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Rivaldo és un
geni o fa nosa?
Podríem dir
que és un geni
que, segons
com, fa nosa

«Quan algú
veu un
partit del
Madrid
disfruta»

f>

Escriptor

•MOTOR RALLI DAKAR

Joan Roma
continua
esgarrapant
segons a
Meoní
»BÀSQUETEUROLLIGA

»BARCA

FUTBOL COPA DEL REI

El Figueres fa un
gran pas per ser a
les semifinals de
la copa guanyant
al camp de
Còrdova

faran

•WATERPOLO

Una selecció
catalana de
luxe s'enfronta
avui a la de
Suècia
iBÀSQUET NBA

Gasül serà un
dels «rookies»
en el cap de
setmana de
les estrelles
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aquest mes des del 1998 i els
últims sis anys només n'ha
perdut cinc de vint-i-set
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calor
o El Barca no
perd un partit en
aquest mes des
de la temporada
1997/98, a
Riazor(3-1)
O En aquella
ocasió, un 4-3 a
Salamanca va
causar rúnic
«gener negre»
a l'equip
O La passada
campanya, amb
Serra Ferrer, els
blaugrana van
sumar 10 punts
de 12 possibles
O Fa dos anys, el
Barca de Van
Gaal va marcar
vint gols en cinc
partits i va sumar
els 15 punts
O En total,
només ha perdut
cinc cops al
gener els últims
sis anys

Els jugadors del Barcelona han intensificat els entrenaments aquest mes. / XABIER MIKEL LABURU

DAVID COLOMER
Barcelona

Si el novembre és im mes de fulles mortes per al Barca, al gener sovint se li avança la primavera. El gener és un mes de
molta escalfor al Camp Nou, i
escalfor de la bona, la que genera la combustió de gols i
punts. És el mes del despertar
de l'equip blaugrana, cosa que
demostra la història recent.
«Les vacances de Nadal serveixen per recapacitar i perquè
els jugadors meditin sobre el
que han fet bé i el que han fet
malament. Sempre va bé treure's la pressió de sobre durant
uns dies perquè la plantilla torna amb molta més confiança»,
assegurava Carles Rexach, el
preparador blaugrana, poc
abans de començar els primers
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entrenaments de l'any. Els in- cal buscar-les amb el mes de
tegrants d'un equip com el gener pel mig, i aquest any no
Barca, certament, agraeixen la ha de ser una excepció si es vol
treva del canvi d'any: tenen va- continuar veient el Madrid
cances i després
sense haver de fer
no han d'enfocar ^ ^ ^ ^ ¡ ^^, ^
servir un telescouna preparació
pi. L'últim partit
Un equip de
com a l'estiu, sinó
de lliga que els
pressió asfixiant
que la reentrada
blaugrana van
com el Barca
és molt més reperdre en el priagraeix la treva
laxada, no existeix
mer mes de l'any
el neguit de pertàdel canvi d'any:
va ser la vigília de
nyer a un vestidor
Reis del 1998,
el futbolista té
nou i cada equip
amb
aquella devacances i
ja sap el paper
.
rrota
al camp del
després no ha
que li toca interSalamanca
que va
d'enfocar una
pretar des del seservir per diagpreparació com
tembre.
Pér
nosticar que Van
la de l'estiu
dir-ho d'alguna
Gaal havia encomanera, la vida
manat una mena
del futbolista reprèn el seu ci- de síndrome dels últims micle, però sense sobresalts, sen- nuts. A El Helmántico, el Barca
se presses.
guanyava per 1-3 a deu minuts
Les millors ratxes del Barca delfinali va acabar regalant els

tres punts (4-3). La síndrome es
va allargar el partit següent a
Anoeta, quan la Real va empatar en el temps de descompte
un partit que el Barcelona liderava per 0-2, i sobretot al matx
al Camp Nou contra el València
del Piojo López, on es va passar
del 3-2 al 3-4 en qüestió d'obrir
i tancar els ulls. Sens dubte,
aquell va ser el pitjor gener del
Barca, tot i que aquells dies els
blaugrana van eliminar els valencianistes de la copa.
Cinc derrotes en sis anys
Comptabilitzant les últimes
sis temporades, concretament
des de l'última de Johan Cruyff,
el Barcelona només ha perdut
5 dels 27 partits que ha jugat
des d'aleshores en el primer
mes de l'any. Si el primer gener
de Van Gaal va ser desesperant,
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ELS GENERS DEL BARCA A LA LLIGA
{ Q l Guanyat

2000/01

Empatat

&

Perdut

1999/00

1998/99

Entrenador: Van Gaal

Entrenador: Serra Ferrer
Oviedo-Barca

^

Entrenador: Van Gaal

' 2-3"^^)

València-Barca

D-1 ^ ^

Barca - R. Sociedad 3-1 = ^ ^ ) .Barca - Racing

3-1'.^Éi

Màlaga - Barca,

.M ^ »

Celta-Barca

Barca-Valladolid

.:.0-2 ^ ^

Saragossa - Barca 0-0 » ^ B

PUNTS POSSIBLES

Espanyol - Barca

1-0 f ^ ^ ?
1-1 ^ ^

PUNTS POSSIBLES

1997/98
Barga-València

Depotivo-Barga

O-'

Betis-Barga

3 - ^ f i

Barga-Hèrcules

2-3^í

Barga-Rayo

PUNTS POSSIBLES
3 punts
de 12
punts

El pitjor gener:

p * SALAMANCA

La remuntada

Salajnaoca.
Rarnpinna

[5 DE GENER DEL 1998]

Àrbitre: Fdez. Marín

»iS

«*

' wS*

2 ^" ^^ 12 13 ^^
,1
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en el segon el Barca va fonamentar una reacció fulgurant i
va acabar conquerint la que seria la segona lliga amb l'holandès caparrut a la banqueta. L'equip va fer el ple al 15, amb cinc
victòries acumulades consecutivament en uñ mes que contemplava quatre partits a casa.
L'equip blaugrana va estomacar de valent els seus rivals amb
vint gols en cinc partits, entre
els quals destacaven els set que
va clavar a l'Alavés de Mané.
Però traslladem-nos a fets
més recents: Serra Ferrer va
acabar passant per la guilloti-

6-0

deis
punts

Barga - Espanyol

2-'

Barga-Valladolid 1-0

Celta-Barga

1-0

Mérida - Barga

Barga - Deportivo 1-1

9 punts

i

de 12
punts

,,5 i , 2 ; | 2 ; 1 i '4 | 3„

.BARCELONA
Hesp

GOLS

Reiziger

, 0-1 (12') Andersson-

,

^^

0-0

PUNTS POSSIBLES
8 punts
i de 15
I punts

%

1-1 (431 Zegarra

2-3

(80') César Brito

3-3

(84') César Brito

Vellisca

Figo
Giovanni
Rivaldo

Zegarra (Pauleta)

Anderson

4-3

(87') Silvani

na, però el tècnic de Sa Pobla
també va tenir el seu gener de
glòria, amb tan sols un empat
cedit al camp del Màlaga (0-0)
i tres victòries al camp de l'Oviedo (2-3), el Valladolid (3-1)
—amb aquell gol de falta de
Guardiola en l'últim minut— i
a Mestalla (0-1). El gener reactiva, però no solventa la temporada, així que el primer partit del Barca del febrer, a Tenerife, servirà per confirmar les
expectatives per entrar, a finals
del mes vinent, a l'assalt definitiu a la final de la lliga de
campions.
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0-3 I

1-2 (50') Luis Enrique

Rogerio (C. Brito)

PUNTS POSSIBLES

Entrenador: Cruyff

PUNTS POSSIBLES

Celades
Bogarde

3-2 |

5,; 5 ; 0 I 0 : 2 0 ; 6,

Luis Enrique
De la Peña (Couto)
Sergi

Ta ira
\

\

Stelea
Corino
Pavlicic
Lanna
P. Torres
Alonso (Silvani)

\
\

íüsJ^

0-3 ^ ^

' Barca-Ràcing

1995/96

q

3-4

i'

del Salamanca

Betis-Barca

1996/97

R.Sociedad-Barca 2-2 ( ^ ^ ^^eportivo-Barga

i

4-2 ^ ^

Entrenador: BobbyRobson

Entrenador: Van Gaal

en 10 minuts

Barca-Athletlc'

