ha sentenciat», va explicar. El
tècnic va qualificar d'injust el
resultat, però va reconèixer el
bagatge nul de l'equip en atac:
«Hem merescut més, però si no
xutes a porta és difícil guanyar
un partit.» Precisament, la falta
d'arribada va ser un dels motius que més va empipar el tècnic de l'Espanyol: «Ha estat un

partit avorrit, en què els dos
porters pràcticament no han
hagut d'intervenir en el joc», va
explicar Flores. L'entrenador
espanyolista també va admetre
que la derrota no entrava dins
dels seus plans: «El Màlaga és
un equip que tenim força estudiat perquè acostuma a fer
pocs canvis en l'onze inicial.
En principi era un equip assequible i vèiem factible puntuar», va comentar. Ara per ara,
la màxima preocupació de
l'entrenador espanyolista és
aconseguir que l'equip sigui
capaç de funcionar fora de
Montjuïc: «Baixem molt fora
de casa, on hem de sér més regulars.» Finalihent, també va
lamentar la baixa de Tamudo
amb vista a Saragossa: «És un
jugador molt important.»

RAÚLTAMUDO

DAVIDAGANZO

O La victòria del
IVIàlaga ha estat
justa perquè no
hem fet un bon
partit

(D Han tingut la
sort de trobar el
gol en dues
jugades força
dubtoses
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Litos(90')
Va mantenir la posició i va
, guanyar en anticipació els
davanters blanc-i-blaus al
llarg de tot el partit.

Mora (90')
Va mostrar-se mojt segur i ben
col·locat excepte en él primer gol, en
qúè.va quedar tapat i ho va veure per
on venia el xut de Duda.
Navas (90')
No va jarogressar gaire per la banda i
tampoc no va tenir massa problemes
per controlar èl joc per la seva banda
on Duda s'escorava cap al mig.
Lopo (90') '
Segur én la defensa d'anticipació.
Tret d'alguna ocasió, va guanyar
sempre la partida al davanter que li
tocava marcar.

( • •

Fernando Sanz (90')
Va superar en tot moment
Tamudoj l'àrbitre li va
perdonar l'expulsió per un
placatge al mateix jugador.

Rotchen (90')
Massa imprecís en les passades i amb
dubtes i falta de reacció en algunes
jugades on Darío Silva li va guanyar
l'esquena.

Roteta(90')
Lesionat Velamazán, cap
jugador de l'Espanyol Ij va
complicar l'existència per la
seva banda.

David García (90')
Excepte els primers minuts del partit,
en què van entrar per la seva banda,
va complir però sense destacar ni en
defensa ni en atac.

\^-

Miguel Ángel (85')
Va ser la referència quan el
seu equip volia sortir amb la
pilota jugada i va fer una
tasca sorda.
Gerardo (90')
No va poder mostrar les
- seves habilitats per la
banda, tret dels primers
minuts.

•-^ JA-

Morales (72')
Un xic perdut en la zona de ningú no
va saber connectar mai amb els
homes de creació del seu equip. Va
ser substituït.
Soldevilla (90')
Tot i que no va jugar en la seva
demarcació, va complir amb la tasca
encomanada per Flores però amb
massa nervis i imprecisions.

/ •

Romero (90')
Va fer la feina bruta del
Màlaga al centre del camp
amb molta presència i
recuperant moltes pilotes.

Toni Velamazán (20')
Es va lesionar al cap de 20 minuts de
joc en una acció fortuïta. Abans havia
protagonitzatalgunajugada de perill
per la banda dreta.

Duda (63')
Va fer el primer gol de falta
i va fer un altre xut molt
potent que va estar a punt
de sorprendre Mora.

Palència (56')
Es va oferir sempre als seus companys
però no va poder posar en pràctica el
seu treball de pressió i tampoc no va
connectar amb Tamudo.

DelyValdés(76')
Va estar molt ben marcat
per Lopo i Rotchen que li
vanguanyar la partida en el
joc aeri. Nova poder brillar.

De Lucas (90')
Havia de ser la sorpresa ofensiva de
l'Espanyol però en cap moment va
superar els seus marcadors, ni per /
l'esquerra ni per la dreta.

Darlo Silva (90')
Va fer el segon gol del seu
equip de penal i la
referència de l'atac del
Màlaga a la primera.

^ : ^

Tamudo (90')
Va jugar massa solt i sense rebre cap
assistència. Va buscar els espais però
mai no va rebre cap pilota en
disposició de ser jugada amb perill.

Zarate (27')
Va entrar per Duda i va
forçar la jugada del penal
que va significar el 2-0.

:^3E^
lvánDíaz(66')
í c -"»#! ^ ^ començar molt fred i es va entonar
" / • després. No va saber conduir la pilota
,. •
cap al gol ien va perdre massa.

Canabal(14')
Gairebé no va tenir temps
d'intervenir en el joc.
Només va jugar 14 minutS;

//áé."':

Sandro (5')
La seva presència va ser
testimonial després de
susbtituir Miguel Ángel.

- i-V

David Aganzo (34')
Va buscar sitüar-se entre línies però
massa lluny de la zona de gol tot i ser
el segon davanter.
Roger (18')
Va trigar massa a entrar al terreny de
joc. El seu futbol era necessari abans
per resoldre l'embús creatiu.
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El Betis podria ser
sancionat pel
llançament
d'objectes d'ahir
Sevilla. Els aficionats del
Betis no van encaixar be la
derrota del seu equip a casa
contra el Valencia, i a la
finalització del partit van
llançar objectes sobre el
col legiat del partit, el
nnadnleny Megía Dàvila, i
els jugadors del València
quan aquests es retiraven
als vestidors L'àrbitre va fer
constara l'acta aquesta
circumnstància Al mateix
temps, alguns seguidors
van envair el terreny de joc
per demanar la samarreta
dels jugadors i per protestar
per l'actuació de l'àrbitre,
cosa que va complicar la
retirada dels jugadors /EL9

Curro Torres pressiona el jugador del Betis Denilson. / EFE

El València es carrega de
moral guanyant el Betis
o Els valencians ja són a la zona de
Champions i a només dos punts del líder
EL 9

BETIS

VALENCIA

1 3
1 Prats
5 Varela.
12 Belenguer
6
21 Filipescu
5
2 LuisF
17 Joaquín
10 Cañas.
15lto
16 Denilson.
14 Capi
11 Joao Tomas ...

1 Cañizares
7
23 Curro Torres 6
4 Ayala
6
2 Peiiegrino
.7
•15 Carboni
6
19Rufete
7
25 Marchena
6
8 Baraja
6
14 Vicente
6
11 lile
6
9 Salva
5

CANVIS
3 Mingo (6) per Belenguer (46')
10 Angulo (6) per IMe (60')
9 Amato (5) per Joao Tomas (64')
18 Kily González (6) per Rufete (66')
20Dani(5)perlto(75')
22 De los Santos (6) per Baraja (82')
GOLS
0-1. (8') Salva De cap
0-2. (15') llieDinsde l'àrea
1-2. (43') Capi Afusellant Cañizares
0-2. (80') Baraja De penal
ARBITRE
Carlos MegíáDávila (Col• legi madrileny).
TARGETES

Grogues: Filipescu, Baraja, Marchena,
Carboni, Vicente i Kily González.
Vermelles: Luis Fernández (41') i Salva
(58').

Sevilla

El València va aconseguir una
important victòria al Ruiz de
Lopera. Els homes de Paco Benítez sumen així la tercera victòria consecutiva i superen els
andalusos entrant a la zona de
Champions League en tercera
posició, a només dos punts del
Madrid, equip que serà el proper rival del València.
Benítez va deixar a la banqueta Aimar i el Kily González
i va fer jugar un onze amb el doble pivot format per Marchena
i Baraja. A més, Benítez va fer
jugar de sortida els dos davanters de què disposava: illie i
Salva. Aquests van respondre
marcant un gol cadascun
abans del primer quart de partit. El matx, de fet, va començar
amb molt de ritme i ocasions
a les dues porteries, però van
ser els valencians els que van
trobar el carhí del gol gràcies a
la mobilitat de Salva i Illie. El
primer gol va deixar molt desconcertats els jugadors locals,
però després d'encaixar el segon gol, el Betis, més per força
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O Benítez va deixar a la banqueta els
argentins Pablo Aimar i Kily González
i orgull que per joc, và començar a apropiar-se del partit. L'equipsevülà va arribar amb més
perill i va crear més ocasions,
fins que Capi va fer l'I-2 a poc
temps del descans tot i l'expulsió de Luis Fernández.
La segona part no va començar bé per als homes de Paco
Benítez quan Salva, que ja tenia una targeta groga, va ser expulsat. Poc després, Benítez va
canviar lUie, perquè segons va
dir després el va veure «carregat». L'entrada d'Angulo va fer
que el conjunt valencià es tanqués. Amb aquest dibuix del
partit i amb les forces igualades, el Betis va convertir-se en
l'únic dominador del partit, i
và obligar Cañizares i la defensa valenciana a fer hores extres.
La gran feina de la defensa del
València i la falta de punteria
dels davanters andalusos van
fer que el resultat no canviés
fins que Baraja va forçar un penal quan el partit ja s'havia tornat boig. El rnateix Baraja va
marcar, i els punts van volar
cap a València enmig de les
protestes dels aficionats locals
per l'actuació de l'àrbitre.

Rafa Benítez
VALÈNCIA

©Sabia que la solidesa de
l'equip donaria resultats i
faríem gols
©L'equip ha tornat de
vacances amb la lliçó
molt ben apresa i amb
una actitud excel·lent
©He canviat lllie perquè
estava una mica carregat

Juande Ramos
BETIS

©El marcador final no
reflecteix el que s'ha vist
©El tercer gol ja ha estat
només una anècdota
quan el partit estava
absolutament trencat
©He felicitat els jugadors
com si haguéssim
guanyat

Pierjugaambel
Tenerife malgrat
haver fitxat per
l'Extremadura
Bilbao. Pier Luigi
Cherubino, jugador del
Tenerife que va fer públic "
dissabte el seu fitxatge per
l'Extremadura, va jugar ahir
amb el Tenenfe a San
Mamés Malgrat que
s'havia fet públic l'acord
total entre el club presidit
per l'exjugador Juanito
amb el davanter i Kiko, el
canari va jugar ahir el que
serà el seu darrer partit .
amb la samarreta del
Tenerife en la victòria dels
canans per 1 a 2 contra
l'Athletic de Bilbao Avui
s'espera l'arribada de Kiko
a Almendralejo per firmar
amb l'Extremadura /EL9

Satisfacció al
Madrid després de
derrotar el
Deportivo
Madrid. Els jugadors del Real
Madnd s'han envalentit
després de derrotar el
Deportivo de la Corunya
per 3 a 11 proclamar-se
campions d'hivern Els
blancs van considerar el
partitjugat contra els
gallecs com «d'autèntic
luxe» en paraules d'Iker
Casillas El porter del
Madrid també va afirmar
que havia «disfrutat»
jugant contra el Deportivo,
1 Raúl va assegurar que
aquesta victòna era «molt
important» /EFE
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El Mallorca s'atabala sense
motiuaValladorid
o L'equip mallorquí es precipita i no treu
profit de la debilitat defensiva local
VALLADOLID

O L'absència del camerunès Eto'o va ser un
llast pesadíssim per als de Sergio Kresic
Pepe Moré

MALLORCA

ENTRENADOR DEL
VALLADOLID

2 1
1 Ricardo
0
8 Torres Gómez . 0
6 Santamaría
0
21 Caminero. . . . 0
12 Tena.....
Ò
2 4 Fernando,
0
16 Jesús
......0
2 0 Lozano
0
17 Luis García
0
9 Tote
;......0
11 Cuauhtèmoc ...0

25
2
14
20
5
3
16
23
18
22
19

Leo Franco _._ ..0
Campano
...0
Olaizola
0
Nadal
0
Niño
0
Miquel Soler 0
Novo
0
Engonga
0
Marcos
.-0
Paunovic
„0
Luque....-..0

•

^

OTí^-níemuncJeute
(.ieiiJf.ntdes(Jela
LV'lej.idad'Anoeta, l'hem
[••..igal però hauríem
d'lid-yor administrat millor
la [jussessió de pilota

-.1. -i

I

* •'l^

M.
;

\-

O

CANVIS
7 Carlos (0) per Cam()ano(58')
10lbagaza(0)perMa cos (58')
14Ciiema(0)perCua jhtemoc(68')
10Eusebio(0)perJes ús (83')
22 Sales (0) per Luis García(83')
GOLS
1-0. (5') Fernando Tote fa unajugada
excel·lent a la banda dreta de l'àrea I arriba
a la Unia de fons. Fa una cessió curta de
rabona, descol·loca el porter I Fernando
marca a porta buida
2 - 0 . ( 5 9 ' ) Luis García Tote aguanta la pilota
a la frontal de l'àrea i busca un company.
Veu Luis García, li deixa la pilota rasa i el
català engaita un xut potent i sec que entra .
per l'escaire
2 - 1 . ( 6 5 ' ) Luque El davanter del Mallorca fa
un control orientat a l'àrea, deixa assegut el
defensa que el marcava i envia un xut molt
col• locat entre dos defenses que supera
Ricardo
ÀRBITRE
Télléz Sánchez (Col·legi de Catalunya).
TARGETES
Grogues: Santamaría ( 2 7 ' ) , Caminero ( 5 4 ' ) ,
Fernando ( 5 5 ' ) , Chema ( 8 4 ' ) , Ricardo(90')

iNiñoOl')..
INCIDÈNCIES
1 0 . 0 0 0 espectadors al Nuevo Zorrilla. El
Valladolid va recaptar prop de 3 . 0 0 0 euros.

Sergio Kresic
ENTRENADOR DEL
MALLORCA

à.-^
• de canviar la
OHom
mf-ntdlltat de grandesa
del Mdllorca i començarà
pf-nsaramb més humilitat
per no donar tants
dVdnlc'itges als rivals
Cuauthemoc, del Valladolid, salta de cap per una pilota amb Niño. / EFE
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'¡••'coiTilá'quevaàpücarahirt i':?
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!;' I ÀlAVÉS:; Herrera;' Geli,! Gpipcci rií,• 'Kar-' f' \
j'
meziJMagno;Úprdi:Cruyffi;itó
•
;;'!¿oña;jlván;AI¿nsp';Ji!"j';p;U'';í;!^
í',; :Cahyis':; Vucko;péil Magno); (58'), .Tú; ^ ¡;
•j;^i:riejperÍlJOTJBegoña;(58ÍÍ,'Rüt)éril^
iíi; jyan;ójpèr;l)/àní Alonso (i^^
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cansat i tindrà problemes per,
consolidar-lo a la zona interinedia de la classificació.
El Mallorca va ser incapaç de
El Valladolid, que sense fer
treure profit de la debilitat de- res de l'altre món va crear mitja
fensiva del Valladolid i va tro- dotzena d'oportunitats, es va
bar a faltar el camerunès Sa- recolzar a íes espatlles de Tote
muel Eto'o, cohceiitrat amb la i en va fer prou amb dues juseva selecció. Al Nuevo Zorri- gades per assegurar- seuna setlla, els mallorquins es.van an- mana de felicitat. No va arrisgoixar en atac i van tenir molt car gens ni mica, ni es va avenpoca capacitat de reflexos; Ser- turar a imaginar-se un partit
gio Kresic té un equip massa amb una major càrrega emotiEL9Valladolid

El Tenerife respira a San Mam
çaments durant tota la lliga.
Per a l'Áthletic, que recuperava
Guerrero per a l'équip titular,,
El Tenerife va agafar eiñpenta va representar el tancament
ahir a San Mamés: va obtenir d'una sèrie de deii partits sense
tres punts que el fan sortir de perdre en la lliga.
les posicions de descens i va
El Tenerife va enteranyinàr el
frenar la progressió de l'Athle- partit poblant la defensa, i va
tic, que es podia col·locar se- actuar en tot moment bagon i iqueda una setmana més sant-se en l'estudi dels movia les portes de zona de lliga de ments de la davantera de l'Áthcampions. Estadísticament, el letic. De mica en mica, els capartit va aportar una dada a fa- naris van anar guanyant tevor dels canaris, que van elevar rreny, tot i que. els bascos van
fins a vuit el nombre de punts crear un parell de jugades de
que ha obtingut en els despla- gol en rematades de Yeste i
EL 9
Bilbao
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va. Li interessava conservar un
ritme moderat i, sobretot, allu- ifisARBÍtRÉ:Es^ÍJÍrtaeitoiT¿s'(M^
nyar la bola de la defensa que ! i si Ifargétes grogues: Pàt)lò (3<5tftèz,'^
Llorens;•Gàhcèdò.i'^lfi·ecfò·'•';'!
Pepe Moré havia lligat amb .iu|iBégoña,'
;.;;:lekumberri!!i!ïj;(j;>|ni|;|'i!||^^
quatre cordills. L'entrenador '\^;íncidencies)¡!Í4l227;es|j&¿taabte
del Valladolid va haver de recu- ' ! ' y l'éitad iide!Men¿ izòrrpza í fi ^
;;.;!<;»'!
perar Caminero per jugar de
lliure però ni la tranquil·litat •>\wm:v:
d'aquest jugador no va ser suficient per evitar que el Mallorca arraconés els locals a la seva
àrea i els fes patir com un obès
en una marató.

Etxebarria. El Tenerife es va re- ATHLETIC: Lafuente, Javi González, Lacruz,
Murillo, Larrazabal, Orbaiz, AIkiza, Etxebafiar de la brillantor de Fuertes, rria, Guerrero, Yeste i Urzaiz.
el seu millor jiígador ahir a la C^anvis: Tiko per Yeste ( 5 8 ' ) , Ezquerro per Urtarda, i del neguit que va pro- zaiz ( 6 3 ' ) , Carlos García per Orbaiz ( 6 3 ' ) .
vocar en la defensa local. Fiier- TENERIFE: Aragoneses, Manel, Charcos, LusBermudo, Jordi Ocaña, Bino, Martí,
tes~va marcar el prirríer gol en : seríhoff,
lyan Ania.'Marioni iFuertes.
un llançament de faltà perfecte, Canvis: Hidalgo per Fuertes ( 8 0 ' ) , Pier per
i els canaris es van aferrar al re- •-Marioni ( 8 6 ' ) , Alexis per Ivàn Ania ( 9 2 ' ) .
sultat per ennegrir el joc. Poc GOLS: 0 - 1 ( 7 3 ' ) Fuertes, 0 - 2 ( 7 5 ' ) Marioni,
després Marioni va aprofitar 1-2 ( 8 0 ' ) Guerrero.
tma mala-cessió de Larrazabal, ÀRBITRE: Turienzo Alvarez (Castella i Lleó).
grogues: Larrazabal, Lacruz, Ocaña,
va assegurar el resultat i va obli- Targetes
Bermudo i Marioni.
gar l'Athletic a pressionar. Gue- .Incidències: Uns 3 4 . 0 0 0 espectadors a l'esde San Mamés. El terreny presentava un
rrero va marcar cinc minuts tadi
aspecte irregular, amb clapes de terra en todesprés del segon gol visitant tes dues àrees.
(80'), però no và servir de res.

::j|:Mtóo^!Jupp;Heyi^^^
;!(*'f'ehtrén'ayó'i;'éíéil'AtiilietÍGÍ; ''•!;'
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s''":là" iligá:de primera" diyisiÓ', ''Xú'"
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LA CAiPAMADA
< Responsabilitat
L'Osasuna va sorprendre
l'Alavés a Mendizorroza amb
un sentit de la responsabilitat
col·lectiva extraordinari. A
Pamplona saben que patiran
però ja pensen en vendre els
terrenys del Sadar per fer un
estadi nou a Tajonar.
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És un plaer veure com Zidane
fa dringar el futbol jugant amb
senzillesa. Aquesta setmana
més que mai, el migcampista
francès ha demostrat que, ara
mateix, és el millor jugador del
món i que el Madrid depèn del
seu joc per viure feliç.

31

' í i j J 1 J à •• í. ^ « H i í ^ -^ j * 5 •' -J ••• ••• í í ;• >'

mmmm

Zidane, com sempre

El Vila-real tindrà problemes si
no reprèn el vol en menys de
dues jornades. Víctor fa cinc
setmanes que no veu guanyar '
el seu equip ni a casa ni a fora,
s'ha quedat sense Palermo i
ahir li van expulsar Amor i al
seu club li arrufen el nas.

5 Athietic

ïmmmimiàw-'

mMÉm

Víctor ho té difícil

6 Betis

!!íReaHMad»DepórtivÓiJMiíí3 p i i í
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La propera (13/1/2002)
Betls-Màlaga
Real Madrid-València
Valladolid-Depbrtivo
Las Palmas-Mallorca
Athietic-Real Sociedad
Alavés-Tenerife
Celta-Osasuna
Vila-real-Rayo
Barcelona-Sevilla
Saragossa-Espanyol
L'altra (20/1/2002)
Espanyol-Betis
Màlaga-Real Madrid
València-Valladolid
Deportivo-Las Palmas
Mallorca-Athletic
Real Sociedad-Alavés
Tenerife-Celta
Osasuna-Vila-real
Rayo-Barcelona
Sevilla-Saragossa

EL 9
Dilluns, 7 de gener del 2002

MÉS FUTBOL tSTADISTfCA

aONISTA
Nino(Elx)

lA PROGRESSIÓ
El València reivindica

Baraja

ELS CANVIS •
Clemeiite, esborrat

Rafa Benítez està fent acabar
els arguments dels qui el volen
fora de València. La victòria al
Ruiz de Lopera, la segona
consecutiva fora de casa, situa
definitivament els
valencianistes en la llista de
candidats al títol de lliga.

Ha tornat a
ser titular i
s'hi pot
pensar per al
mundial.
Sembla molt
ben recuperat
de la lesió.
i

Toshack està a punt d'eliminar
l'últim record del pas de
Clemente per la Real Sociedad.
Ha fet fora Asper, Demetratdze
i Jankauskas i ja té l'equip que >
volia per aplicar els criteris
d'entrenament i domini del .
vestidor que vol.

•t tsatt
^

^

El davanter va marcar de penal
el seu onzè gol de la
temporada i va igualar els de
Pineda (Xerez), fins ara el
màxim realitzador de la lliga. El
gol de Nino,. el quart que feia
de penal, no va evitar la
derrota del seu equip a Eibar.

ilF i ; ! 1 PROPERA ii^il Hi í

UN PÒSIT DE PREOC.UPACIÓ.

Les dues derrotes consecutives de l'Alavés a Mendizorroza han
provocat una certa preocupació a Vitòria. A Pamplona, en canvi, l'equip veu la llum cada dia
més clara i no és descabellat pensar que Lotina tornarà a mantenir l'equip a primera.

Recreativo-Sporting...,
Salamanca-Badajoz
Llevant-Numància
Leganés-Albacete
Ferrol-Còrdova
Eibar-Elx
Jaen-Múrcla
Burgos-Atl. Madrid
Raclng-Ejido
Extremadura-Gimnàstic
Oviedo-Xerez

/'

KLUIVERT
B.iri =|r.nd-

RAÜL
RiMl MaJr.J
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¡I;,,, CASQUERO
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, 1 . ZIDANE
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FUERTES, \

„ , BARAJA y , ,
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B \_^ Barcelona
Osasuna
València

EQUIP

Urzáiz

Athietic

Catanha

O

O

GOIIEJADORS
JUGADOR

Tenerife

'

PUYOL^ \
Barcelona >> i

UNZUÉ

PTS

PJ

G

E

P

GF

GC

1 Atl. Madrid

46

21

14

4

3

36

14

2

Xerez

39

21

12

3

6

25

17

3

Racing

34

21

9

7

5

25

19

4

Albacete

33

21

9

6

6

22

14

5 Oviedo

33

21

8

9

4

20

12

6

Recreativo

33

21

8

9

4

20

16

7

Burgos

32

21

9

5

7

21

20

8

Eibar

31

,21

8

7

6

24

13

9

Badajoz

29

21

8

5

8

20

21

10

Salamanca

28

21

6.

10

5

30

29

11

Numància

28

21

7

7

7

22

27

12

Ferrol

27

21

8

3

10

28

29

13

Sporting

26

21

6

8

7

27

27

14 Còrdova

26

21

7

24

26

EQUIPS

i-

i ,i ' i
GOLS

10

Celta

10

Raúl

Real Madrid

5

Espanyol

8

15 Jaén

26

21

7

5

9

20

27

Tristan

Deportivo

8

16

Elx

26

21

6

8

7

17

24

Molses

Sevilla

8

Saviola

Barcelona

17

Extremadura

25

21

6

. 7

8

16

19

18

Múrcia

23

21

5

8

8

18

23

19

Leganés

23

21

5

13

20

10

Barcelona

8
7

Darlo Silva

Màlaga

7

Edú
Luque

Celta
Mallorca

7
7

Makaay

Deportivo

7

Morientes

Real Madrid

7

Etxberna

Athietic

6

Tote

Valladolid

6

Yordi

Saragossa

6

Casquero

Sevilla

6

Fernando
Víctor

Valladolid

6

Vila-real

6

tlt't

PORTERS
¡I

j
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RECAPTACIÓ,
RESULTATS
11.418.524,10 curós.
' l Barcelona-Saragossa
1 K.
1X2
POT ACUMULAT
\\2 Vila-real-Sev{lla
i Xï
1.141.852,41'euros
3 Celta-R Vallecàno
4 'Alavés-Osasuna ,
í ^2
'5'Athletic-Tenerife
i \ 2
.16 Las Palmas-R Sociedad I X ? , PREMIS,
'de 15
7 Valladolid-Mallorca
lïc;
. 8 R Madrid-Deportivo
1X :
euros
. ,\ 2 2 de 14
9 Betis-València
1 X ^ , 856.389,31 euros
10 Màlaga-Espanyol
i r Uevant-Numancia
'.X2
116 de 13
.1^2
9.843,56 euros
,12 Leganés-Albacete
13 8urgos-At Madrid
i X>2 ' 1 9 2 7 de 12
J_A_?, , '592,55'euros
14 Racing;E)ido
IS 944 de 11
!, SPleal I S 1%/
57,25 euros
!,\il5,Oviedo-Xerez
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PROPERA
1 Betis- Màlaga
>
2 Real Madrid-València
3 Valladolid-Oeportivo
4 Las Palmas-Mallofca
5 Athletic-Real Sociedad
6 Alavés-Tenerife
7 Celta-Osasuna
8 Vila-real-Rayo
9 Barcelona-Sevilla
10 Saragossa-Espanyol
11 Extremadura-Oviedo
12 Racmg-Nàstic
13 Jaén-Atlético Madrid
14 Llevant-Albacete
Ple al 15
15 Sporting-Xerez