15 punts
de 15
punts

5 |:v3.,! 2, [ 0. ! J'l 2;::,

ULTIMA
DERROTA EN BEHER

7-1 f ^ p ) Barca-Saragossa 3-1 ^

11 punts

10 punts

Salamanca-Barga 4-3 ( ^ p

Barca-Alavés •

1-3 (68') Giovanni

La lliga atrau tota la concentració
L'absència d'altres competicions que obliguin
eisjugadors a un sobreesforç atribueix encara
més esperança a aquest Barca, que pot
permetyre's el luxe de concentrar-se com mai en
la lliga. Des de la temporada 1994-95, el Barca
ha hagut de compaginar les exigències del
campionat domèstic. Aquella va ser l'úlltima
campanya, abans d'aquesta, que només hi havia
partits de lliga, si bé eren cinc partits i no pas
quatre com en l'actualitat. El dream team,
desballestat després de la derrota a Atenes, n o
va saber aprofitar aleshores aquesta
circumstància i fins i t o t va encaixar una de les
pitjors derrotes al Bernabeu (5-0) No va ser

precisament un gener exemplar, si bé aquella
golejada va suposar l'única derrota del mes
En la competició del KO, el mes inaugural de
l'any també ha estat recentment molt positiu
peral Barca, sobretot perquè l'equip t o t just feia
les seves pnmeres aparicions en el torneig. De
tota manera, el Barcelona també ha tingut
compromisos transcendentals al gener, com va
ser el partit d'anada de la copa fa cinc
temporades, quan va derrotar el Real Madrid al
Camp Nou (3-2). Els blaugrana, entrenats per
Bobby Robson, van empatar al Bernabeu (1 -1)
i van acabar guanyant la final contra el Betis en
la prórroga.
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Gabri pot ser el gran sacrificat
de la tornada de Luis Enrique
o El jugador asturià, juntament amb Gerard, O Rexach es marca com a gran objectiu
va rebre ahir l'alta mèdica
dotar de caràcter el mig del camp
.VS'

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El migcampista català Gabri
pot ser el gran perjudicat de la
recuperació de Luis Enrique,
que juntament amb Gerard va
rebre ahir l'alta mèdica del
doctor Ricard Pruna. Carles
Rexach va boig per trobar un
jugador que li resolgui els problemes de lideratge de l'equip
i l'asturià, sense cap mena de
dubte, és la gran solució del
tècnic català per aquest tram
de lliga tan important que
coincideix diumenge amb l'inici de la segona volta. Luis Enrique ja podria haver rebut l'alta mèdica la setmana passada,
però una inoportuna grip el va
privar de tornar a l'equip diumenge.
L'absència de Luis Enrique
en els últims set partits s'ha
deixat sentir i l'equip, fins al
compromís de diumenge contra el Saragossa anava a mal
borràs i entrava en una dinàmica preocupant. Des que es
va lesionar a Anfiled Road
—ruptura fibril·lar allargada
del bíceps femoral de la cama
dreta— el 20 de novembre, al
FC Barcelona li falta contundencia al mig del camp, que es
.pot acabar ràpidament amb la
tornada de l'asturià.
Tot i això, en la roda de
premsa posterior al partit contra el Saragossa Rexach es va
mostrar partidari de mantenir
el inateix equip titular. Però tenir uríà pedra angular com Luis
Enrique a la banqueta pot jugar
no només en contra de l'equip
sinó tambe d'ell mateix.
L'estadística, a favor. Gabri té
ara mateix com a únic consol
l'estadística en els partits de Higa. El jugador del planter ha assaborit la victòria en set dels
setze partits que ha jugat amb
el Barca, poc més del 43 per
cent. Aquesta xifra és superior
a la deis triomfs que ha assolit
el club blaugrana amb Luis Enrique a les sevesfilesen partits
de la temporada regular. L'asturià només coneix la victòria
en quatre dels deu partits en
què ha estat alineat per Carles
Rexach, i és en relació amb

Barcelona Marc Overmars
va sentir una petita fiblada
al bessó de la cama dreta
que el va obligar a retirar-se
deipartidetqueesva
disputar ahir a la tarda al
Mim Estadi Marc Overmars •
assegura que no va voler
forçar i va prefenr no
continuar jugant Tot i la
precaució del davanter
holandès, no hi ha motius
per preocupar-se «No es
res greu», va assegurar el
mateix jugador Tot i que
sembla que nojugarà en
l'onze inicial del partit
contra el Sevilla, Rexach
podra disposar dels serveis
d'Overmars /DCM

Rivaldo, que '
s'entrena a part al
matí, estrella del
partidetalatarda

.•\

:.'

Overmars pateix
una fiblada al
bessó dret, sense
conseqüències

•••V

•X

Barcelona Rivaldo continua
sent el jugador mes en
forma de l'equip El brasiler
va tornar a oferir les seves
bones maneres
futbolístiques en
I entrenament d'ahir a la
tarda al Mim Estadi
Rivaldo, que es va entrenar
a part al mati, va tornar a
ser l'anima de l'equip en
atac en un partidet en que
no van faltar els seus
dnblatgesigols El 10
blaugrana, perl'absencia
de Kluivert—que va
donar-se un fort cop
abans-d'ahir—, va ser el
protagonista en l'aspecte
ofensiu /DCM

I'•;«*•
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El jugador cadet
Juanjo s'entrena
amb el primer
equip
Barcelona. El jOvejugador
Gabri podria perdre la titularitat aquest diumenge contra el Sevilla en detriment de Luis Enrique. / EFE.

Rexach ho dóna pistes
Rexach va mantenir Gabri de titular. En l'últim entrenament el
català va ser inclòs en el centre del camp que, en principi, ha
de formar part de l'onze inicial en el partit del pròxim diumenge
al Nou Camp contra el Sevilla. El jugador del planter ya'
acompanyar Xavi i Coeu al mig del camp en el partit
d'entrenament que va tenir lloc ahir a la tarda a les installai:ions
del Mim Estadi. En cas de repetir-se aquesta alineació contra .
els andalusos, Luis Ennque pot quedar exclòs de l'equip si
Kluivert es troba en facultats de disputar el partit. Tot i això,
Luis Ennque sembla tenir un lloc garantit en l'onze titular.
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aquestes dades què al tècnic li
poden sorgir dubtes.
L'absència de Gabri en l'onze titular faria baixar de cinc a
quatre el nombre de jugadors
del planter en l'equip de soitida de Rexach, que.es podria
compensar, però, a la segona
part si el màxim responsable
tècnic de l'equip es decideix
per donar entrada no només a
Gabri sinó també a Gerard, que
ahir va rebre l'alta mèdica.

del planter Juanjo va ser el
centre d'atenció en el
partidet disputat ahir a la
tarda al Miniestadi entre
eisjugadors del pnmer
equip del Barcelona
Juanjo, que forma part de
l'equip cadet, va ser cndat
per substituir Marc
Overmars, ressentit del
bessó de la cama dreta En
la posició d'extrem
esquerre, el jove jugador
va demostrar que sap
centrar, tot i que no va
rebre moltes pilotes /DCM
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O Luis Enrique reconeix que
l'equip ha baixat des de la
seva lesió a Liverpool, però no
veu relació entre els dos fets

O L'asturià assegura que sap
el calendari que ve, però que
ara només toca pensar en el
partit del Sevilla

5

O Creu que la millora que
l'eq u i p va of eri r d i u menge
passat es deu al parèntesi de
les vacances dé Nadal

No vol ser el salvador
MIQUEL ROCA
Barcelona

Malgrat qué els números de
temporades anteriors demostren que el Barcelona funciona
molt millor amb Luis Enrique
que sense ell, el migcampista
asturià vol treure importància
a la seva imminent tornada a
l'equip de Carles Rexach. Per
començar, el jugador no creu
que la davallada que l'equip
blaugrana ha experimentat des
que es va lesionar a Anfield
Road tingui gaire a veure amb
la seva absència i ho qualifica
com «una simple coincidència.
Estem en una lliga cada cop
més igualada i es poden donar
diverses males ratxes de resultats, com ens ha passat a nosaltres».
Luis Enrique creu que el fet
realment important de la seva
tornada a l'equip és que «també hi ha altres jugadors que es
reincorporen a la disciplina del
grup, com Gerard o molt aviat
Abelardo. És important que la
infermeria es vagi quedant buida, no que es recuperi un sol jugador». En tot cas, el centrecampista va explicar poques
hores abans de rebre definitiv a m e n t l'alta m è d i c a q u e
«quan un torna a l'equip sempre és un bon moment, perquè
estar lesionat és el pitjor que li
pot passar a un esportista».
Vacances miraculoses. Durant
el seu mes i mig llarg d'aturada
forçosa, Luis Enrique ha vist
com els seus companys feien
només set de divuit punts possibles en la lliga i aconseguien
amb penes i treballs un empat
en la lliga de campions contra
el Galatasaray. L'asturià creu
que «la primera part de la temporada ha estat molt dura i l'equip ha arribat molt cansat al
mes de desembre. Les vacances de Nadal ens han anat molt
bé a tots per carregar piles i estic convençut que la millora
que vam oferir contra el Saragossa ja n'és una conseqüència».