JUGADOR

EQUIP

Herrera

Alavés
Las Palmas

PARTIT SOLS

MIT

9

13 0 69

15

20 0 75

Valencia
Barcelona

12

14 0 86

16

Celta

15

18 0 89
16 0 94

Tom Prats

Betis

18

19 0 95

Casillas

Real Madrid 18

17 1 0 6

Notario

Sevilla

22
22

19 1 16
19 1 2 1

N. González
Cañizares
Bonano
Cavallero

López Vallejo Vila-real

19 1 16

Unzué

Osasurfa

Leo Franco

Mallorca

23
17

Contreras

Màlaga

22

18 1 2 2

Aragoneses

Tenerife

19

15 1 2 7

Lafuente

22

17 1 2 9

Lalnez

Athietic
Saragossa

16

12 1 3 3

Molina

Deportivo

23

17 1 3 5

Alberto

R Sociedad 26

17 1 5 3

14 1 2 1
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Albacete
Atl. Madrid
, Badajoz
Burgos
Còrdova
Eibar
Elx
Extremadura
Gimnàstic
Jaén
Leganés
Llevant
Murcia
Numància
Oviedo
Poll.Ejido
R. de Ferrol
Racing
Recreativo
Salamanca
Sporting
Xerez
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Kluivert

\,

Jornada 2 2 ( 1 3 / 1 / 2 0 0 2 )
Extremadura-Oviedo
Racing-Gimnàstic
Burgos-Ejido
Jaen-Atl. Madrid
Eibar-Múrcia
Ferrol-Elx
Leganés-Còrdova
Llevant-Albacete
Salamanca-Numància
Recreativo-Badajoz
Sporting-Xerez

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

CLASSIFICACIÓ SEGONA
** *
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EL 9

MÉS FUTBOL

El Nàstic perd contra un
rival directe i s'enfonsa

ji!|||:!ll|||||iillÍai-iii§JÍsiflÍi?^^
!!;!;;i;ii;i;l|RE$uiMSii;|;: il'l;: |;ti;!n*';iPROPERA;
Terrassa-Hospitalet
Real Unión-Sabadell
.Saragossa B-Barcelona B
Osasuna B-Calahorra ..
Osca-Figueres

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

Jornada 1 9 ( 1 3 / 1 / 2 0 0 2 )
Hospitalet-Real Ünián
Sabadell-Saragossa B ^
Barcelona B-Osasuna B
Calahorra-Osca

R. Sociedad B-Eibar
. _. , ,
Gramenet-Bmèfar
Logroñés-Mataró
AlfaroLleida
Espanyol B-Beasain

1-0
„ „
3-0
1-1
0-4
4-0

Í ^ T
,
Eibar-Gramenet
Binèfar-Logronés
Mataró-Alfaro
Lleida-Espanyol B
Beasain-Terrassa

:

;
EQUIPS

o Va desaprof itarmoltes
ocasions de gol I segueixen lluny
dels llocs salvació

CLASSIFICACIÓ

EXTREMADURA

1 PTS 1

PJ

G

E

p

GF

6C

1 Espanyol B

1 34 ¡

17

10

4

3

33

16

2 Barcelona B

1 34 1

18

10

4

4

31

15

3 Hospitalet

1 32

!

18

•10

2

6

32

17

4' Mataró

1 32 1

18

. 9

5

4

37

24

i! ^'
\ 17
17
30 !

8

7

2

36

20

8

6,

•3

23

14

8

4

6

21

19

4

6

21

26

•

5 Logrones
6 Terrassa

1 28 1

18

8 Lleida

1 25 1

17 .

7

9 Sabadell

1 24 1

17

7

.3.

7

25

27

10 Saragossa B

1 23 1 17

6

. 5

6

23

18

11 Figueres

!

i

17

7

2

8

22

19

1 22 1

18

5

7

6 '

18 .

16

12 Osasuna B
13 Eibar

23

•1

22 1

18

5

7

6

16-

24

14 Gramenet

!

22 1

18

5

4'

8

20

30

l5

1 20 1

17

5

5

7

16 .

21

-i 19 i

18

4

7

7

24

24

1. 17 1

18

4

5

9

19

29

Binèfar

16 Calahorra
17 R. Sociedad B

GIMNÀSTIC
* • •ïT'"

1.

i

25
2
5
22
3
11
18
7
23
9
6

Tàrrega-Andorra
Sant Andreu-Reus
GironaVilassar
Guíxols-Gavà
Palafrugell'Manlleu
PremiàPalamós
Manresa-Cornellà
Badaloní-Europa
Júpiter-Barcelona C
Balaguer-Gramenet B

EQUIPS
'; 'if, Palamós' \.\\

1"

210,..'...0 ...2 2113....1 -
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ARBITRE
Velasco Carballo (Col·legi madrileny).

I'l, ;'• ', ;''3;

;,' .3':'Balaguer',",', '^'v ''4:'|';'31".,j V;ñ.8}\

;,9.' ";' 4Í,. •"5'

4 Badaloní

1 31 1

19

8

7

5 Vilassar

i ^° i

19

9

18

'8

7 Reus

1 30

18

8 Barcelona C

1 28 1

9 Girona

1 27 1

10 Palafrugell
. 11 Cornellà

!

30

i

1 26
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EL 9

El Nàstic va perdonar massa a
la primera meitat i va acabar
perdent contra un altre dels
equips de la zona baixa, l'Extremadura. Els homes de Jaume

' 32 • '.,21

30

24

3

7

42

32

6

4

35

26

8

6

4

22

16

19

8

4

7

34

29

18

8

3

7

21

25

• 19 .

8

2

9

35

23

9

21

23'

•4.

23

21
35

i

19

8

2

1 25 1

19

5

10

13 Manresa

1 24 1

18

8

0

10

30

14 Guíxols

1 23 1

18

6

5

7

22

26

6

4

9

18

32

16 Premià

i 22 i
i 18. i

19
18

5

3

10

23

31

17 Andorra

1 17

i

1

1

15 Júpiter

17

4

5

8

19

29

18 Manlleu

1 17

!

17

5

2

10

23

36

19 Tàrrega

1 16

¡

19

4

4

11

22

36

20 Sant Andreu

1 16 1

18

4

4

10

20

40

1

^'

1
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Bonet van sortir àmb les.idees
clares defensant fort i buscant
crear.perill a la contra en un
partit en què van haver-hi ocasions a les dues porteries. Deus
va gaudir de dues oportunitats
per aíNàstic que no van acabar
en gol. A la segona, els locals
van començar millor, però el
Nàstic va reaccionar poc després equilibrant el joc. Va ser
llavors quan Jorge Pérez va fer
l'únic gol a la sortida d'un cór-

ner. La pilota va arribar a Arce,
que va centrar a l'àrea, Tomás
la va rebutjar i va quedar morta
a la mitja lluna. Allà Jorge Pérez
ya engaitar una fort xut que va
anar molt ajsutat al pal. Després, el local Moreno va ser expulsat per doble amonestació,
a deu minuts del final, i el Nàstic va buscar u n e m p a t que
Prieto va tenir ales seves botes,
però el porter de l'Extremadura Felip va atura-li el xut.
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El jugador del Nàstic Vázquez, en una acció del partit d'ahir. / E L 9
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12 Gramenet B

1-26

INCIDÈNCIES
2 5 0 0 espectadors al martínèz de la Hera.

Almendreilejo
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Jornada 2 0 (13/1/2002)
Júpiter-Balaguer
Badaloní-Barcelona C
Manresa-Europa
Premià-Cornellà
Palafrugell-Palamós
Guíxols-Manlleu
Girona-Gavà
Sant Andreu-Vilassar
Tàrrega-Reus
Andorra-Gramenet B.

•è.'.

GOLS
1-0. (78') Jorge Pérez D'un xut fort .

TARGETES
Grogues: Pedro Joséj Tomás, Marc Bernaus
i Dani Marín.
Vermelles: Moreno(80').

||||||E|ü||¡||||j|Í

'

Moso
7
Rondelaere
6
Marcelo
_6
Albert Tomás .6
Marc Bernaus .6
Codina
,...7
Masnou
5
Herrero
6
Dani Marín.._ 5
Deus
6
Cuéllar
4.

CANVIS
19 Ramírez (6) per Víctor Pereira (20')
12Bruno(5)perCuellar(65')
19 Castillejo (5) per Deus (75")
8 Prieto (5) per Rondelaere (80')
17 Gonzalo (-) per Manuel (88')
27 Jonathan (-) per Jorge Pérez (90')
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1 Fehp
6
2 Cortés
5
14KoldoArce
5
4 Félix...
......5
20 Poli ,,..:
.,6
6 Pedro José.. _ 5
8 Lolo .......5
22 Víctorliere¡ra....5
11 Moreno
_..6
23 Jorge Pérez
5
7 Manuel
6

1

7 Real Unión

O Els homes de Jaume Bonet van
encaixar el gol a dotze minuts
del final del partit

L'Atlético goleja a Burgos (0-4) i
referma el seu lideratge a segona
aspirants a l'ascéns. L'Atlético
va aprofitar l'expulsió del jugador del Burgos José Mari (38')
L'Atlético de Madrid va obrir per obtenir un triomf intimidaahir una mica més el forat entre tori gràcies a un alt percentatge
ell i els seus perseguidors en la d'efectivitat. L'acció de l'expullliga de segona divisió A gràcies sió va ser molt protestada pels
a la golejada al camp; del Bur- aficionats locals i la falta la va
gos (0-4) i ha acabat la primera aprofitar el maresmenc Carrevolta demostrant la seva supre- ras per marcar el primer gol.
macia. El líder supera d e set Hibic, als tres minuts de la repiínts el segon classificat, elXe- presa, i Dani (2), en el tram firez, q u e dissabte va p e r d r e nal del partit, van aconseguir
contra l'Oviedo, un altre dels els altres gols. El porter de les
EL 9

Barcelona

1
d

Franqueses Toni va ser el porter titular-després que Burgos
es va lesionar en l'escalfament.
Igualtat. El Racing de Santander ha, aprofitat la jornada per
situar-se tercer, l'últim lloc que
dóna l'ascens, per darrere del
Xerez. Les diferències de
punts, però, són mínimes ja
que el Salamanca i el Numància, q u e o c u p e n la d e s e n a i
l'onzena posició, només estan
a sis del conjimt cantàbric.

EL 9
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Dilluns 7 de gener del 2 0 0 2

El Manchester remunta
heroicament en la copa
o Va marcar tres gols en cíe minuts i va
aixecar un 2-0 contra l'Aston Villa (2-3)

O El Leeds, líder de la Premier League,
eliminat pel Cardiff, de tercera divisió

EL 9
Londres

El Manchester United va protagonitzar ahir al camp de l'Aston Villa una remuntada heroica (2-3) aconseguint tres gols
en cinc minuts que li van permetre capgirar un resultat advers de dos gols i superar la tercera ronda de la copa anglesa,
que es juga a partit únic. El
Leeds, líder de la Premier League, va protagonitzar una de
les sorpreses i va caure eliminat per un equip de la tercera
divisió, el Cardiff City (2-1).
La proesa del Manchester va
començar quan faltaven tretze
minuts per acabar el partit.
L'Aston Villa semblava que havia deixat la classificació encarrilada amb el gols de Taylor
(51') i un autogol de Phil NevlUe (53'). Però Gunnar Solskjaer
va obrir la porta de la reacció
(77') i tot seguit l'holandès
Ruud Van Nistelrooy (80'i 82')
va materialitzar la remuntada.
Van Nistelrooy va fer una mica
més d'història al club de Manchester en ser el primer jugador en marcar de manera consecutiva en set partits, tot i co. mençar el partit des de les banquetes del Villa Park. A més, es
dóna la circumstància que a la
porteria de l'Aston Villa hi havia un jugador que és part de
la història recent dels diables

Darius Vasseil, de l'Aston Villa, remata de cap davant l'oposició de Phil Neville, del Manchester United. / AP

vermells: Pejter Schmeichel.
El Leeds, per la seva banda,
es va avançar amb un gol de Viduka (12'), però el Cardiff no es
va rendir i va guanyar un partit

marcat pels incidents, ja que hi
va haver invasió de camp i un
parell de seguidors ferits. El davanter del Leeds Alan Smith va
ser explusat per haver agredit

un contrari.
El Derby County, també de la
Premier, va perdre contra un
equip de quarta divisió, el Bristol Rover, i al propi estadi (1-3).

Collina, millor àrbitre del món
EL 9
Wiesbaden (Alemanya)

L'italià Pierlugi Collina ha estat
designat millor àrbitre del 2001
per la federació internacional
d'història i estadística de futbol
(IFFHS), per davant del suec
Anders Firsk. Collina va aconseguir una puntuació rècord de
129 p u n t s i ha guanyat per
quarta vegada aquest guardó,
fet que li permet igualar l'hongarès Sandor Puhl, que també
l'ha guanyat en quatre ocasions. Collina, que va néixer a
Bolonya, té 41 anys i és assessor

financer, ha arbitrat 151 partits
de la sèrie A italiana i és internacional des del 1995. Entre els
58 partits internacionals oficials que ha xiulat en destaquen la participació en el mundial del 1998 i l'Euro 2000, campionat en què la seva actuació
en el partit França-Espanya va
ser designat com el millor del
campionat per la UEFA. A més
va dirigir la finals dels Jocs
Olímpics del 1996 i la històrica
final de la lliga de Campions
que va guanyar el Manchester
United al-Bayern de Munic
(2-1) el 1999 al Camp Nou.

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 7/1/2002. Page 21

Per darrere del suec Frisk, el
tercer lloc el va ocupar el danès
Milton Nielsen. La llista dels
cinc primers la completen el
portuguès Vítor Manuel Melo
Pereira i l'argentí Horacio Elizondo, que és el cinquè i el primer no europeu. El primer representant dels àrbitres espanyols és l'andalús Antonio Jesús López Nieto, que ha aconseguit tretze punts i ha acabat
en la tretzena posició. El jurat
per escollir el millor àrbitre del
món està format per periodistes especialitzats de 78 països
de tots els continents..