Luis Enrique sap que el Barca té un calendari assequible, però de moment només vol pensar en el Sevilla. / EFE:

Valladolid: gol de Xavi i alguna cosa més
De ia segona temporada de Louis van Gaal al Barca n'és un
record cèlebre aquell gol de cap que el menut Xavi va fer ai
Nuévo José Zorrilla i que va salvar de la destitució el tècnic
holandès. La victòria a Valladolid va marcar l'inici d'una
recuperació que va dur els blaugrana a guanyar la lliga. Aquell
dia, però, Lüis Enrique també va ser protagonista. Després de
SIS partits d'absència per lesio, va tornar a l'equip Sense
l'asturià, el Barca havia perdut a Oviedo, havia guanyat per la
mínima el Tenerife, i havia encadenat quatre derrotes contra el
Mallorca, l'Atletico de Madrid, el Deportivo i el Vila-real

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 10/1/2002. Page 5

El partit de diumenge passat
davant els aragonesos és el primer d'un seguit de consecutius
que en l'entorn blaugrana es
veuen amb bons ulls per assolir
l'esperada recuperació de l'equip en el campionat de lliga.
No obstant, Luis Enrique s'estima més ser prudent i diu que
«en el calendari no hi penso. El
sé, però només tinc al cap el
partit de diumenge contra el
SeviUa».

Menys sort que el centrecàmpista asturià té el seu company i amic Abelardo, que haurà d'ajornar un parell de setmanes la seva esperada reaparició a causa d'un trencament
del bíceps femoral. Luis Enrique va voler animar el defensa
dient que «el Pitu ja va treballar
amb tot el grup la setmana passada i estic segur què molt aviat
tornarà a l'equip. És qüestió de
dies».

6
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Real

a fútbol de
O Gerard lloa el joc de
l'etern rival i el compara
al del Dream Team
JOSEP M. PUIG
Beircelona

Gerard va tornar a somriure
ahir després de rebre l'alta mèdica i espera que aquesta sensació li duri tota la temporada.
Aquesta embriaguesa de satisfacció es va transformar ahir
incomprensiblement en elogis
al Real Madrid, que de ben segur avui couran com una Haga
roent als barcelonistes: «Si algii
li agrada el futbol, veu un partit
del Madrid i s'ho passa bé. El
Real Madrid juga a futbol de
veritat i, igual que el Dream
Team, quan algú veu un partit
del Madrid disfruta.» Tot i
aquestes declaracions, Gerard
no es va voler aturar aquí i va
afegir que la plantilla ja espera
la visita del líder al Camp Nou
per tornar-li la derrota en la
primera volta.
Després d'abordar el
tema del Real Madrid,

O Entén que Riyaldo no
vulgui jugar contra la
selecció catalana

Gerard també va voler valorar
les declaracions que la setmana passada "va fer Rivaldo, en
què el brasiler es mostrava

contrari a jugar amb Brasil un
partit contra la selecció catalana de preparació per al mundial. «Entenc les seves paraules

O Gerard va rebre ahir Taita
mèdica i espera no passar
més per la infermeria
perfectament i no ho dic per
defensar Rivaldo. Preparant un
mundial es pot entendre que
no vulguin arriscar-se a perdre
contra una selecció forta com
és la catalana i ell així ens ho
ha reconegut a nosaltres i
l'hem entès perfectament. Al
Brasil no entendrien què la",
seva selecció perdés contra Catalunya», va declarar Gerard.
Any de lesions. Des que va arribar al Barca el migcampista no
es refà d'una lesió que ja cau en
una altra. Des que va arribar al
Barca com a gran aposta electoral de Gaspart, el català no ha
tingut continuïtat a causa dels
seus problemes físics. Tot i
aquests precedents, el jugador
de Granollers desitja que
aquest^cop sigui la definitiva.
«Vull iniciar bé l'any i oblidar
les lesions. Aquest any és molt
important per ami i per a l'equip i després de viure els pitjors moments de la meva carre-

ra esportiva. Espero que això
canviï perfi.Aquest any passat
m'he lesionat en moments importants, com per exemple el
partit contra l'Espanyol, i espero que a partir d'ara no em torni a passar això», va explicar
Gerard.
El migcampista no tem que .
Carles Rexàch hagi trobat el
seu onze titular i considera que
el tècnic està seguint una filosofia que ell comparteix. «Tots
volem que l'entrenador trobi
un onze compacte amb què
treballar i per això hem d'estar
amb ell. L'altre dia ja es va demostrar que pensa en el planter i el Barca va jugar amb cinc
jugadors de la casa i, per.tant,
això significa que les coses es
fan bé.» Gerard va cloure ahir
la compareixença amb la
premsa deixant clar que no li
faria res jugar de quatre per davant de la defensa. ,

ANNUSHORRIBILIS
El migcampista català Gerard López
vol tornar a somriure i marcar gols
després de deixar enrere una altra lesió. Ahir va rebre l'alta mèdica i ja
està a disposició de Carles Rexach
per al partit de diumenge contra el
Sevilla.' EFE.

> 7-10-2000. Va ser substituïren la
primera part de l'Espanya-Israel
per una ruptura en el bíceps fe-,
moral de la cama esquerra, ha
ruptura va ser de cinc centímetres
i va estar un mes de baixa. .
»29-3-2001. Va fer-.se una ruptura
de la banya del menisc extern del
genoll dret. Va ser intervingut
quirúrgicament i va estar sis mesos de baixa després de molts
problemes per recuperar-se.
13-10-2001. Se li va diagnosticar
una microruptura de l'abductor
mitjà de la cama dreta. Un mes de
baixa.
»20-12-2001. Una elongació muscular en el bíceps femoral esquerre el deixa sense jugar el derbi de
Montjuïc contra l'Espanyol. Ahir
va rebre l'alta mèdica i diumenge
pot reaparèixer.
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KluivertGreuen
'equipieneltrident
O El davanter holandès diu
que Rivaldo, Saviola i ell
estan bé jugant junts

O No veu malament que tots O Diu que poden guanyar la
tres intercanviïn posicions
lliga, però s'estima més la
pel bé de l'equip
copa d'Europa

EL 9
Barcelona

*

Patrick Kluivert no troba pegues al trident. Com a mínim,
així ho manifesta obertament
en unes declaracions que publica la pàgina web oficial del
Futbol Club Barcelona. El jugador holandès assegura que diumenge passat es va sentir «molt
bé tant pel fet de tornar a jugar
amb l'equip com per haver acttiat amb Rivaldo i Saviola al
costat».
El davanter blaugrana creu
que se n'ha fet un gra massa de
la seva hipotètica incompatibilitat amb el brasiler i l'argentí,
ja que «som tres jugadors que
podem intercanviar les nostres
posicions. Si un dels tres es troba millor al centre del camp ho
pot dir i ens canviem. Això és
beneficiós per a l'equip i crec
que diumenge tornarem a jugar així».
El Sevilla. Kluivert opina que el
partit de diumenge passat contra el Saragossa va sortir bé al
Barca perquè «els jugadors ens
sentíem obligats a guanyar».
L'holandès reconeix que «els
aragonesos no van estar al nivell que ens esperàvem, però el
pròxim partit serà diferent. El
Sevilla és un equip que ve de
guanyar en un c a m p difícil
com el del Vila-real i arribarà
en un gran moment de forma,
però hem de demostrar que
som millors que ells».
De l'actuació de diumenge
contra el Saragossa, el jugador
holandès en destaca especialment Saviola, de qui diu que
«m'hi entenc molt bé», i Sergi.
Kluivert assegura que «ja sabíem que els nostres laterals
poden ser molt ofensius, gairebé extrems, i ho vam aprofitar
com encara no ho havíem fet
fins ara». El jugador, creu que
«amb una sola victòria no n'hi
ha prou per dir que hem sortit

>

f"

v-4> •

•;>•

El davanter holandès del Barca vol tenir Rivaldo i Saviola al costat. / EFE

Ahir Patrick Kluivert no va ser un dels dos jugadors que
surten a la sala de premsa de Can Barca a atendre els
mitjans dé comunicació. Que sapiguem, tampoc va concedir
cap entrevista individual. Però en canvi, l'holeuidès va
parlar. Ho va fer per mitjà de la pàgina web oñcial del club
blaugrana; junt amb la seva, una de les dues fonts
J U U d'informació oñcials darrere les quals s'amaguen
DAC cada copmés els cracks delfutbol.Nosónunmal
referent, però parlant per la xarxa no hi ha opció a
la rèplica. Si n'lii hagués, hauríem pogut preguntar a
l'holandès si el trident 11 agrada més ara, que Rivaldo i
Saviola estan en solfa i ell podria ser el sacrificat en cas de
sobrar-ne un, que no pas quan l'argentí seia a la banqueta.
i el brasUer era amb la seva selecció. / MIQUEL ROCA
de la mala trajectòria que portàvem, però penso que ja estem en camí de fer-ho».
Pel que fa al futur de la temporada blaugrana, l'internacional h o l a n d è s es declara
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«convençut que podem guanyar la Higa i la copa d'Europa,
encara que si he de triar entre
l'una o l'altra, em quedo amb
la lliga de campions. El millor
seria guanyar-les totes dues».