L'Inter de Milà'
empata amb el
Lazio (0-0) j la
Roma és líder

,

Roma. L'Inter de Milà va
empatar contra el Lazio
(0-0) I va veure com se li
escapava el lideratge I
l'hononfic títol de campió
d'hivern en favor de la
,
Roma, el màxim rival del
conjunt del Lazio, que es va
imposar al Tormo gràcies a
ungoldeTotti L'Inter, que
afrontava el partit amb la
baixa de Ronaldo, va tenir
en Vien el seu millor
jugador El davanter va
buscar el gol 1 va estar a
punt de marcar en el darrer
segon El partit no va tenir
bon JOC però va ser
emocionant Mendieta va
jugar els últims 25 minuts
La pnmera volta es tanca
amb un grup de
perseguidors molt ajustat
El Chievo va guanyar al
camp de l'Atalanta gràcies
aungolàsdeMarazina La
Juventusesvadesferde
l'Udinese amb comoditat
gràcies als gols de
Zambrotta, Nevdev i
Davids, que va marcar per
segona jornada
consecutiva ElMilande
Cario Ancelotti també
aguanta el ritme gràcies a
la victòria per la mínima
que va obtenir dissabte al
campdelLecceenuna
rematada de l'exdavanter
del'AtléticodeMadnd
José Man El Bologna, que
va derrotar el Brescia, es
confirma com el sisè equip
en discòrdia /EL9

»iíaiia
0-1
1-2
2-1
1-3
1-0
3-0
1-0
3-4
0-0

Lecce-Milan
Atalanta-Chievo
Bolonya-Brescla
Fiorentína-Perugia
Verona-Piacenza
Juventus-Udinese
Roma-Torino
Venecia-Parma
Inter Milà-Lazio
EQUIPS
Roma '
Inter Milà
Chievo
Juventus
Milan
Bolonya
Verona
Lazio
Perugia
Udinese
Atalanta
Brescia
Piacenza
Tormo
Lecce
Parma
Florentina

Pierluigi Collina

21

Venècia

pj PG PE PP GF GC: Pt

17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
8
8
8
7
6
6
6
6
4
5
4
4
4
4
2

6 1
5 2
2 4
7 2
6 3
3 6
4 6
7 3
4 7
3 8
3 8
6 7
3 9
5 8
5 8
5 8
211
411

34
47
49
43
44
30
47
33
40
49
49
48
47
40
42
45
50
40

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

36
35
32
31
30
27
25
25
22
21
21
18
18
17
17
17
14
10
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El Joventut no guanya
Si hi lia una cosa que de moment DKV no
assegura al Joventut és la victòria. Desitgem
que la sort canviï ben aviat, que els de Manel
Comas es refacia i juguin la copa.

iMOTORRALLI DAKAR

L'hora de Roma,
I
O Els tres pilots catalans
preparen Tatac definitiu als
italians Meoni i Sala

O Els participants van
gaudir ahir a Mauritània de
la jornada de descans

O Jordi Arcarons reconeix
que l'objectiu de l'equip és
ranhelat triomf

EL 9
Atar (Mauritània)

Una temuda etapa amb sortida
i arribada a Atar i un sector especial de 366 quilòmetres, inèdit i on la navegació pot jugar
un paper fonamental, obrirà
avui la segona meitat de la 24a
edició del Dakar. Tres pilots catalans, Joan Nani Roma, Jordi
Arcarons i Isidre Esteve, tercer,
quart i sisè, respectivament, en
la classificació de motos i com^
p o n e n t s tots ells del mateix
equip, treballen per una victòria a la qual els dos primers aspiren des de fa molt temps. La
seva labor ha estat i serà d'ajuda mútua, fent efectiva la dita
que la unió fa la força.
Què hi aporta cadascú en benefici de tots? La resposta no és
difícil. Arcarons, una veterania
i capacitat d'estratègia que només es tenen quan s'acumulen
catorze rallis Dakar un rere
l'altre. Roma, una punta de velocitat que l'ha fet destacar des
d'aquell dia en què va posar per
primer cop els peus a l'Àfrica.
I Esteve, el més novell de tots,
unes qualitats que de moment
li han permès acabar totes i cadascuna de les seves participacions en aquesta cursa i li asseguren un futur més que prometedor.
La col·laboració mútua entre
tots tres és tal que cada dia
mantenen un brífing particular
a tres bandes i valoren qui ha
de jugar més fort en l'etapa que
estan a punt d'afrontar. Si és
ràpida, seran indubtablement
Esteve i sobretot Roma els que
portaran la iniciativa. I si és

Jordi Arcarons durant la vuitena etapa del ralli Dakar. / EFE
com la que s'anuncia per avui,
l'instint d'Arcarons és el que ha
de marcar les diferències i obrir
camí. Precisament és per això
que aquest veterà pilot fa l'ofici
de líder de l'equip, tot i que cal
insistir, que les posicions finals
les dictarà l'evolució de cadas-
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cú en aquesta s e t m a n a que
queda de cursa. Una setmana
en què Roma descobrirà per
primera vegada què hi ha més
enllà d'Atar, ja que l'única vegada que ha arribat al final del
recorregut va ser precisarhent
l'any en què el Dakar va acabar

al Caire, és a dir, en sentit contrari. Arcarons no amaga que
en aquests moments «no és cap
p r e o c u p a c i ó no ser líders».
«Això no ens posa pressió. Hem
arribat fins Atar en bones posicions. El que resta de cursa té
de tot per poder capgirar la

classificació si tot ens va a favor», afegeix l'osbnenc. Arcarons resumeix amb poques paraules la situació actual: «Sabem que les KTM de Meoni i
Sala corren més però en canvi
es mouen pitjor en dunes i navegació.»

EL 9
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El Seat de Fernando Gil, en l'etapa prèvia a la jornada de descans. / EFE.

Mitsubishi s'ha
quedat sense rivals
e El Seat Córdoba de
Fernando Gil és una de les
grans revelacions
El 9
Atar (Mauritània)

Quaranta graus. Aquesta és la
temperatura que ahir a mitja
tarda suportaven, en el bivac
d'Atar, els equips del Dakar
que encara queden en cursa.
Una cursa que en la categoria
de cotxes ha quedat gairebé
vista per a sentència en la categoria de cotxes, ja que de fet
només cal saber quin serà el pilot de Mitsubishi que diumenge vinent pujarà a l'esgraó més
alt del podi de final de cursa. I
és que la marca japonesa s'ha
quedat sense rivals ben aviat,
després de la desfeta de l'equip

O El pilot tarragoní
assegura que l'equip vol la
victòria entre els dieseis

Schlesser —Josep Maria Servia,
l'últim supervivent de la formació, va abandonar en l'etapa de divendres passat— i els
incidents que han afectat els
Nissan pick-up de l'equip Dessoude, tot i que el cinquè lloc
de Stéphane Peterhansel encara els permet tenir alguna esperança.
Sens dubte, una de les sorpreses d'àquest Dakar és el paper que juga el Seat Córdoba
turbodièsel de Fernando Gil i
Rafael Tornabell, un vehicle
que debuta i que ha arribat al
final de la primera part en l'onzè lloc absolut i segon en la categoria diesel, rere el Mitsubis-
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hi de Luc Alphand. «El cotxe va
millor del que crèiem perquè
és experimental, és la primera
cursa que fa i té problemes de
joventut, que d'altra banda ja
es preveien», diu el seu pilot.
«El cotxe és molt jove per córrer una cursa com el Dakar
—hi afegeix Gil— i això ens
dóna alguns problemes que
ens obliguen a treballar més en
el cotxe, però ens ha permès estar allà on som. Estem molt
contents del cotxe, i molt i molt
de l'equip de mecànics, que
cada dia fa unes sessions mar a t o n i a n e s per deixar-lo en
condicions.»
El tarragoní manifesta estar

O La desgràcia dels pilots
de Tequip Schlesser resta
atractiu a la competició

«molt estimulat per complir
l'objectiu d'arribar a Dakar.»
«Sempre ha estat l'objectiu
principal —assenyala—, però
després de les primeres etapes,
amb doble victòria, corríem el
risc de perdre de vista l'objectiu inicial d'arribar al Llac Rosa,
i en aquesta situació no t'has
de tornar boig, sinó mantenir
l'objectiu.» Gil no descarta la
victòria en la categoria diesel.
«I tant que es pot guanyar —afirma convençut—, però penso
que si volem guanyar el Mitsubishi només a força del ritme
tenim tots els números per ser
nosaltres els que quedem fora.»

CLASSIFICACIONS
• Motos. General
l.F.Meoni(KTM)
2.C.DeGavardo(KTM)
3J.Ronia(KTM)
4.J.Arcarons(KTM)
5.A.Cox(KTM)
6.1. Esteve (KTM)
7.R. Sainet (KTM)
8.6. Sala (KTIVI) .

16h02:02
a 1:53
a 2:02
a8:30
a 11:03
a 17:22
8 22:49
a33:51

> Cotxes. General
l.Masuoka/Malmon (Mits.) 14h34:59
2.Shlnozuka/Delli (Mitsubishi) a 11:45
S.Kleinschmldt/Schulz (Mits.) a 26:09
4.Font8nay/Plcard (Mitsubisl·ii) a 56:47
S.Petarhansel/Cotrett (Nis.) alh25:52
6.Sousa/Jesús(Mits.)
a2h26:14
7.Alphand/Debron(M its.)
a2h38:23

4>
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»HOQUEI SOBRE PATINS

La fórmula 1 engega els
motors a Montmeló
o Nou equips comencen la pretemporada
aquesta setmana al circuit de Catalunya

O Toyota podrà comparar per primer cop les
seves prestacions amb les dels rivals

JOSEP CASANOVAS
Barcelona

.X

Nou dels equips que disputaran el campionat del món de
fórmula 1 començaran la pretemporada aquesta setmana al
circuit de Catalunya, a porta
oberta per als aficionats. Només faltaran a la cita Arrows,
Minardi i Prost, equip aquest
últim el futur del qual encara
penja d'un fil.
Avui serà el.primer dia que
els monoplaces tornaran a córrer des del 14 d'octubre, data
en què el Gran Premi del Japó
va cloure el campionat de l'any
passat. En aquest primer dia hi
ha anunciada la presència de
McLaren, Williams i Bar mentre que la resta d'equips. Jaguar, Ferrari, Sàuber, Renault,
Toyota i Jordán s'afegiran, segons previsions, a partir de demà. Només tres d'aquests
equips, Toyota, Bar i Jaguar,
iniciaran les proves després de Un Ferrari, als boxs de Montmeló la temporada passada. / J.C.
presentar el cotxe amb què
competiran aquesta temporada. Jaguar, però, encara farà
Massa yacàncesT
servir una evolució del R2 de
L'interval entre el final de la temporada passada i l'inici, avui,
l'any passat conjuntament
de
la preparació de l'actual ha estat molt més llarg del que tots
amb el nou R3 presentat divenels
pilots desitgen. En aquest sentit, els comentaris de la majoria
dres. La resta d'equips rodaran
coincideixen en el fet que pràcticament tres mesos de vacances
amb vehicles de l'any passat
són excessius". I el que és evident és que les sempre costoses
evolucionats amb elements
proves en laboratori només beneficien els equips mes
que seran presents en els nous
poderosos. És a dir, que si quan la FIA va decretar aquest
monoplaces. Williams, que
període obligatori de silenci dels motors VI0 en la pista ho va
porta tres vehicles i quatre pifer
per ajustar pressupostos, el fiasco ha estat el que calia
lots, entre ells Marc Gené, es-,
esperar.
Però, per això mateix, no tothom ha fet vacances ja que
trenarà el nou motor BMW P82
els
.enginyers
i projectistes han hagut d'invertir inoltes mes
incorporat al monoplaça de
hores en les respectives tasques.
l'any passat, el FW23. També

Victòria de l'Anoia
a la pista del
Mòdena(l-5)en
lacopaCERS
Mòdena(ltàlia) EICEAnoia

té un peu als quarts de final
de la copa de la CERS Els
de Blai Carda van dominar
clarament a la pista del
Mòdena Italia (1-5) I amb
només 10 minuts de joc el
marcador era de 0-3 amb
gols de Gual, Vanas i Jordi
Bargallo Desprès del
descans el domini visitant
encara va ser major Una
defensa controlada i un
atac efectiu van fer que els
catalans aconseguissin la
victòna final El partit de
tornada es jugarà a
l'Ateneu Agrícola el proper
19 de gener /EL9

»HOQUEI PATINS
DiVISiO D'HONOR
Ueida-Alcobendas
Vic-Blanes
Anoia-Liceo
Igualada-Mataro
Reus-Vilafranca
Tordera-Voltrega
Areces-Barcelona
Maçanet-Tenenfe
EQUIPS

Barcelona
Liceo
Ueida
Igualada
Anoia
Voltregà

Vic

constituirà una interessant novetat veure els MçLaren-Mercedes rodar per primer cop
amb els pneumàtics Michelin a
l'espera de veure el nou cotxe.
Avui també es podran fer les
primeres avaluacions del nou
Bar 004, equip que rebrà durant tres temporades més el suport tècnic d'Honda. Malgrat la
intensa preparació que va fer
l'any passat, aquesta serà la
primera vegada que Toyota podrà comparar directament els
seus temps amb els dels rivals.

Blanes
Maçanet
Reus
Mataró
Tenerife
Vilafranca
Alcobendas
Areces
Tordera

EL 9
ShefTield (Gran Bretanya)

Tres pilots catalans. Marc
Freixa (Sherco), Adam Raga
(Gas Gas) i Albert Cabestany
(Beta) van arribar a la final del
trial indoor de Sheffield, que
dissabte a la nit va iniciar el
campionat del món d'aquesta
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la sisena i penúltirna zona tèc- va cloure amb 17 punts, per 26
nica, igual que Adam Raga i Al- de Freixa, 30 de Raga i 31 de Cabert Cabestany. Lampkin, bestany. El pilot garrotxí Marc
doncs, va ser l'únic de superar Colomer (Gas Gas), amb 32
la zona que va esdevenir clau punts, va quedar fora de la fii després va tornar a batre nal, igual que el japonès TakaFreixa en les dues curses en pa- hisa Fujinami (Montesa) i Stéral·lel. El pilot de Montesa ha- ve CoUey (Gas Gas), pilot
via dominat molt més àmplia- aquest últim que va competir
ment en la primera volta, que com a invitat.

13
11
10
9
9
8
8
7
7
6
3
4

3
3
3
2

0 2
1 3
2 4
4 2
1 5
3 4
1 6
3 5
3 6
1 8
4 8
111
3 9
211
111
211

66
63
60
60
53
35
63
51
48
58
44
41
29
36
46
45

24 39
37 34
46 32
41 31
47 28
34 27
51 25
41 24
56 24
54 19
55 13
63 13
45 12
58 11
76 10
70 8

Barcelona-Vic
Barcelos-Bassano

VIC

especialitat. El vencedor, però,
va ser Dougie Lampkin (Montesa), que va encadenar la seva
sisena victòria consecutiva a
Sheffield, malgrat la pressió a
què el va sotmetre Freixa en la
final.
El pilot osonenc va plantar
cara al cinc vegades campió del
móii fins que va ensopegar en

15
15
16
A5
15
15
15
15
16
15
15
16
15
16
15
15

»HOQUEI PATINS
LUGA EUROPEA GRUP A

Barcelos

Freixa pressiona sense èxit Lampkin

3 2

pj PG PE PP GF GC Pt

La propera (13 gener)
Tenerife-Lleida Alcobendas Vic
Blanes Anoia Liceo Igualada Mata
ró Reus Vilafranca Tordera Voltre
gà Areces Barcelona Maçanet

EQUIPS

»MOTOR

4-0
demà
demà
demà
demà
demà
demà

Barcelona
Bassano

2 3
7 1

PJ PG PE PP GF GC Pt

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

7
3
2
1

1
2
3
7

2
2
0
0

La propera (19 gener)
Bassano Barcelona Vic Barcelos

»GRÜPB
10-1
7 1

Novara-Ouevert
Benfica-Reus
EQUIPS

Novara
Benfica
Reus
Quevert

PJ PG PE PP GF GC Pt

1
1
1
1

1
1
0
0

0 0 10 1 2
0 0 7 1 2
0 1 1 7 0
0 1 1 10 0

La propera (19 gener)
Reus Novara Quevert Benfica
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^WATERPOLO
»ESQUÍ

Comença la setmana
gran del waterpolo català
o La selecció femenina s'enfronta
aquesta tarda a Western Austràlia

O La masculina rebrà dijous Suècia,
també a la piscina Sant Jordi

• EL9
Barcelona

La setmana gran del waterpolo
català comença aquesta tarda
a la piscina Sant Jordi, a dos
quarts de vuit, amb la disputa
del partit amistós entre la selecció de Catalunya i la de Western Austràlia. El plat fort serà
dijous amb el partit de la selecció masculina contra la selecció de Suècia, també a la piscina Sant Jordi. Aquests seran
els primers partits de les seleccions catalanes absolutes des
del setembre del 1990, quan el
combinat masculí va guanyar
França (14-9) en el partit de la
inauguració de la remodelació
de la piscina Sant Jordi.
La seleccionadora catalana.
Mar Sanromà, exseleccionadora espanyola i directora tècnica
de la federació catalana de natació, ha convocat un total de
14 nedadores per enfrontar-se
al combinat australià. Les jugadores convocades són: Anna
Ramírez, Mar Parera, Anna
Pardo i Sònia Rebordosa, del
CE Mediterrani; Mercè Vallès,
Sara Domínguez, Samantha
Miquel i Patrícia del Soto, del
CN Sabadell; Anna Copado i Eli
Tutusaus, del CN Rubí; Cristina López i Laura Vizcaíno, del
CN Sant Feliu; Jennifer Pareja,

Maieranunciaràavui odemà
si participa en els Jocs
Viena. L'esquiadoraustríac Hermán IVIaier ~
anunciarà avui o demà si participarà en els
Jocs Olímpics de Salt Lake City, que es
disputaran a mitjan febrer El campió del món,
que es va lesionar greument en un accident de
moto el mes d'agost, s'ha de fer una
radiografia abans de prendre una decisió Tot
1 això, el seu metge personal, ArthurTrost, ha
declarat que Maier «no esta físicament en
condicions de participar en uns Jocs
Olímpics» íVIaier va estar a punt de perdre
una cama a causa de l'accident, pero la seva
evolució ha estat tan positiva que el mes de
desembre ja es va posar uns esquís / EL9

fV.-'

»HOQUEI SOBRE HERBA

del CN Olot, i Núria Casas, del
Sant Andreu. Set d'aquestes jugadores (Ramírez, Parera, Vallès, López, Domínguez, Vizcaíno i Del Soto) van formar
part de la selecció espanyola
que va participar en la darrera
edició dels campionats d'Europa de waterpolo femení que es
va d i s p u t a r a B u d a p e s t . En

aquella ocasió el combinat espanyol va caure en els quarts
de final contra Holanda. L'equip que Catalunya rebrà a la
piscina Sant Jordi de Barcelona
està format majoritàriament
per jugadores del Melville Water Polo Club, campió de la regió de Western Austràlia durant els darrers sis anys.

Una acció d'un
partit de la
selecció
espanyola
femenina de
waterpolo en la
darrera edició de
l'europeu. / EFE

Hannawald entra en la història
L'alemany Sven Hannawald es
va convertir ahir en el primer
saltador en guanyar totes les
proves del torneig dels Quatre
Trampolins de salts d'esquí
—que es disputa des del 1953—
després d'imposar-se a Bischofshofen, la darrera prova
del torneig. Hannawald, que
havia guanyat a b a n s en els
trampolins d'Obertsdorf, Garmisch-Partenkirchen i Innsbruck, va entrar ahir en la his-

Adeiboden/Maribor. El nord-americà Bode
Miller va guanyar ahir l'eslàlomd'Adelboden
(Suïssa), prova puntuable pera la copa del
món d'esquí alpí Amb aquesta victòna el
nord-amencà se situa com un dels favonts a
guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics de
Salt Lake City IVliller, de 24 anys, va guanyar
la pnmera mànega i es va acabar imposant
amb un temps d e l 33 24 Ivica Costelic, de
Croacia, va ser segon a 1 92deMiller En
dones, la sueca Anja Paerson va guanyar el
segon eslàlom de IVIanbor i ja te quatre
victòries aquesta temporada La francesa
LaurePequegnot va ser segona /EL9

>ESQUÍ

»SALTS D'ESQUÍ

EL 9
Bischofshofen (Alemanya)

Bode Milleres llueix i guanya
reslàlomd'Adelboden

tòria triomfant d a v a n t u n s
35.000 espectadors.
Hannawald, de 27 anys, va
aconseguir un rècord de punts
en els Quatre Trampolins amb
un total de 1.077,6 punts, amb
més de 700 de diferència sobre
el segon, el finlandès Matti
Hautamaeki. L'austríac Martin
Hoellwarth va acabar tercer i el
p o l o n è s Adam Malysz —el
gran favorit de la competició—
va acabar quart. Malysz va guanyar el torneig l'any passat.
Hannawald va fer un salt de
139 metres en el primer intent
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El saltador
alemany és el
primer que
guanya totes
les proves
que es
disputen en el
torneig dels
Quatre
Trampolins

que pràcticament li assegurava
el triomf, que va arrodonir amb
un salt de 131,5 m en el segon
Hautamaeki no li va posar les
coses fàcils a l'alemany, ja que
va fer un salt de 134 m i un altre
de 131,5 m. El triomf a Bischofshofen es considera com el
primer pas cap a l'or olímpic,
ja que els tres darrers saltadors
q u e h a n guanyat en aquell
t r a m p o l í , Toni N i e m i n e n
(1992),' Espen Bredesen (1996)
i Kazuyosi Funaki (1998) van
ser campions olímpics aquell
mateix any.

El Polo s'emporta la victòria en
el torneig de Reis
Barcelona. El RC Polo va guanyar la 54a edicio
del torneig de Reis d'hoquei sobre herba que
es va acabar ahir a les seves instal lacions Els
barcelonins es van assegurar el tnomf amb un
empat contra el Cannock angles (1 -1) en el
darrer partit EIsjugadors del Polo que estan
concentrats amb la selecció espanyola van ser
autoritzats a jugar uns minuts El Canno'ck va
acabar segon, el Racing francès, tercer, i el
Pinoke holandès, quart En la categoria
femenina la victòna va ser per al Tucumán
argenti, que va superar el Pinoke (5-2) en el
darrer matx El Polo va empatar contra el
Gooische (3-3) i va acabar tercer / EFE

»FUTBOL AMERICÀ

Els Miami Hurrican'esguanyen
la Rose Bowl universitària
Pasadena. L'equip dels Miami Hurricanes va
aconseguir el títol universitan mes prestigiós
dels Estats Units, la Rose Bowl, en vencer en
la final, disputada a Pasadena (California),
l'equip dels Nebraska Cornhuskers, per
37-14 La victòna converteix els jugadors de
Miami oficiosament en els campions dels
Estats Units El matx, àmpliament seguit arreu
del país, va quedar sentenciat en la pnmera
part amb un parcial de 34-0 La defensa dels
Hurricanes va ser perfecta Dos jugadors de
Miami (Johnson i Dorsey) van compartir el
guardó de més valuosos del partit /EL9
,

• <.'
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SALTS D'ESQUI. TORNEIG DELS QUATRE TRAMPOLINS L'alemany Sven Hannawald vçlà a la localitat austríaca de Bischofshofen
on ahir va guanyar el torneig dels Quatre Trariípólins i es va convertir en el prinrier esquiador que s'imposa en les quatre proves
des que es va començar a disputar el torneig l'any 1953..Hannavald s'havia imposat abans a les proves d'Obertsdorf, Garmisch
Partenkirchen iinnsbruck./ÉFE

'-a"ls

, TENNIS. TORNEIG DE SYDNEY La suïssa Martina Hingis i
la russa Anna Kournikova somriuen a la camera durant un
entrenament del torneig de Sydney que comença avui i
que servirà de preparació per a l'obert d'Austràlia, /EFE

ESQUÍ. COPA DEL MÓN La sueca Anja Pearson celebra la
seva victòria en l'eslàlom de Maribor que es va disputar
ahir i que va suposar la seva quarta victòria consecutiva.
Paerson és la líder de la copa del món. / EFE
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ATLETISME. CROS ZORNOTZA L'atleta de Kenya Julius Nyamu, amb el trofeu i la txapela
de guanyador del cros internacional Zornotza que es va disputar ahir á Amorebieta. Nyamu
va dominar la cursa des del primer metre i va aconseguir una contundent victòria per davant
dels seus compatriotes Benjamín Limo i Daniel Gachara, i Mark Bett. /EFE
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I NBA
Hawks-Timmerwolves
Hornets-Nets
Pistons-Cavaliers
Knicks-Celtics
Magic-Warriors
Bulls-Jazz
Mavencks-Spurs
Rockets-Pacers
Suns-Kings
Blazers-Sixers
Clippers-Bucks

96-112
80-89
101-91
81-90
118-109
111-113
103-105
79-81
77-87
96-88
86-83

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATUNTiC
EQUIP

Nets
Cèltics
Wizards
Magic
Knicks
Sixers
Heat

PJ

PG

PP

33
32
31
35
32
33
30

21
20
17
17
14
14
7

11
12
14
18
18
19
23

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls

EQUIP

Els Cèltics tornen a trucar a
les portes del cel
JORDI PLÀ
Beircelona

A Boston quan enllesteixen els
entrenaments n'hi ha que es
juguen cotxes de senyor als triples. Força jugadors hi participen, però només n'hi ha un
que cada dia ha de fer-se el garatge un xic més gran. Antoine
Walker, diuen, un dia va clavar-ne 49 de 50 en tres minuts
i agafant-se ell mateix el rebot.
A l'hora de la veritat, als partits,
és el que més bàsquets de tres
anota de tota l'NBA. Ell i Paul
Pierce, que tíunbé dispara amb
assiduïtat, són els responsables que, ja començava a ser
hora, els Cèltics tornessin a entrar a les apostes per jugar unes
finals. Potser no serà aquest
juny, però de moment acabaran l'any amb més trumfos que
misèries. Un èxit: fa 9 anys que
no arriben al 50% ni, naturalment, als play-off.
A dalt de la classificació de
l'Est, lluitant amb els Nets i els
Bucks (mirant de reüll Whasington), els afeccionats ja so-

O L'equip de Boston (20 victòries 112
derrotes) s'oblida de la mediocritat dels 90