No es va entrenar, però jugara
Patnck Kluivert no es va poder entrenar
• amb la resta deis seus companys per
problemes físics. L'holandès va rebre en
l'entrenament de dimarts uncop a la
cama dreta que va provocar que ahiral
matí es presentés al vestidor amb un
hematoma al lloc del cop. Pel que
sembla, però, res no impedirà al
davanterblaugranasera la disposicnó
de Rexach per a la próxima
convocatòria. Segons va fer saber el doctor Ricard Pruna, metge
del primer equip, el pronòstic és favorable i està previst que el
jugador pugui entrenar-se avui mateix. Encara que no fos així
i li calgués un dia més de repòs, pel partit contra el Sevilla encara
falten tres dies i res fa pensar que Kluivert se'l pugui arribar a
perdre. L'absència del davanter holandès en la doble sessió
d'entrenament va ser l'única nota negativa d'una jornada en
la qual les altes mèdiques de Luis Enrique i Gerard van fer que,
precisament, les alegries arribessin de la infermeria.

'8 ; BARCA mmUS k LA
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El tècnic deis mil títols
O Largentí Carlos Bianchi és O Ha triomfat amb el Vélez
cada cop més un dels
Sarsfield i el Boca Júniors i
futuribles tècnics del Barca
ara vol saltar a Europa
DAVID COLOMER
Barcelona

Joan Gaspart sempre fa l'orni
quan es treu el nom de Carlos
'Bianchi. «No sé qui és aquest
home», acostuma a dir, alhora
que recalca la seva confiança
en Rexach, però el n o m del.
prerparador argentí continua
expandint-se. Bianchi Ha pescat tot el peLx gros que os jiodia
pescar des di" Sud-amèrica: la
lliga argentina, la copa Libertadores i la copa Intercontinental.
És u n individu de '^2
anys amb una pinta entre el clàssic psicoaiiaii.sta argentí i el dramaturg
que un dia va .ser comunista, però també és sens
dubte un entrenador ca-

pacitat i victoriós. I ara Europa
és la seva obsessió, sobretot
per l ' e s p i n a que té clavada
quan recorda els deu mesos
que va durar a la Roma- Ara
marxa Bianchi de Boca i darrere seu ho farà Riquelme. Els

Carlos Bianchi,
dirigint amb
passió un partit
de Boca
Júniors. / EFE
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tornarà a unir èl destí?
Bianchi no tan sols va triomfar a la Bombonera.. Va ser durant els seus tres anys i mig a
la banqueta de Vélez Sarsfield
quan es va cornençar a acostumar a aixecar copes i més copes. Aquell Vélez de primers
dels noranta va fer història i es
va posar al nivell del Boca i
el River Plate a m b tres
• campionats argentins.

O Es defineix com un home
banaUé poc a veure amb
Menotti i busca el tracte humà

una Libertadores, una Intercontinental i una Interamericana. Precisament, Bianchi havia destacat com a davanter de
l'equip de Liniers, amb el qual
es va acabar retirant e r i 9 8 4
després d'acumular més de 80
p u n t s de cosits a les cames,
productes inesborrables d'una
època en que les proteccions
de tíbia eren encara de canya.
Com Helenio Herrera, Bianchi va ser un afrancesat com a
futbolista. Va jugar amb l'Stade
Reims, el PSG i l'Estrasburg.
Era un fematador sense escrúpols, un killer. Amb 385 gols, és
el vuitè millor definidor d'àrea
de la història.
No és Menotti. L'viltim referent
de tècnic argentí que té el Barca és César Luis M e n o t t i i
aquells entrenaments seus a
l ' h o r a b a i x a . Primer de tot,
Bianchi té poc a veure amb
M e n o t t i el c a m p i ó del
món, Menotti el filòsof,
Menotti el de les inacabables converses ni• cotinoses. Ell és fill
d'un quiosquer de Villa Real, es considera
un home banal. Vindria a ser el mateix que
Rexach, p e r ò a m b
conviccions fermes. A
més, no acostuma a
d o r m i r mai més de
cinc h o r e s . Els q u e
han estat a les seves
ordres coincideixen
en q u è es t r a c t a
d'un tècnic que imposa la seva autoritat sense xisclar.
Bianchi tampoc
no és un gran teòric. Amb el Boca
alineava u n a defensa de quatre, un
migcamp bregador
a m b u n pivot, dos
interiors de llarg recorregut, u n 10 (Riquelme)
acompanyat per un mitjapunta reciiperador i un home d'àrea a davant. De vegades, pot
optar per jugar amb dos davanters i plantejar un
4-3-1-2, amb una orientació de joc basada en el sacrifici i concedint la pilota
als que saben què fer-ne.

EUROPA

O Va entrenar la
Roma deu mesos
i tornar a Europa
per triomfar és la
seva obsessió
GOLEJADOR

(D Com a jugador
va ser el vuitè
millor golejador
del món de tota la
història
TÍTOLS

Ò Ha conquerit ja
cinc lligues, dues
Libertadores i
dues copes
Intercontinentals
ESTIL

O El seu joc es
basa en l'ordre i
dóna la pilota als
que saben què
fer-ne

•LA:FÍT^E)£:BmNeí^:i:
i Historial com a entrenador
84-88 Stade Reims
89-90 N ¡ça
91-92 Paris Football Club (3a div.)
93-97 Vélez (guanya el Clausura 93 i
96 I l'Apertura 95, la copa
Libertadores94, la Interamericana
96 i la Intercontinental 94)
97-98 Roma
98-2001 Boca Júniors (Apertura 98,
Clausura 99, Libertadores 2000 i
2001, intercontinental 2000) '
Rècord de 40 partits dlimbatibilitat a
la lliga argentina (Boca).
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Parera: «Dutruel i Dan i es
queden tot i tenir ofertes»
o El directiu afirma que tots dos jugadors en
tenien més d'una però han preferit quedar-se

O No ha volgut parlar sobre la possible
renovació d'Abelardo i Frank de Boer

TONI PADILLA
Barcelona

El màxim responsable de l'àrea
de futbol del Barca, Anton Parera, va declarar ahir a l'emissora Ona Catalana que Richard
Dutruel i Dani han rebut diverses ofertes, però no marxaran
del club. Segons Parera, la decisió de continuar és personal
dels jugadors, que «creuen que
no hi ha motius per marxar».
Dani i Dutruel no seguiran,
doncs, el camí d'Alfonso, que
ha valorat més «les ganes de jugar».
Segons Parera, cada jugador
ha rebut diverses ofertes «des
de l'Estat i des de l'estranger»
però els jugadors han preferit
quedar-se a Barcelona. Parera
també va deixar ben clar que si
al final algun dels jugadors
marxés no arribaria cap reforç.
Segons el directiu, Carles
Rexach no ha demanat cap jugador per incorporar abans del
t a n c a m e n t del mercat d'hivern. El club sí que treballa per
reforçar l ' e q u i p la p r o p e r a
temporada. Amb tot, Parera no
va voler parlar sobre la possible
llista de Rexach, ni va confirmar la posició en què jugarien
els jugadors que en un futur
s'intentarà fitxar: «Seguirem la
nostra política i quan estigui fet
ja es dirà.» En els mateixos termes es va expressar en la pre-
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Rivaldo.el millor
contra el
Saragossa segons '
elsinternautes
Barcelona. Els intemautes de
la web oficial del FC
Barcelona van elegir
Rivaldo com a millor
jugador del darrer partit
davant del Saragossa. El
28% dels 3 000 vots que
va rebre la web van
decidir-se pel jugador
brasiler malgrat la polèmica
sorgida al voltant de les
seves declaracions sobre la '
selecció catalana. En
segona posició ha quedat
Kiuiyertànnb un 24,7%'r';
dels vots, mentre q u e ' ,
l'argentí Javier Saviola ha •
quedat en tercera posició;,,;,
amb el,20,6% dels vots;
rebuts.7EL9
"
'

Pablo Alfaro '
tornarà aquest
diumenge al
Camp Nou

Gaspart i Parera han treballat aquesta setmana per trobar equip als jugadors que no compten per Rexach. / EFE.

gunta referent a la possible renovació d'Abelardo i Frank de
Boer. Quan va ser interrogat
sobre si Josep Maria Minguella
col·laboraria un cop més amb
el club per reforçàr-lo, Parera
va ser clar: «No c o m p t a r e m
amb el seu ajut a diferència de
l'any passat.» Va dir que Minguella ja té constància d'aquesta decisió, i va sortir al pas de
qualsevol crítica als fitxatges

fets sota la seva gestió, argu- contra Xile: guanyar totes les
mentant que si no juguen, «és competicions en què participerquè no en poden jugar 18» pem».
í ara, «gairebé el 50% de l'equip
Parera va parlar amb Ona
és del planter». Quan se li va Catalana des de Niça, d'on hap r e g u n t a r sobre la idea de via de tornar després de tancar
construir el Barca amb la base la cessió d'Alfonso a l'Olympide la selecció catalana reforça- que de Marsella, una cessió
da amb tres jugadors de cate- que serà sense opció de comgoria mundial, Parera va con- pra del club francès, ja que el
testar que «nosaltres aspirem a jugador té intenció de tornar al
alguna cosa més que guanyar Barca.