Els Nets s'acostumen a guanyar
Els Nets de Nova Jersey sempre han estat'un desastre dels
grossos.' Sempre, que són els 25 anys d'història que té l'equip,
menys aquesta temporada. Amagats com han estat a l'ombra
dels Knicks i tot el seu glamour, les lamentables temporades
dels Nets hàn passat amb dignitat, any rere any, per la història
de la lliga. I això que de jugadors bons, n'han tingut: Buck
Williams ò el grandíssim Doctor J. {Julius Enwing, el pnmer
dissenyadord'esmaixades). 0, més recentment,-Stephon
MarburyoSamCassell; Perores, mai els Nets no han
, aconseguit guanyar 50 partits en una temporada. Aquest estiu,
però, els propietajis van canviar un base que sempre vol ser
protagonista (Marbury) per un que sempre és el protagonista
(Kidd). I amb ell, Jason Kiddi les penes i l'ombra dels Knicks
s'han esfumat i les victòries i la gent acompanyen l'equip
(22-11). I Keith van Hom', Kenyon Martin i molt treball de
conjunt:,defensa i 5 homes eritre 10 i 16 punts de mitjana

mien una nova final amb l'enemic més estimat de Los Angeles. L'entrenador, Jim O'Brien
—substitut de Rick Pittino— és
un preparador perfeccionista i
meticulós com pocs. EU no és
tan eufòric com alguns nostàlgics, però no s'amaga i pronostica sense pors que el temps
que falta per la cita entre els
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play-off ñnals i els Cèltics són
2 o 3 anys. No més. Segurament, el temps que necessita
per trobar un pivot gran i fort,
treballador i rebotador, el que
li falta a l'equip per aspirar a tot
amb garanties.
Els trèbols més verds. I 2 o 3
anys perquè Antoine Walker j

PG

PP

18
20
18
16
14
13
12
6

12
15
14
15
18
20
20
26

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ

Paul Pierce (34) ahir contra els Nicks I Antonie Walker (8), patronegen els nous Cèltics. / EFE

o Pierce i Walker juguen amb un nivell
sobrenatural i l'equip ja és guanyador

PJ

30
35
32
31
32
33
32
32

Paul Pierce agafin l'experiència
que demana el seu talent per
ser definitius. Walker i Pierce
són la brúixola de color —impensable fa 5 o 10 anys enrere— que marca el camí dels
Cèltics. No és casualitat que el
mes passat fossin escollits els
jugadors del desembre a l'Est.
Entre tots dos, fan, en rodó, 51
punts, birlen 17 rebots i fan 8
passades de bàsquet. Walker és
el jugador de la lliga que més
minuts juga i Pierce, el dia que
va estrenar-se a l'NBA, va fer 19
punts, 9 rebots, 5 assistències
i 4 taps.
A tot això, O'Brien, afegeix
els 10 anys de professionalitat
de Kenny Anderson i, des d'aquest any, Joe Jonhson, un base-escorta que farà carrera, i de
la bona (enguanyja és el millor
en una estadística d'escollits;
recupera 2 pilotes més que no
en perd). És a dir, si la resta
baixa el centre de gravetat en
defensa i no bada en l'atac, tenim uns Cèltics amb moltes
possibilitats de guanyar, cada
nit, un partit més.

Spurs
Timberwolves
Mavericks
Jazz
Nuggetts
Rockets
6rizzlies

PJ

,

31
32
33
33
31
33
32

PG

PP

23
8
23
9
22Ml
17 15
10 21
10 23
9 23

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Clippers
Suns
Sonics
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

29
34
33
34
32
32
33

23
25
18
18
16
14
12

6
9
15
16
16
18
21

Victòries
destacades dels
Spurs, els Nets I
els Kings
Barcelona. En el partit mes
destacat de la jornada a
l'NBA, l'equip dels Spurs,
amb Duncan altre cop
immens, 29 punts 117
rebots—27 de 31 partits
amb dobles figures—, van
derrotar els Mavericks de
Nowitzki(28puntsi 14
rebots) per un ajustat
103-105 Dallas ha perdut
2 partits seguits després de
lOtnomfs consecutius A
Charlotte, els Nets van
superar els Hornets, 80-89,
ambunexcel lent treball
d'equip (6 jugadors entre
10120punts)imantenen '
eliíderatge de l'Est
Finalment, els Kings van
anotar i tambe com quasi
sempre van vèncer,
112-118, els Suns I estan a
rebuf dels'Lakers / j p
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Barca es passeja
davant un Fòrum
O Arturas Karnisovas va
jugar un partit increïble
sense fallar cap llançament
TONl PADILLA
Barcelona

El Barca va desfer-se sense problemes del Fòrum Valladolid al
Palau Blaugrana per 103 a 88
demostrant la consistència del
líder de l'ACB. Ara només l'Unicaja, proper rival en la lliga
del Barca, segueix de prop els
blaugrana, que ahir no van patir per derrotar els castellans.
Els primers minuts, però,
van ser força ensopits i quan
feia dos minuts que jugaven, el
Barca encara no havia anotat.
Després d'un triple de Jasikevi- "
cius, però, la màquina ofensiva
blaugrana es va posar en marxa
i el Fòrum va veure amb impotència com un cop i un altre,
Karnisovas i Okulaja anotaven.
De fet, l'únic recurs defensiu
de l'equip de Valladolid va ser
fer faltes. En atac, el Fòrum no
superava la forta pressió defensiva del Barca, perdent pilotes,
fallant tirs i depenent massa de
la distribució de joc d'un Carles
Marco ben defensat, i de la feina sota els taulells de Rubén
Garcés, que va anar de menys
a més durant el partit. Al final
del primer quart el Barca ja
guanyava de 16, gràcies als 16,
punts d'un Karnisovas pletòric
que va acabar el partit sense
haver fallat ni u n sol tir de
camp.
Aquesta diferència va aug-

O Els locals guanyaven per
31 punts però el Fòrum va
poder maquillar el resultat

FC BARCELONA

O Els blaugrana són ara
encara més líders i només
rUnicaja no perd pistonada

FÒRUM

Aíto ho va poder
entrenar per culpa
d'una grip intestinal

103 88
FC BARCELONA
JUGADOR

PT

Rodríguez
Alza mora
De la Fuente
Ekonomou
Okulaja
Digbeu
Navarro
Dueñas

4
3
2
9
24
8
16

,

lasikevlcius
Rentzias
Karnisovas
TOTALS

8
5
24

2P

2/4
1/1
177
0/1
6/8
2/3
4/4
0/1
1/2
1/1
1/1

3P

TL

1/2
0/2
3/5
1/3 9/11
0/2 4/4
2/3 2/3
2/5.

0/1 3/5
4/4 10/10

103 19/3312/25 29/35

RT

2
1
4
•1
6
2
1
3
1
4
5

IT

MJ

20
7
24
15
24
17
19
22
16
10
23
200

FÚRUM VALLADOLID
JUGADOR

Montes
Marco
San Emeterio
Montáñez

PT

7
5
8
10

2P

2/3
1/3
1/2

3P

1/3
1/4
2/3
2/3

TL

2/2
2/3

RT

MJ

1 . 16
1 30
4
19
20

Raúl Pérez

Óscar Yebra

19 7/13
4 2/4
2 1/2
14. 3/10
9 3/9
10 •2/5

2
5/6 .4
3/4 4
0/2 3

28
10
9
23
19
24

TOTALS

83 20/3B 9/24 16/19 20

200

Garcés
Uriz
LI. Martínez
Williams
Llorens

5/6 12

1/1
2/3

Arbitres: Mitjana, Redondo i Araña
Parcials: 33-17,29-22,2B-27 115-22.

Jasikevlcius intenta penetrar cap a la cistella del Fòrum. / ÈFE

mentar en el segon quart, quan
el Barca va fer mal des de totes
les línies. Ekonomou amb triples, Navarro repartint joc o
Okulaja i Digbeu començant a
fer espectacle, feien anar de
corcoll un Fòrum que ho dona-

va tot per retallar diferències i
en canvi cada cop perdia per
més punts. En la segona part,
la tònica va seguir igual, quan
el Barca va aconseguir la màxima diferència: 31 punts (83 a
52). A partir d'aquí, els locals es

van relaxar mentre el Fòrum
aprofitava per retallar diferències. De fet, els parcials dels dos
darrers quarts van ser favorables al F ò r u m . En el d a r r e r
quart va tornar a jugar Rentzias, ja recuperat d'una grip.

Aíto García Reheses no va
poder fer d'entrenador,
contra el Fórúm per culpa
d'una gnp intestinal que li
va.provocar un fort mareig
1 vòrriits abans de començar
el partit. Aífo, que va ser al
Palàu.malgrattot, va veure
com Qüim Costa havia •
d'assum'irél seu paper
«tres anys després del meu
darrer partit coma,
entrenador, amb el Barca B
en la lliga EBA». Costa
però, va afirmar que s'havia
trobat «bé» en un «bon
partit dèi Barca, sobretot
en els primers tres quarts»
De la sevabanda, el millor
jugador del'partit, el lituà
Arturas Karnisovas,'va
mostrar-se satisfet pel seu
paper però va recordar que
com ja ha passat altres .
vegades «quan guanyem
de 20 punts, ens relaxem i
fallem'massa en defensa^
Karnisovas també và •
recordar que al Barca l i '
esperà'un mes «moltdür»,
per la visita al Peristen a
l'Eurolliga i l'Unicaja

El DKV Joventut decep (93-79)
EL 9
Barcelona

La Penya va perdre ahir a Gijón
moltes de les possibilitats que
tenia d'anar a la copa de Vitòria. Dè fet, si el DKV Joventut
no és capaç de derrotar el fins
ahir cuer en soUtari —sumava
11 partits seguits amb derro-

ta—, és que tampoc es mereix
jugar la copa.
L'equip de Manel Comas va
estar molt espès tot el partit i,
sobretot, molt tou i sense l'agressivitat suposada en defensa. A la mitja part, després d'un
primer quart molt dolent, ja
perdia de 10 punts, 50-40. Als
segons 20 m i n u t s l ' e q u i p
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vèrd-i-negre va poder remuntar i entrar en el partit, però Robles, amb uns percentatges de
tir de gairebé el 70% i 16 punts,
i la feina de Zig —el seu millor
partit des que és a l'ACB— van
enllestir el partit. Els punts i els
rebots, altra vegada, de Beard
i Bastón, van ser insuficients. I
el bon partit de Dumas, inútil.

GIJÓN: Rodrígue2(16), Roe ( 1 4 ) , Z i g ( 1 7 ) , Cargol (5) i Louis ( 1 4 ) , Larragàn (6), Robles
(16), Pacreu (3), Iturbe, Esmorls i L6pez-Valera (2) Tirs de 2 : 2 0 / 3 8 Tirs de 3 : 1 2 / 2 2 Tirs
íliures: 1 7 / 2 1
OKV JOVENTUT: Jofresa (5), Beard (21), Espií
(10), Bastón (21), Mumbrú (6), Dumas (12),
Reale (4), Bueno i Dramec Tirs 2 : 2 3 / 5 1 Tirs
3 : 4 / 1 4 T.ll.: 2 1 / 2 6
PARCIALS: 2 4 - 1 5 , 2 6 - 2 5 , 2 0 - 2 1 Í 2 3 - 1 8

Jofresa i Beard, a Gijón. / EFE.

ELS

^
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Sekunda, Sasser i Keefe,
un trio letal a Cantàbria
O L'equip de Poch va defensar molt bé
contra un rival que va de baixa

o El Casademont també lluitarà per una
plaça per a la copa del Rei
EL 9

IFUÉNLABI^ADÀ
ESTUDIANTES
: FyEKUBI)A0A::Hèrnandez.(14);,Ga2off!ií;,
,;!là;(13);'Pèraspvic'(25)^Mufçiai(4)Hi!i:
!¡'Woótí'(Í2), Fernández^(/Í^Caideróni'ii!
:¡^(8Í;iBürgos (2) i Martín'.:'tirs^idÍB;:!<;
,!!!2:18/36T¡rs:de'3:6/27 TírS:Í|ÍuresH!|i;
''^21/2?Faltesperepnaís:3liJ!'!';i;i!Íiii,^
'ííStÚDiANTES: Gárnett (20)1 Fi'Reyesliii^
. S (Í4y, Jiménez (12), Azofra (5), A; Re-j"
•Ves (7),'Jasen (5), Martínez!(8J,:Patf':V
. terson (13) i Gabriel (2).'Tirs d e ' ' "
• 2:25/43 Tirs de 3:7/21 Tirs lliures:':
15/30. :•,
• •' ' ;
PARCIALS:i5- 19, 21-26, 23-26,i
ÀÍ!BITRES:/\mor<3s, Martínez J M ü r g u i .

' LOBOS

Gijón

CASADEMONT

66 75

El Casademont Girona ya sumar ahir la tercera victòria consecutiva en superar el Cantà-

CANTÀBRIA LOBOS

bria Lobos per 66-75 en un en-.