Sevilla. El capità del Sevilla i
exjugador del Barca Pablo
Alfaro tornarà al Camp Nou
diumenge'Alfaro, queva '
defensar els colors
blaugrana les temporades
93/94195/96, ha
assenyalat que «la por
escènica fa molt que em va
passar», tot i que jugar al >
Camp Nou sempre
produeix «una mica de
,
respecte» L'aragonès ha
deixat clar que el Sevilla
buscarà «els tres punts» per
empatar amb el Barca a la
classificació, i ha recordat la
seva època a Barcelona,
que ha definit com una
«bonaexpenència» /EL9

Tothom es baralla per D'Alesandro
T.P.
Barcelona

La premsa esportiva argentina
segueix amb atenció l'interès
dels grans clubs europeus per
les dues perles futbolístiques
del país: Riquelme i D'Alesandro. Les darreres setmanes, la
jove promesa de River Plate és
qui c e n t r a l ' a t e n c i ó de la
premsa i segons una informació del diari Clarín, els propers
partits de pretemporada seran
aprofitats per molts clubs, entre ells el Barcelona, per seguir
les evolucions de D'Alesandro.

El futbol argentí es troba encara aturat en espera de l'airribada dels tornejos d'estiu, que
es disputen a finals de gener
per preparar el torneig Clausura. Serà llavors segons la premsa argentina, quan els clubs europeus arribaran al país per seguir de prop el jugador. Segons
els diaris locals, però, els clubs
més b e n p o s i c i o n a t s en
aquests moments per aconseguir els serveis de D'Alesandro
serien el Juventus i el Manchester United, mentre que el
Barca només «s'ha afegit en les
últimes hores» a la lluita pel ju-
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gador de River, juntament amb
l'Inter de Milà i el Lazio. Així,
a l'Argentina esperen l'arribada les properes setmanes de representants blaugrana per seguir de prop el jugador. El United ja va enviar el germà d'Alex
Fergnson a veure el jugador les
darreres jornades del torneig
Apertura, i s'espera que torni
aquesta pretemporada. El representant del jugador, Marcelo Simonian, ja ha reconegut
que hi ha contactes amb alguns
clubs europeus.
De la seva banda, el president de River Plate, José Maria

Aguilar, que dies enrere va declarar que no tenien pressa per
vendre D'Alesandro, ha reconegut que el futur del jugador
està a Europa: «Seria hipòcrita
dir que no el vendrem. Sobretot si tenim en compte les xifres
de què estem parlant.» Aquesta
xifra seria de 28 milions de dòlars nets segons ha publicat
Clarín. Aguilar, però, també va
reconèixer que River encara no
ha rebut cap oferta formal. L'única proposta rebuda per River
Plate va ser la del West Ham el
darrer octubre, i va ser rebutjada.

D'Alesandro podria venir a Europa. / EFE
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El n o u p r e s i d e n t del C o m i t è
Olírhpic Internacional (COI), Jacques Rogge, ya exercir de presid e n t del màxim organisme de
l'esport mundial expressant la
seva intenció de posar fre a un
dels grans pecats del seu antecessor, Joan Antoni Sàmaranch', el
gegantisme a què s'han vist abocats els jocs olímpics en les dues
darreres dècades de glòria olím-

HO DIUEN
ELS LECTORS...

El COI es mou
pica. Un gegantisme, tant per les
despeses que comporta com pei:
la dubtosa rendibilitat posterior
d'algunes de les níonumentals
iristal·lacions esportives que cal
fer, que ha deixat els jocs olímpics fora de l'abast de la gran ma-

[

ALGUNA PREGUNTA

JVlÉs?

L'ESPAID'HUMORDELMATÍDECATALUNYARÀDIO J

Enquestes a la carta

Correu; Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
d Santa Eugènia, 42.1700S Girona

Telèfon: 902 36 99 99

condicions.en què es mou aquest
e s d e v e n i m e n t , és impossible.
Està clar que els jocs i l'olimpism e del segle XXI n o p o d e n ser
joria de les ciutats del món.
iguals aLde finals del XX. Rogge
Rogge, continuista de la tasca va començar ahir a posar el fre a
de Sàmaranch en altres aspectes, alguns excessos de l'època Sàmaté clar que ara que els Jocs del ranch. Caldrà veure si el metge
2008,ja han estat atorgats a la Xi- belga té dintre del COI el mateix
na, el pas següent han de ser uns poder que va tenir el dirigent cajocs a l'Àfrica i això, en les actuals talà.
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ELOQI\^ENTAR!DEL!ï!ANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9@el9.com

O Endavant i força
Encara que sigui amb uns dies
de retard, deixeu-me, des de la
meva triple condició de catalana, dona, mare i amant de l'esport, donar la benvinguda al
vostre diari. Prou falta ens feia!
Endavant i força. / PILAR RAHOLA

I MARTÍNEZ. Badalona (Barcelonès).

O Gràcies, Rivaldo!
Gràcies Rivaldo per recordar als
catalans que no som un poble
independent i que si volem que
reconeguin oficialment les nostres Seleccions esportives haurem'de deixar de pensar en clau
autonòmica i fer-ho en clau de
sobirania nacional. I és que a la
taula d'en Bernat qui no té Estat
no hi és comptat. / JORDI COLO-

L'Alguna Pregunta Més ha pogut confirmar
de fonts oficials que el baròmetre de la Generalitat, que dóna un empat entre Máragall. Mas i Duran, el va elaborar en Charlie
Reixach èn persona. Com que el director
de Charlie Consulting és molt d'empatar,
va declarar: «Jo sempre dic lo mateix, una
enquesta és com una quiniela, li fots una
equis a cada resposta, i al final firmes l'empat.» Amb aquest rigor espaterrant, Charli
Consulting s'ha fet un Uoc en el mercat
d'hivern i ha desbancat empreses contrastades cornEco-Eco, Demosfòbia o Opina.
Ara, en Charlie ja acapara totes les enquestes d'imatge. Tenim un petit avanç de
pròximes feines, encara que probablement
no veuran la llum per culpa del Sr. Endesa.
Çharli Consulting prepara un estudi en
profunditat sobre el paper dels jugadors
catalans a l'NBA. Quatre de cada dos en-

questats creuen que Pau Gasol està triomfant sense pal·liatius. Tres de sis, que ho
està fent a m b pal·liatius i la resta n o
sap / no contesta i ni tan sols, en la majoria
dels casos, sap què coi és un pal·liatiu. En
un altre treball, el 36,9% destaca qüe Ro. drigo Rato és el pitjor jugador del Real Madrid perquè juga poc. També remarquen
la bona punteria de Saviola de Palacio.
Finalment, també sorprenen els resultats d'un estudi sobre els costums sexuals
dels cülers. Un 25% afirmen que des de la
dissolució del Dream Team tenen problemes de motivació i no veuen la llum al final
del dorrnitori. En aquest cas, però, el Sr.
Endesa no en té cap culpa. El 50% ha patit
més d'un coitus interruptus per culpa de
la titularitat de Rochemback. I un 1%, que
ha demanat anonimat, diu que acostuma
a empatar quan s'àllita fora de casa.

Quinto de cerveza
Pues nada, que al Rayo que
no cesà le partieron cuatro
• Rayos, y ya tenemos la Copa
de Su Majestad don Juanea
en él bolsillo de Florentino
Pérez, un bolsillo de la máxima confianza. Este año la dedicaremos también ex-aequo al Rey de Europa, don
José Mari Primero de España
y Quinto de Cerveza Maou,
para festejar el bodorrio del
año, el de su hija, Ana BoteUín, con Alejandro Agag, que
se escribe sin hache pero trabajará en Humor se escribe
con hache, porque tienen
nombre con gag incluido.

MER. Torredembarra (Tarragonès).

LA BARRILA DE L'AVI
0 Torna, Bonano
j p i b E i s t à capacitat el^Bafça.lèi*''*
|^:3^;;acòstar|se al:l||adlri(Í'en la

Em pregunto on ha anat a raure
en Bonano. ¿Per què l'han allunyat de sota els pals de la porteria, aquests sots feréstecs sota
els quals Reina no és més que
una princesa en zel? I no voldria

«r'^:'lliga?" "

'"''"'

J-fl

molestar ningú. / RAIMON CASELLAS LLOPIS. Barcelona.

0 1 De Boer?
SRèmmmh^i^^s

Som una parella de Barcelona
que des que va sortir el diari no
l'hem deixat de comprar ni un
dia. La pregunta és: si Bonano
no fa de porter, per què segueix
jugantFrank de Boer, que és qui
fa els errors? Mort el gos, morta
la ràbia, potser? Ens agradaria
llegir l'opinió fina i humorística
de Ramon Solsona sobre
això. / DAVID HORNOS I PRIETO i
JORDI LÓPEZ ISAFUFA. Barcelona.
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lORDI FERRER I ORIOL TONI PADILLA MOKTOUU, lORDI PÜt i COMAS, ANGEL P O N Z ICORELIA. lOSEP MARIA PUIG I LOBATO, MIQUEL ROCA I COLS, MANEL RODRÍGUEZ I

.MPïtífl».WMCS4LSfS.JlUQI*.2M2
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No toqueu la Nina
Nina Jivanevskaía es pot permetre el luxe
de passar: de les concentracions de la
selecció, perquè ara per ara la russa és
'
l'única opció de medalla de la
I-n r n fi natació espanyola i mereix ün
r n C 0 M tracte especial. Això fa que la
federació no només li perdoni les
absències sinó que faci callar qui la critica.
Ara espera, diu el seu marit (per ell es va
fer espanyola?), reobrir converses amb la
federació. / NURI FORNS

I

11

Es parla molt de l'explosió
•
DE RABOMA
(25) però cap d'ells són cadel bàsquet estatal sobrerismàtics. Ni estrelles. Ni
tot després que Pau Gasol r ^ i i i a ( j a f a o i •¡•pllpii H ' P ' n i
han marcat una època.
va obrir a l'NBA el millor V - ^ d g c U d . C l i C n C U U J J i p i , Em sorprèn que ara que
aparador per a l'ACB als
VJllílPíirnTlrl i
l·-fPTTpT'OQ?
España va bien encara siEstats Units. Raül López i
-c'^
gui hora que algun jove talent apunti a ser el succesJoan Carles Navarro són
dos exponents de futur del bàsquet estatal i segu- sor dels grans mites que han estat Epi, Villacampa
rament Felipe Reyes també. Però el més preocupant i Herreros en la posició de tres. En aquest aspecte
és que ja no hi ha un aler que agafi el relleu delforat té molta sort el verd-i-negre Àlex Mumbrú, que als
que han deixat Epi, Villacampa i Herreros. En la da- 22 anys, tot i encara no haver fet res, sembla que
rrera convocatòria els alers que hi havia van ser Pa- té pocs rivals i està cridat a ser un dels fixos de la
raíso (30 anys), Lucio Angulo (28) o Carlos Jiménez selecció estatal. / XAVi BALLESTEROS

[ TRIBUNA COBERTA J.N.SANTAEULÀLIA ]

Rivaldo: un geni o una nosa?
No es tracta, de cap manera, d'ignorar els indiscutibles mèrits d'un
jugador com Rivaldo. Té un dribling
espectacular i una esquerra prodigiosa, és un xutador molt perillós,
un magnífic llançador de faltes, remata bé de cap i, fins i tot —quan
vol— és ràpid i passa bé ía pilota.
Ha marcat gols increïbles, de bellíssima factura, que han disparat la
culerada cap a l'èxtasi i el deliri
col·lectiu. A més, és un especialista
consumat en tota mena d'acrobàcies i malabarismes futbolístics.
Fintes, esperons, rabones, xilenes i
cues de vaca no tenen secret per a
ell. Rivaldo és una autèntica estrella
del circ futbolístic.
Ara bé, és Rivaldo el líder que necessita el Barca? M'inclinaria, amb
tots els respectes, a pensar que no.
És més un jugador d'exhibició que
de competició. És un geni, però no
és una peça eficaç per al joc col·lectiu. La seva funció, com la d'una estrella, és brillar en la solitud de l'espai, però no sap aglutinar i dirigir un
conjunt. Ell brillarà en qualsevol
equip,"^però cap equip no brillarà
amb ell. No és un autèntic líder, sinó
un solista destinat a eclipsar qualsevol orquestra.
El Barca, amb Rivaldo, només va
guanyar algun títol quan Van Gaal
el tenia marginat a la banda esquerra, sotmès a una fèrria disciplina
tàctica. Allà no es lluïa tant, però
tampoc no era tan perjudicial per al
conjunt. Ara bé, com a mitja punta,
en una posició central i clau, lliure
per fer i desfer, esdevé un element
perillosíssim, de vegades per als rivals, més sovint per al seu equip.

Rivaldo en acció, en un partit del Barca. / EFE.

Q u a n la pilota arriba als seus
peus, la circulació general del joc
tendeix a perdre fluïdesa i agilitat.
Massa sovint, Rivaldo és un embús,
una obstrucció, un tap que no deixa
passar el joc, un coàgul inassimilable per l'organisme, una embòlia
que obstrueix l'artèria principed de
l'equip. Quan ell té la pilota, la trista
màquina del Barca entra en aturada
cardiorespiratòria. Rivaldo, el sentimental, es nega a obeir una llei bàsica del futbol modern: la pilota no
és per tenir-la, sinó per donar-la.
Potser l'afany possessiu del brasiler

és fruit d'un excessiu amor. El 10
blaugrana estima massa la pilota.
En comptes de treure-se-la de sobre, se la queda i la toca i l'amanyaga fins a l'exasperació, descrivint
arabescos sobre l'herba, ballant la
samba amb la seva ombra, erràtic i
dispers com un enamorat, esquerp
com un artista autista, movent-se a
camera lenta com un espectre, brodant un joc de bella i inútil fantasia.
En un futbol que ha de buscar velocitat, pragmatisme, circulació ràpida i verticalitat, el genial Rivaldo
no aporta, a part de la seva capacitat

rematadora, gaire res de positiu.
' Tornem a la pregunta inicial: és un
geni o una nosa? La resposta podria
ser: Rivaldo és un geni que, segons
com, fa nosa.
Un president amb vista i sentit
comú no hauria desaprofitat l'oportunitat, al final de la temporada passada, de treure-se'l de sobre. Tal vegada era el moment d'agrair-li públicament els seus gols i, tot seguit,
vendre'l a Itàlia a preu d'or, fent-hi
encara un bon negoci. D'ofertes no
en faltaven, segons sembla. I, amb
els milions pagats, hauria pogut
comprar un autèntic cervell o mitja
punta—estil Zidane—que faci realment la tasca que és necessària en
aquesta posició clau: que lubrifiqui
i distribueixi el joc, que obri les ales
de l'equip, que faci passades de risc,
que doni pilotes a Saviola i Kluivert.
Però el Barca té els dirigents i els
tècnics que té —i aquest és, certament, un problema molt més greu
que el del mag brasiler—; No tan
sols han mantingut Rivaldo, sinó
que han dilapidat tots els milions
que valdria un Zidane comprant,
per a goig dels intermediaris, un
grapat de jugadors que, amb poques excepcions, no han aportat res
de positiu a l'equip i que moltes vegades s'han limitat a escalfar la banqueta.
Amb Rivaldp deambulant sobre la
gespa, Carles Rexach desbordat a la
banqueta i Joan Gaspart assegut a
la llotja amb cara de fàstic —^ja s'ha
empassat tants gripaus!—, tot sembla indicar q u e el
Barca té crisi per
temps.

J.N. Santaeulàlia.
Escripliii
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De Lucas i el Rangers ^

Sense presses; per fitxar

Paco Flores podrà disposar de tots
eisjugadors que han tingut
molèsties aquests dies. Roger ja és
a punt per jugar després d'haver
millorat força dels seus problemes
a l'esquena. Martín Posse i Àlex
també esvan entrenar sense
problemes.

Els serveis tècnics del club, amb
Sergio Morgado al capdavant, ja
s'han posafen marxa per buscar el
substitut de Velamazán. Paco
Flores vol preferentment un
centrecampista organitzador que
s'ajusti a les disponibilitats de la
caixa.

'. 1 -

' * n 'Mí·'í'í

Quique de Lucas diu que no té
constància del presumpte interès
del Glasgow Rangers per fitxar-lo:
«Si hi hagués interès real ja en
parlaríem, però de momeht no en
sé res. A mi èl,que m'interessa és
parlar de la renovació amb
l'Espanyol.»'

Tamudoésel palde
nyol
OLequipdeFloresnoha
encadenat més de dos
resultats positius

O El rendiment dels
estrangers ha estat discret
tret del cas de Rotchen

O Laportació del planter i la
progressiva catalanització
de la plantilla, el més positiu

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

^ ^

Irregularitat. Aquest és el qualificatiu que millor s'adapta als
resultats, al joc i a la imatge de
l'Espanyol a l'equador de la
temporada. L'equip de Paco
Flores no ha sabut encadenar
ni una ratxa de resultats positius que durés més de dos partits. Tampoc no ha tingut la
constància que caracteritza els
e q u i p s p o t e n t s , i els alts i
baixos no li han permès acumular oxigen suficient per encetar una escalada progressiva
que fes desaparèixer els dubtes
de l'afició. Les intermitències
del seu joc l'han col·locat en situacions molt perilloses de les
quals afortunadament ha sabut sortir-se'n amb els gols de
Tamudo i amb tres triomfs decisius contra el Rayo, el Tenerife i el Mallorca. Al Lluís Companys s'ha mantigut ferm la
majoria de partits però lluny de
Montjuïc és el segon pitjor
equip de la lliga.
Els 24 punts que té a hores
d'ara li permeten mantenir la
mitjana que somien els equips
que no pensen en res més que
en la permanència. Com que
aquest, sent un objectiu bàsic,
no és la meta, es podria dir que
l'Espanyol està només un xic
per sota del previsible i exigible. El potencial absolut de la
plantilla tampoc no s'ha pogut
veure fins ara. Jugadors que havien de ser la referència pel fet
d'atresorar una qualitat individual superior a la mitjana, no

* • •

•

•»

^

Raúl Tamudo ha estat el milíor de l'Espanyol en la primera volta. / EFE

han pogut posar el seu gra de
sorra ja sigui per decisions tècniques, lesions o baix rendim e n t . Els casos d e Benítez,
Munteanu, i especialment
d'Òscar, en són els exemples.
Per altra banda, el rendiment
dels jugadors estrangers tainpoc ha estat per tirar coets.
Posse i Palència no han tingut
garantida la titularitat i Munteanu ha estat el cap de turc
dels problemes defensius, fet
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pel qual ha pogut entrar Navas
en l'equip. De tots ells Rotchen
s'ha salvat, tot i no estar gaire
fi en els darrers partits.
Denominació d'origen. L'aposta seriosa i decidida de Flores pel planter és la conclusió
més positiva de tota la primera
volta. Dels 28 components de
la plantilla, el 60 per cent tenen
denominació d'origen Catalunya. El tècnic espanyolista ha

sablit treure profit dels recursos propis que genera el planter. Els casos de Lopo i David
García així ho demostren, com
també la participació esporàdica dels quatre jugadors del
segon equip. A aquesta consideració cal afegir els triomfs
contra el Dépor i sobretot contra el Barca, un triomf que va
permetre a la fanulia espanyolista passar unes vacances de
Nadal inoblidables.