JUGADOR

frontament que es va decantar

Doblada
Sims

amb absoluta claredat en el se-

Corrales

gon quart, quan els de Girona

Barreras

van cosir a contraatacs els de

Davis

casa. Glenn Sekimda, amb uns

Camps .

espectaculars 15 punts en no-

Rejón
Paterson

ofensiva que reclamava des de

Rodríguez

feia temps l'equip per consoli-

Panadero

2P

3P

Tl

19 5/6 2/6
15 5/13 0/3
10 5/8 0/4

Varner

més 10 minuts, va ser l'arma

dar el seu joc ofensiu. Amb la

PT

4
6
1
4

2/9
2/3

7

3/5 0/1

0/3
0/2

RT

MJ

30
37
36

7
6
1.
3

27
33
4
13
2

2

16

2/2

1/2

reals de jugar la copa del Rei

"PARCIALS:2ir28,il4T20,2;Í*.;24iiií::¡
'ARBltRES:MartIn;Sáncliezi Pèrea;;

TOTALS

66 24/46 2/19 12/20

33 200

CANÀRIES
SAN FERNANDO

CASADEMONT GIRONA
JUeADDR

Sekunda

quan encara queden dues jor-

Jofresa
Vallmajó

pendrà del resultat dels partits

Sasser

Després d'un primer quart
amb intercanvis de cistelles, en
el segon Sekunda va explotar

Laso
Fernández
Moraga
Keefe

n

2P

20
2

3P

Tl

4/5

8
8
4
8

5/8 2/4
I/l 0/1
0/1
11/16 0/1
2/4 1/3
1/2 1/4
2/3
in

3

1/1 0/3

1/2

22

1/1
3/4

RT

3

8
4
1
6
16

M)

ÍAN FERNANDO: Beard (2)i 8rewer(2b),;i
Gàdou (11), Granger (35)1 Dlòümas-''
sí (2), Guardia (11) i Solana (5)'Tirs,
de 2:17/37 Tirs de 3:1 l/2te Tirs lliü-:'
' rés: Í6/19Faltés personals: i S ' l ^ r i i v

Espinosa
Capdevila

17

:PARCl'ALS.14-2Í, 2 i - 2 7 , ; i o - ; i í ; i i :
; : 2 6 - 2 4 : ; ' V ' ^ ' ' •'

15 punts, va catapultar l'equip
de 18,27-45. En defensa. Adam

;71
83

CANÀRIES:, Klein (7), Guillén (12):,
;i,l<idd ,(10),,Rodríguez, BraBèndèr:,
'l(l:í),iGordbn'(l),Moran{10J¿Guerra;;i
;''Mbrtoriil5):i'Aléxander:(5); Tirs!dér
;Í:16/40tirsdè3ilÒ/23Tirs;ÍMuí·esj'i
9/l4FaltespersohálS:21 ?'••?] %;'|

•

19
7
4
37
33
22
24
36

tot el seu talent ofensiu i, amb
gironí, que al descans ja vencia

ii ' ' ,

Mateu

nades per establir el tall. Tot decontra el Fòrum i el Pamesa.

90

6RANAÒA::Soott (16), R ò m é r o B l ) , " ' :
,Wàrd (27), Serrano (11), Jühyerit •
.,(15), Mesa (l),Òrdín (3) i Talavéróii :'
(è)'.'Tírs de 2:24/47 Tirs de 3:7/11'. •':
Tirsíiiures: 21/28Faltes:23Í M i l ! . í;

victòria a Cantàbria, els gironins se situen amb possibilitats

70

GRANADA

CACERES:Orenga(6), LleaK 12);López •.,
•(l'2),Tliprrias(12) i Stevyàrt.(13), ;:;,
• Sangüiri'ò, Palmér,Scliutte(6)i"(jònf;::;|
; ;Zàléz*;Tire ide 2:21/49 Tirsíde;3Í:l3/19Í;;w
Tirs lliures;'19/24Faltes'()érsÒ-;!(|i
i;nals:3Ò •'• :' •' ' ' :'';,;,-i;'Í!Í;¡<0;i'>!;

3/7
5/6 10

2/3
1/2

CACERES

TOTALS

75 27/43 4/16

9/12

38 200

Arbitres: Llamazares, García i Pérez-Pérez.
Parcials:16-20,11-25,17-18122-12.

Keefe no necessitava ningú més

-

; ARBÍTRES:GarcÍa, Requena i Ortega.'

Tomàs Jofresa, en una jugada del matx d'ahir a Torrelavega. / EFE.

i tot sol aguantava l'equip, sobretot en la tasca de pispar re-

atac, i gràcies al seu encert les

però en cap cas van veure pe-

bots, en què va fer ima nova ex-

diferències es van mantenir, tot

rillar la victòria. Els Lobos, amb

hibició (16 en total). En el tercer

i que Doblado també anotava

una nova derrota al caseller, ja

quart l'altre estranger de l ' e - '

amb certa comoditat.

quip, Jason Sasser, picat per la

comencen a veure molt a prop

En l'iiltim quart, els de Giro-

la LEB, tot i que altres equips,

bona actuació dels seus com-

na van veure escurçada la dife-

com ara el Càceres i el Gijón,

panys, va ser el protagonista en

rència fins als set punts (66-73),

tampoc poden tirar cohets.

Trifón Poch
ENTRENADOR DEL CASADEMONT

OHem estat superiors
des de bon corrïençament
i hem jugat còmodes

!»BASflÜEfiUÍgaÁC&,^.„,
;'P^mesarBreJijgán;.;;Í!:.iiilj^
|;Bareèlona·-Hrum;;üii;.i!i:r''"" vés
mai
; Tuéntàbrada-iEstúdiàntes í
ime
75!
:i;Cac¿ires--jGratiada;;.:iu:.;;;.!.
tíò!
: \ iÇaòtíbriarCàsadémont: :1|.
66!
i'CiàtíàílèsrCS Fernàndóiii;.::
:i;è3
|l'«irUhicaia·!.'iiil;.d.'.ii;:ii
:i:8Í
70! :li79
iGij&i^pÍW;JÒyéntòt;iiii!i'Í;lf93:
;ReàÍÍMadriií-·ÜeilÍà'iiíiÜiÍ!ÍÍIÍ99: '$?!

ni

siüüfíiimiiü-íiSsifiifíiSíiimiií:
!:EQUIRS;

MÀGIC I EL MADRID
Màgic Johnson i el seu
e q u i p , els Màgic

All

Star, van ser la g r a n
atracció de l'acte del
centenari del Real Madrid que va organitzar
ahir la secció de bàsquet del club blanc. El
mític e x j u g a d o r dels
Lakers també va jugar
uns minuts amb el Real
Madrid, que es va acabar

imposant

per

110-104. Als 42 anys.
Màgic Johnson conser-

•ÈM
1192
ijliilcaláiji:
'Í12:!l5;;12ii3'il2l9; 1064
í:Reá|Nadridii);iill|!15'il:i:4il227i U35!
iTauii
;:;!;it;;i5,ii;:4:ii2i9; 1063
':i;amesà;;:.iSi!;ítll:;15M0i'5/1:165! 1Í04
CSFemando
9 15 9 6- 11661130
;,f;úehlábraila!Í'i;:B!;i5i;;8i;7.!lil95i 1202:
';8:>15ÍÍ;8'!7!(1;131! 1178
; Estudtaiites
"l!l¿V78ll217; :il71
DKV Joventut: ;'7M5' '7 :8:i289; 1276
Fóràni!
•'7 15: 7:'g':ll64; 1:178:,
: Casademont:
7 15 7 8'1136 ii84^;
• Lleida;:
7; 15- 7 8:1198 1269 :
: Granada:
•5,15 510:1245 1283
5'15,. 510; 11:18 1164!;
^Caniriés!:
ï^jjiCàcerES!
'!4!a5:':411il:195! 1379;!
üíÜBIjón'í
!!2;'15i;!2í3;'1169: 1250!i
•Cantabria !
!!2;:15!::213'ilí37i 13001!
S;Bárcéliiná;;jiijj'!3:;lS;!13i:2i;ij332i

va plenament el carisma que el va fer un dels
m i l l o r s j u g a d o r s del
món, t o t i que té limitacions físiques e v i dents. / EFE

;;Laprp|]era(t2)!;;'!i,!''i5 •!;'!;(;!!!•;!<;
: ;Breogán-táu;; Gi jÓn-Cahà^iès; íReal
¡.Madrid-Cantabria;'Llèi!da-Gà!ceresi
I JoyentutrFuenlatírada;!Unicajàf^^^^
; 'celoríàj! e s :(\ernandóíPaiTieSaíJÍ^sÍTi¡
iidemóntrRórúmiiGranàiJàhEstüçíian

¡;tés.fH!í!i;í)sjí|i!í!¡¡UhiÍ!i!!|i;iH|íiií!!i
vÍ!í)t!íí!íí!ÍJ!)!!i!'sS!lU!íis!ji¡SHiHÍ>nSíf|

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 7/1/2002. Page 29

S!

iíl

30

EL 9
Dilluns 7 dC f;unrr del 2CC2

COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN NURI FORNS
visió només vam poder veure el punt final del partit, que tenia com a protagonista la petita del clan Sánchez VicEirio.
Sort que la catalana resident a Andorra
(espanyola per a totes les cadenes estatals) va destacar en el seu discurs el
paper de Robredo, perquè d'irnatges de
l'olotí, ben poques.

L'Arantxa i el seu company
Les imatges de les cadenes de televisió un tal-Tommy Robredo. Al jugador gide la victòria de l'equip estatal de tennis roní només se'l va veure fugaçment
a la final de la copa Hopman mostraven d'esquena, tot i que, de fet, va ser el que
invariablement la cara somrient d'A- va decidir la victòria, guanyant tots els
rantxa Sánchez Vicario mentre es diri- partits que va disputar, no així Arantxa.
gia a abraçar el seu company d'equip, Fins i tot del partit de dobles per tele-

LATRÍA
íCANAL+v'.Oif

El dia después
Josep Pedrerol i Michael
Robinson repassen tot el
que ha donat la dinovena
jornada de lliga Anriés, el
programa incorpora un
guinyol amb personatges
com Jesús Gil, Jorge
ValdanooRonaldo

> Sportmanía ' ' • ^

Grlzzlles-Supersonics
Els Giizzlies de Memphis,
l'equip amb els millois
debutants, PauGasoh
Shane Batlier, reben a la
Piràmide els Seattie
Supeisonics, que ocupen la
vuitena posició en I Oest
(diferjt)

• LA 2 ..• -r

El rondo
El programa dingit per
Alfons Arús fa el repàs de la
jornada futbolística amb
l'habitual i reeixida tertulia
que cada setmana
protagonitzen quatre
penodistes fixos juntament
amb convidats setmanals

•No peri1|tas5í{||íiaidiida se
apodere de ti. Deja que el amor
eiure en tu vida v tu eora/.ón

nternet per anar fent boca
dels Jocs de Salt Lake City

HristoStòitxkov
és el convidat
d'avui al programa
«L'Entorn» del 33
Barcelona. El programa que
dingeix I presenta el
penodista Lluís Canut té
avui a dos quarts de nou
com a convidat l'exjugador
del Barca, Hristd Stòitxkov,
que participarà en el debat
sobre l'última jornada de la
pnméra divisió El jugador
búlgar ha estat un dels
estrangers més carismàtics
que han passat pel Camp
Nou en els últims anys /EL-

MARC SALGAS
Barcelona

El proper vuit de febrer comenceri els divuitens Jocs Olímpics
d'Hivern a la localitat nord-americana de Salt Lake City. Per
anar fent boca, els aficionats
als esports d'hivern disposen
d'interessants pàgines web on
,poden començar-se a familiaritzar amb .els noms dels esportistes que sonaran durant els
poemes de quinze dies que durarà aquest esdeveninient. A
més, Internet també pot ser
una bona eina per conèixer de
què van determinats esports
amb noms tan estranys com
cúrling o skeleton, així com per
assabentar-se de quines modalitats han passat a ser olímpiques el 2002.
Una de les webs més títils és,
evidentment, la pàgina oficial
de Salt Lake City (slc2Ó02.org),
amb informació completa sobre totes les rriodalitats olímpiques, les instal·lacions, el calendari o els esportistes més
destacats del moment. Les pàgines de les federacions internacionals poden ser un bon recurs per acostar-se a aquells

CANALBARÇA
14.00 Camp Nou Migdia.
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou Migdia.
15.30 Reportatge.
16.00 Camp Nou Migdia.
16.30 Tiempb de juego. Futbol
sala juvenil: FC
Barcelona-Casp.
18.00 Tiempo de juego. Sevílla-FC
Barcelona.
20.00 Camp Nou Vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou Vespre.
21.30 Tiempo de juego. FC
Barcelona-Real Saragossa.23.15 En calent.
01.00 Camp Nou Vespre.

906 422 200
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El Deportivo és
l'equip més
televisat per les
autonòmiques
Barcelona. L'equip d e la

'i

i «È

1.

Anja Paerson encapçala el podi de reslàlom femení disputat a Maribor. / EFE

esports i modalitats poc coneguts per la majoria: icing.org
ens aportarà les primeres nocions sobre el cúrling, fil-luge.org sobre l'espectacular
modalitat del luge i isu.org sobre el patinatge artístic i de velocitat. Els noms que més so-

i EUROSPORT
08.30 Motor Ral li Dakar
09.00 Esquí. Combinada
nòrdica.
10.00 Esquí. Esquí de fons.
11.30 Motor. RaMI Dakar.
12.00 Esquí. Salts.
13.30 Esquí. Esquí de fons.
14.30 Patinatge de velocitat.
15.30 Fútbol: un mundo, una copa.
16.30 Esquí. Salts.
17.45 Eurosportnews.
18.00 All sports: WAHS.
18.30 Futbol. Copa Antalya:
Sturm Graz-Fenerbahce.
20.30 Esquí. Salts.
22.30 Motor. RaMi Dakar.
23.00 Eurosportnews.
23.15 Futbol. Copa Antalya:
Sturm Graz-Fenerbahce.
00.15 Alls sports: WAÜS.
00.45 Motor. RaMÍ Dakar.
01.15 Eurosportnews.
01.30 Fi d'emissió.

naran a Salt Lake City, els dels
esquiadors, els podem trobar a
la pàgina de la federació internacional fis-ski.org, on podrem saber qui són Eberharter,
Paerson, Nef o Miller, tots ells
cridats a ser els favorits a Salt
Lake City 2002.