Marcó: «De Lucas
no se n'anirà amb la
carta de llibertat»
El director general de
l'Espanyol, Josep Lluís
Marcó, va manifestar ahir •
que el club ha fet valer la '
clàusula de pròrroga per un
any del contracte de
Quique de Lucas que acaba
elpròximSÓdejuny.El '
jugador demana qüe el seu
club s'afanyi a parlar de la
renovació i Marcó ha
recordat als seguidors de
l'Espanyol «que estiguin
tranquils perquè De Lucas
no se n'anirà amb la carta
de llibertat». Per altra
banda, ahir es va acordar la
renovació fins al juny £lol
2006 de Tom Velamazán
Marcó ¡ el representant del
jugador; Iñaki Ibañéz, van
expressar la seva satisfacció
per l'acord que prorroga
tres any's el que tenia
signat, amb una clàusula
de/escissió que JDassa de 9
a 18 milions d'euros. El
director general també va
dirqueelclubfai-iaun
esforç per reforçar l'equip
caraqueño tenim les
limitacionsd'abans».
Sobre l'oferiment d'alguns
jugadors internacionals en
les últimes Hores, Marcó va
dir que no tema
coneixement de cap
oferiment.

EL 9

ESPANYOL. UNA PUlMim

'DIJOUS 10 de gener del 2002

VOLIá ÜKESOLAR

13

ELS NÚMEROS DE L'ESPANYOL EN LA PRIMERA VOLTA

Ç^

Minuts jugats

^y

Targetes

•

Gols

Patencia[lOJ ]
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MÉS FUTBOL COPA DEL REI
ALINEACIONS
CÒRDOyA
1 Leiva
2 Velasco.
3 Juanito..
6 Cámara.
14 Arzu
16 Whelliton
18 Jònathan....
22 M.A. Sòria.
23 Alfonso
10 Rafa Moreno.
26 Sarmiento _:..

FIGUERES
1 Caballero..
2 Fernando..
3 Ruano.
4 Dani Fdez.
5 Salas......
6 Cortada......
7 Algar
8 Freixa
9 Juli
10 Arnau
11 Pefia.__!

CANVIS
GOLS
: ÀRBITRE
0-1. (52') Juli arrenca cap a porta per la
11 Manolo
(5)
TexelraVitlenes.
per Cámara (62')
banda dreta i arriba a l'aresta de l'àrea; clava
Col·legi càntabre.
8 Gallego
(5) . dos defenses del Còrdova i fa una passada
pa-Jònathan (62')
excel·lent a réspai de l'àrea per Peña que
Targetes grogues:
12 Serra
(8)
marca superant la sortida de Leiva. 0-2.
Salas (')
per Peña (63')
(84') Freixa aprofita una errada d'un defensa
Arnau(')
16EI0Í
(5)
i recupera la pilota a la línia de fons però no
Targetes vernnelles:
per Juli (69')
troba angle per xutar; creua la pilota al costat
Salas (73')
00 Garrido _.. -(8)
esquerre de l'àrea i Arnau, sense cap
• Cortada (86')
defensaa sobre, ia col·loca amb l'interior de
peu; el porter rebutja la rematada en curt i
Eloy sorprèn els centrals del Còrdova.

Nohi haquí

INCIDÈNCIES
Competició: Quarts de final de la copa del'
Rei.
Estadi: Nuevo Arcángel. Uns 5.500
espectadors.
Terreny de joc: La gesapa presentava un bon
aspecte en general.

pari

O El Figueres sorprèn a
O Peña i Eloi sentencien en O La Unió es jugarà Taccés
Còrdova i manté viu el somni dues jugades de contraatac a semifinals la setmana
vinent a l'estadi de Vilatenim
de fer història en la copa
en el segon temps
QUIM FERNANDEZ
Còrdova

Pere Gratacòs
ENTRENADOR DEL
FIGUERES

El Figueres ja té el sac ple i només li queda lligar-lo la setmana vinent a Vilatenim. Com en
els grans temps del Far, aquest
equip creu en ell mateix i es
deixa de jomanços quan ha de
defensar dos trumfos. Com un
jugador de cartes, el Figueres es
va quedar a veure-les venir, calculant les possibilitats i comptant. El seu contrincant va voler
arrastrar d'entrada i va quedar
destrumfat de seguida. Un
equip massa impetuós el Còrdova, amb massa foc de fulla
seca.
És veritat que el començament del paitit va ser un suplici
per al Figueres, que es defensava com qui esquiva una calamarsada. Però en va fer prou .
amb poca cosa. Una defensa
responsable i ganes de no quedar malament. Amb dues branques va fer tma perxa i va endevinar el joc del rival. Quan el
Còrdova va cremar tota la feixa,
pels volts de l'últim terç de la
primera part, el Figueres va reposar i es va convèncer que havia de sortir sense manies.
Salas plega abans d'hora. Encara no havien passat deu minuts de la segona part i Juli va
tenir una idea. Desmanegat
com és, es va endur dos defenses, els va clavar i li va demanar
a Peña que guanyés la primera
mà. I la va guanyar amb la punta dels dits del peu dret. Pel Còrdova es va aturar el temps i algú
començava a notar com se li
enrogien les galtes per una barreja d'enuig i vergonya que, de
moment, no entenien. El Figueres va procurar que no se li veiés
el llautó i va recular perquè les

^M

(DPoíJia somiar un bon
resultat però no pas com
aquest. '
©Aquesta setmana ,
necessitem molta
tranquil·litat
©A Vilatenim serà encara
molt més difícil perquè el
Còrdova és un equip que
juga molt bé al contraatac
Arnau Sala
JUGADOR DEL FIGUERES

©Amb il·lusió i treball es
pot guanyar qualsevol:
altre equip,
independentment del qüe
cobrin
®A la ciutat de Figueres
la gent s'està animant pel
fet del futbol, i això és ,
molt bo

es posaven, els andalusos. I el
Còrdova va enrocar al minut 84.
Segurament pels nervis, un
defensa del Còrdova va arronsar la cama a la frontal de l'àrea
i Freixa el va veure, el va fer quedar en evidència i va capgirar la
jugada amb un aplom magm'fic, el que feia falta per marcar
Quim Ferrer celebra la victòria al final del partit. / EL DÍA
im segon gol. Llavors es va encoses no eren com semblaven. vol manera. La Unió va ser lla- mosca, ni un bri d'aire, i va tendre la diferència entre el
Salas va plegar abans d'hora vors un col·lectiu amb concep- atraure el Còrdova cap a una te- Còrdova, que caminava a pas
ima altra vegada expulsat (62') te de grup i va parar atenció. A ranyina de confusió. Com més de bou, i el Figueres, que va ser
i im gol no es regala de qualse- l'àrea no se li va escapar lú una temps passava més neguitosos un equip espavilat.
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Víctor, del Viia-real, pressiona Carlos García, de l'Alhletic. / EFE.

Fran controla la pilota en presència de Harold Lozano. / EFE

L'Athletic enfonsa
mésel Vila-rea
o Dos gols de Tiko en els vint
primers minuts resolen el partit

O L'equip de la Plana ratifica
que es troba en plena crisi
EL9

VILA-REAL

ATHLETIC

0
1 López Vallejo
3 Arruabarrena

M

L'Athletic de Bilbao va enfon-

M
^^1

sar una mica més el Viia-real i
va encarrilar la seva classiñcació per a les semifinals en u n
partit que va controlar perfec-

25 Aranzubra
7 OskarVales

16 QuiqueAivarez \ 12 Lacruz
20XaviRoca
;, 5 Carlos García
24 Una!
i'15 FeiipeGurénaez
5 Galea

Vila-real(Plana Baixa)

.

_ * T^I U _

6 Urrutla

10 cagna
18 Jorge López
22 S a
15PÍZZÍ

j 10 Yeste
• 11 Javi González
i 1¡uerrero
9Ezquerro
:

i n .