SPORTMANÍA
08 00 Beisbol Arizona-Nova
York.
10.15 NFL. Nova York-Oackland.
13.30 Golf.
15.30 Notícies.
15.35 Futbol. Burgos-Atlético.
17.15 NBA.
Grizzlies-Supersonlcs.
18.10 Notícies.
18.15NBA.
Grizzlies-Supersonics.
19.15 Futbol. Atalanta-Chievo.
21.00 Notícies.
21.05 Bàsquet ACB+
21.30 Futbol. Betis-València.
23.15 Futbol. Fiebre de fútbol. .
00.30 Notícies.
01.00 Futbol. Las Palmas-Real
Sociedad.
03.00 NFL.
Baitjmore-Minnesota.
06.15 Futbol. Burgos-Atlético de
Madrid.

'

Corunya és l'equip amb
més partits televisats de la
primera volta de la lliga en
les autonòmiques' En total
han estat cinc els partits
que els aficionats han
pogut veure de l'equip
gallec Darrere del Depor
s'hisiutenelBarça, el
Madrid, l'Athletici el
València amb quatre
partits /EL9'

TELEDEPORTE
09.50 Avanç programació
10.00 Cabecera.
10.01 Notícies.
10.10 Futbol. Saragossa B-FC
Barcelona B.
12.00 Hoquei: Copa CERS.
13.30 Futbol.
Ponferradina-Aurrerà.'
15.15 Bàsquet. Manresa-Ciudad
de Huelva.
16.45 Futbol. At. Madrid
B-Toledo. , .
18.30 Esquí. Eslàlomfemení.
19.30 Esquí. Eslàlom femení.
20.30 Futbol. Coria-Ceuta.
22.15 Atletisme. Cross.
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Motor. R a l l i Dakar.
00.30 Futbol sala. Caja
Segovia-A3 Boomerang.
02.00 Hoquei bèrba.
03.30 Atletisme. Cross.
04.00 Cabecera.

FUTBOLTOTAL
06.00 Watford-Arsenal. FA Cup
08.00 Stoke-Everton. FA Cup:
10.00 Aston Villa-Manchester
United. FA Cup.
12.00 90 minutos.
13.30 Real Madrid-Atlético de
Madrid.TorneigMadrid 2 0 1 2 .
15.30 PSG-Mònaco. Lliga
francesa: jornada 2 0 . .
17.30 El mejor partido de la
semana.
19.30 90 minutos.
21.00 Real Madrid-Deportivo de la
Corunya. Lliga estatal: jornada

19.
23.00 Barcelona-Saragossa. Lljga
espanyola: jornada 19.
01.00 Beira Mar-Sporting Lisboa.
Lliga portuguesa: jornada 17.
03.00 Guingamp-Lló. Lliga
francesa: jornada 2 0 .
05.00 MaccIesfield-WestHam. FA
Cup.

ELS

PENÚLTIMA

Dilluns / dC .íen^r '¡cl 2002

ELS HOMES DE LA MEVA VIDA
IMMA MERINO

LÁSEtMANÁ
I DILLUNS 7
Motor. Ralli Dakar. 9a etapa. ^
Atar-Atar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Waterpolo. Partit amistós femení
entre Catalunya i Western
Austràlia a la Sant Jordi.

Johan Cruyff
Fins al moment els resultats eren
miserables, però ni el meu gerinà gran,
el barcelonista més fatalista que conec, estava desesperat perquè, com els
optimistes més càndids, esperava l'arribada del redemptor. L'home que
havia de curar els mals del barcélonisme en aquella temporada del 1973-74,
el futbolista miraculós que acabaria
amb els catorze anys de sequera en la
lliga, havia d'arribar d'Holanda,
aquest país de formatges i bicicletes
on s'han projectat tantes il·lusions (i
també decepcions) blaugrana. Faltava
un últim permís oficial, de manera que
devia especular-se amb el maquiavelisme blanc, però, quan s'acostava el.
mes de desembre, Johan Cruyff va començar a canviar el ritme al (del)
Camp Nou.
Aleshores, els partits se seguien per
la ràdio. El talent de Cruyff, la seva visió del joc amb els ulls cap a barraca,
la seva velocitat sobtada que trencava
els defensors, la seva precisió al primer
toc, es feien televisivament visibles
amb comptagotes en els resurtís de la
jornada. Però els comentaris radiofònics ens permetien imaginar els seus
driblings en carrera, les seves assistències al Cholo Sotil, les seves rematades
seques i contundents com un cop de
fuet. Fibrós, aparentment fràgil, amb
els cabells llargs i fins d'un cantant
pop dels anys setanta, Cruyff senyorejava pel Camp Nou amb l'elegància
d'un ballarí que podia esdevenir acròbata, com en aquella ocasió en què,
davant la perplexitat del pare Reina, va
volar per ventar-li una coca precisa a
la pilota que, a punt de sortir per la línia de fons, va entrar dins la porteria
de l'Atlético de Madrid. Aquest va ser

un gol nietafísic, un atempat contra la
llei de la gravetat. O un gol de ficció,
amb una inversemblança que demanava una suspensió de la incredulitat.
O, si volen, un gol miracle que revelava
l'existència d'un déu venerable anomenat Johan Cruyff que fumava a la
mitja part dels partits.
La resta de la lliga va ser un passeig
per al Barca fins que va guanyar-la,
amb cinc jornades d'anticipació, al
camp del Gijón i amb el seu moment
culminant al Santiago Bernabeu: 0-5.
A l'endemà, el mestre de l'escola va
enxampar-me mentre apuntava amb
guix a la porta de la classe aquesta ali-

»FUTBOL 1A DIVISIÓ

I BÀSQUET LLIGA ACB

EQUIP
•tr 1

Real M a d r i d

•Ir 2

Deportivo

•It 3

València

•tr. 4

Celta

•

Athietic

•

5

e Betis
7 Barcelona
8 Alavés
9 Sevilla
10 Valladolid
11 Las Palmas
12 Màlaga
13 Espanyol
14 Saragossa
15 Vlla-reai
16 Osasuna
17 Tenerife
• 18 Mallorca
• 19 Real Sociedad
• 20 Rayo

PUNTS

35
'33
33
32
31
31
30
30
27
25
24
24
24
23
22
22
21
20
19
13

EL MILLOR CANVI DE RITME. Cruyff senyorejava pel Camp Nou amb l'elegància
d'un ballarí que podia esdevenir un acròbata. I els comentaris radiofònics ens
permetien Imaginar els seus driblings en carrera.

Real Madrld-València
Valladolid-Deportivo
l.as Palmas-Mallorca
Athietic-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Alavós-Tenerlfe
Celta-Osasuna
Vlla-real-Rayo
Barcelona-Sevilla
Saragossa-Espanyol

«DIMARTS 8
Motor. Ralli Dakar. 10a etapa.
Atar-Tiyikia
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
FutboL Copa del Rei. Quarts de
final. Anada

»DIMECRES 9
Futbol. Copa del Rei. Quarts de .
final. Anada '
Bàsquet. Eurol liga. 10a jornada
Motor. Ral·li Dakar. 1 l a etapa.
Tiyikia-Tichit
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»oiJdusio
'

Waterpolo. Partit amistós entre
Catalunya i Suècia a la piscina
Sant Jordi.
Bàsquet. Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ralli Dakar. 12a etapa.
Tichit-Tichit
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DIVENDRES 11

PROPERA JORNADA

Betis-Màlaga

31

EQUIP

VICTÒRIES

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

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 7/1/2002. Page 31

13
12
11
11
10
9
8
8

5
S
4
2
2

neació: Sadurní, Rifé, Torres, Costas,
De la Cruz, Juan Carlos, Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Vaig subratllar el nom de Cruyff, el meu ídol. L'alegria, però, va durar poc temps. A la
temporada següent, Johan Cruyff, l'anunciant dels calçotets Jim, sobretot
tirava còrners i servia fores de banda,
i el Barca perdia tristament a camp
contrari per 1-0. Acabada la temporada 1976-77 se'n va anar i, passat un
temps, va tornar al Camp Nou novament com a redemptor. Aquesta, però,
és una altra història.
Imma Merino. Periodista

>LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

Breogán-Tau
Dissabte (19.15)
GIjón-Canàries
Dissabte (19.00)
Real Madrid-Caiitabria
Diumenge(12.30)
Llelda-Càceres
Dissabte (20.45)
Joventut-Fuenlabrada
Diumenge (18.00)
Unicaja-Barcelona
Dissabte (19.00,0+)
CS Fernando-Pamesa
Diumenge (18.00, Spo.)
Casademont-Fórum
Diumenge(12.30,33)
Granada-Estudiantes
Diumenge (12.30)

1

Barcelona-Saiagossa

1

2

Vila-real-Sevilla

2

3

Celta-R.Vallecano

X

4

Alavés-Osasuna

2

5

Athletic-Tenerífe

2

6

Las Palmas-R. Sociedad

X

1

7

Valladolid-Mallorca

8

R. Madrid-Depoitivo

9

Betls-Valèncla

lOMàlaga-Espanyol
1 1 llevant-Numancia
12leganés-Albacete
13 Burgos-At. Madrid
14Raclng-Ejldo
Ple al 15
Ovledo-Xerez

EN XARXA
Motor. Ralli Dakar
- vww.(jakar.fr '
Futbol, .
www.sports.com
www.livescore.co.uk
Tennis
www.atp.com
www.sanexwtatour.com
Esquí
www.fis-ski.com
Bàsquet
www.acb.com
www.basketv.com
viww.euroleague.iiet

Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
fioif. Circuit europeu. Obert de
Sud-Africa
Bàsquet. Copa de la Rema.

«DISSABTE 12
Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 16a jornada
. Bàsquet Copa de la Reina.,
Futbol de sala. DIVISIÓ d'honor.
16a jornada
Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Motor. Copa del món de trial
, indoor. Coblença
GoiL Circuit europeu. Obert de
Sud-Africa
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
VoieiboL Lliga Acevol. 17a
jornada
Esquí alpí. Copa del món.
Descens masculí a Wengen i
femení a Saalbach

«DIUMENGE 13
FutboL Lliga. 20a jornada
- Bàsquet Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet Copa de la Rema
RugbL Copa del Rei
Motor. Ral·li Dakar. 14aetapa. •
Dakar-Dakar
Golt Circuit europeu. Obert de
Sud-Africa
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
' Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen i
femení a Saalbach

e gener del 2002
Ronda de Sant Pere. 19-21,7è, 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99.
Adreça electrònica: el9@el9.com

www.ef9.com
, J

fePORTS DE CEL·LULOIDE Y LLUÍS SIMÓN ]

La victòria té un preu
«Ganar de
tuaiquier

TÍTOL ORIGINAL

BIueChips
XNY

1994
DIRECTOIR

William
Friedkin
ACTORS

Nick Noite,
Shaquille
O'Neal,
Afrenee
Hardaway

O
pectacular pivot dels
Lakers interpreta una jove
figura de barri (Neon) que
passa
llargament
d'anar a
i
estudiar. Se 1
'ha de
I
convèncer
amb altres arguments i els
Dolphins ho fan. Tot i que
quan era jove pesava molts
quilos menys, ningú pot
aturar-lo sota les anelles.

Qualsevol
semblança amb la
realitat és...
de Búfals de Durham i
de Els blancs no la sabenficar,Ron
Shelton, va proposar una història
molt més real del que molts es
poden pensar, emmarcada en
l'esport universitari dels Estats
Units, on està completament
prohibit pagar als jugadors. O'Neal i
Hardaway, que jugaven i triomfaven
junts a Orlando Màgic, havien de ser
el reclam d'aquesta creïble ficció de
bàsquet, però a l'Estat Espanyol la
pel·lícula va anar directament als
estands dels video-clubs. De fet, qui
s'emportava tot el protagonista era
l'immens Nick Nolte, moldejat pel
guionista i pel director, Friedkin
[French Kíss i l'Exorcista), a l'estil del
mític tècnic universitari Bobby
Knight. A Nolte, en el paper de Pete
Bell, se'l veu al principi del film
fastigejat per una temporada
desastrosa del seu equip, els
Western Dolphins, i acaba
acceptant, contra les seves
conviccions més fermes, oferir
diners i incentius a tres estrelles —
O'Neal (Neon), Hardawaay (Butch
McRae) i Matt Nover (Ricky Roe)—
L'equip, amb imatges molt
espectaculars de tots els partits,
acaba guanyant el títol, però en la
roda de premsa final el tècnic
reconeix el pacte amb el diable que
havia fet i anuncia la seva retirada.

El genial base, ara als
Suns, era una magnífic
aprenent de Màgic
Johnson. Es
necessita
|

molt de

n

!.!(p<íl·lícu!ít PS M»ï IV'sta per ah
ítegtiidnrs
Hi ha una
aparició impagable de Larry Bird —
recomanant el fitxatge d'un jugador del seu
poble— i també hi intervenen Bobby Knight
—escridassant un àrbitre, com no—, Rick
Pitino, Bob Cousy, Calbert Cheaney, Bobby
Hurley, Richard Petruska, JerryTarkanian,

Alian Houston, Rodney Rogers, Dan
Godfried, Geerd Hammink, Rick Fox, George
Lynch, Chris Mills, Rex Walters, etc. No és un
film tan brillant com Hoosiers, però
l'entreteniment és constant.

L'extraordinari actor és
autèntica estrella del film.
Gesticula a la banqueta
|
com si
1
s'hagués
'^
dedicat tota
la vida a
entrenar. Les
bronques als
jugadors espanten fins a
tot als espectadors. Quan,
al final, denuncia
l'escàndol, te'l creus
realment com una persona
íntegra

Gasolina Gratis
en contractar Passegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
^ 0 2 30 30 U) • vvvvw.rctial.es
I09679/350Q93B
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I

talent per
í
portar l'equip
amb 2m00
d'alçada. S'ha de recordar
que Hardaway i O'Neal,
quan eren gairebé
adolescents, van portar els
Màgic a una final de
NBA.

.í.
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