. .

8Cra¡oveanuperCagna(66)
16 Orbaiz per Urrutla (67')

j

,

,-

vessa en la lliga es van desfer
b e n aviat i els de la Plana va
llençar les seves possibilitats
de superar l'eliniinatòria i van
ratificar que es troben en plena

CANVIS

23 Ballesteros per Unai (45)
17 Amor per Galea (66)

_ > , •*

tement. Els bons propòsits de
l'equipdeVíctGrMúñozperrefer-se de la mala raxta que tra-

, ,

.

,

c

crisi. L e q u i p b a s c va fer u n
plantejament defensiu i en va
fgj. p j - Q ^ d e m o s t r a n t
• j
n •

un

gran
7.

46 Murillo per Guerrero (70')
esperit de Uuita per aprofitar
17 EtxeberriaperTiko(83')
les mancances dels locals. Dos
BOLS
gols de Tiko van sentenciar el
0-1. (i6')Tikocuimina una jugada personal, matx en els primers vint minuts.
0-2. (20) Tiko després d'una passada
El Viia-real va sortir disposat
d Ezkerro.

ARBiTRE

^

, „ ,, . , ,,,,

a portar la iniciativa però 1 equip de Heynckes va donar el

PinoZamoranoíCol·legi castellà).

n

TAR6ETES

primer avís amb u n u contra u
de Tiko amb Lopez Vallejo, que

.

Grogues: OskarVales, Carlos García, Unai,

i-

J

•^

J ' i

Urrutla, Quique Aivarez, Ballesteros.
el porter navarrès va resoldre
y"?*JJ.!!:.?.'!Í?"f.í^lïn[.!?J.''.?.?:.
• b é . Els locals s'hi van tornar
INCIDÈNCIES
amb una internada d'ArruabaUns 9.000 espectadors al Madrigal. Partit
rrena que va acabar amb im xut
Arxiu d'anada
Municipal
Girona.
9 Esportiu,
El. 10/1/2002.
15
delsde
quarts
de final
de copa
i dirigit
j Page
- • •..oferia
j
n - la• seva
r-i
de
malVíctor
de
Pizzi.
El conjunt
pitjor

cara i Tiko ho va aprofitar als
15 minuts per engaitar un xut
des de fora de l'àrea que va superar el porter.
'
El gol va trencar les estructures del Viia-real, ja que el seu
objectiu era no encaixar-ne
cap. L'Athletic se'n va adonar,
va continuar pressionant i quatre minuts més tard el mateix
Tiko va fer el segon gol aprofitant una molt bona assistència
d'Ezkerro. Els nervis es van
apoderar dels locals i el seu joc
va ser inoperant. Tot i això, Pizzi va tornar a disposar d'ima altra oportunitat, força clara,
però la seva rematada va anar
a fora quan semblava que el
més fàcil era marcar. Els bascos, per la seva banda, van estar molt còmodes sobre el
camp i només la falta de fortuna els va impedir fer el tercer
abans del descans.
. El Viia-real ho va voler matar
tot en els primers minuts de la
segona part però no va saber
trobar una esquerda en l'ordenat esquema defensiu de l'Athletic. La seva única acció clara
de gol va ser im xut al pal de Jorge López que va accentuar el
desencís dels seguidors locals.

El Deportivo
reacciona en el
segon temps
DEPORTIVO

VALLADOLID

20
1
15
19
20
6
8
10
16
24
7
9

Molina
Capdevila
Djorovic
Donato
Mauro Silva Djalminha
Fran
Sergio
Héctor
Makaay
Diego Tristán

25
2
3
4
6
14
20
21
24
9
11

Bizarri
Peña
Marcos
Gas|}ar
Santamaría
Chema
Harold Lozano
Caminero
Fernando
Tote
Cuauhtemoc

CANVIS
2 3 Duscher per SergIc)(45')
2 5 José Manuel p e r H éctor(47')
16 Jesús per Harold Lozano(73')
17 Pandiani (0) per M akaay(76')
10 Eusebio per Femar do (80')
GOLS
1-0. (46') Capdevila remata dins de l'àrea un
córner llançat per Djalminha.
2-0. ( 6 2 ' ) Maakay remata amb la dreta
després d'una passada de Duscher.
ÀRBITRE
MejutoGonzález(col'legi asturià).
TARGETES
Grogues: Harold Lozano, Djorovic i Tote.
Vermelles: Cap.
INCIDÈNCIES
2 1 . 0 0 0 espectadors a Testad i de R iazor.
Partit d'anada dels quarts de final de copa
del Rei.

EL 9
La Corunya

El Deportivo va haver d'esperar a la segona part per definir
a favor seu un partit en què a
la primera meitat va notar el
nerviosisme generat per la derrota del Bernabeu, però va fer
un pas important per accedir a
les semifinals. Capdevila i Makaay van ser els encarregats de
liquidar els dubtes i materialitzar el clar triomf sobre el Valladolid.
El plantejament tàctic del
conjunt castellà en la primera
meitat va encallar la solvència
del migcamp del Deportivo,
que es va veure impotent per
generar ocasions de gol. Els aficionats locals es van enfadar
molt amb el seu equip i el van
acomiadar a la mitja part amb
una forta xiulada.
El Deportivo va sortir molt
motivat i va marcar en el primer minut del segon temps, fet
que va provocar que el partit
s'obrís molt. L'entrada de Duschers i José Manuel va ser decisiva per fer rutllar correctament el centre del camp de l'equip que entrena Irureta.
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El Rayo adnrietqüe ncval la
, pena jugar la tornada de copa f'
. Madrici. La plantilla del'Rayo va'admetre ahir
òtjertamentquenotéresaferen
' s .,
' l'elimmatòria de copa contra el Real Madnd
I va plantejar fins i tot la possibilitat de
susp'endre^l'enf rontament de tornada 'A
^^ Vallecas tothom pensa, des de l'entrenador
fins a l'ultim jardiner, que no val ni la pena ,'
( pensar en la tornada i que, tal com estan les
coses, la lliga pot ser un suplici si no redreça
immediatament la trajectòria que ha seguit
El Rayo es, efectivament, el pitjor equip de ,
pnmera i no ha sumat ni quinze punts (13)
El temor dels jugadors se centra ara en el
penll que el públic els deixi sols «Espero que
tinguin paciencia», va demanar ahir el porter
Lopetegi /EL9

Tayfun és dubte i Kovacevic
jugarà contra l'Athletic
Sant Sebastià. El migcampista turc de la Real
Sociedad Tayfun és dubte per jugar el derbi
basc contra l'Athletic de Bilbao, mentre que
el davanter iugoslau Darko Kovacevic serà
amb tota seguretat titular, en el que sera el
seu debut en la segona etapa en l'equip
donostiarra Tayfun no es va entrenar ahir
amb la resta dels seus companys ja que
arrossega molèsties musculars en els
isquiotibials de la cama esquerra En el cas
que el turc no poguesjugar el derbi, el seu
substitut a la banda dreta sera Aramburu
Kovacevic, per la seva banda, va demostrar
ahir que no està físicament al cent per cent
perjugartot un partit /EL9

El Real Madnd se sent protegit
per utilitzar «1902-2002»
Madrid. La demanda presentada ahir contra el
Real Madnd pel presumpte us no autoritzat
de la marca «1902-2002» no preocupa el
club blanc, que se sent plenament protegit en
la utilització de la denominació «Real Madrid
1902-2002» El club blanc s'enfronta a una
demanda per un presumpte delicte contra la
propietat mdustnal a partir de la denuncia
presentada perJulio Gómez Flores, que te
registrat el «1902-2002» segons constaren
una resolució de l'Oficina Espanyola de
Patents i Marques del 5 de juliol del 2000 El
Madnd es defensa aclarint que no fa servir la
marca «1902-2002» separadament del nom
Real Madnd / EFE

La lliga italiana tractarà el cas
de Guardiola el 24 de gener
Roma Els positius per nandrolona del
migcampista català del Brescia Josep
Guardiola seran tractats el 24 cl'aquet mes
per la comissió disciplinana de la lliga italiaria
, I es decidirà si s'accepta la petició de sanció
, de'la fiscalia antidopatge del Comitè Olímpic
Internacional (CONI) La petició del fiscal
Giacomo Aiello és d'un any de suspensió per
al jugador català Guardiola va donar positiu
per nandrolona en els controls que li van fer
'en els partits Piacenza-Brescia, del 21
' t
d'octubre de l'any passat, i Lazio-Brescia,'del
) 4¡de novembre (Guardiola està suspès _
, cautelarment des del 22 de novembre /EFE I-
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El València fa teràpia
peranaral Bernabeu
o El conjunt yalencianista es veu amb
cor de guanyar el Real Madrid

O John Carew culpa el Fulham anglès
de buscar una excusa per no fitxar-lo

EL 9
València

El València fa teràpia per jugar
sense neguits al Bernabeu diumenge vinent i enfilar l'assalt al
cim de la lliga amb el cap clar.
A Paterna tothom es calça però
ningú s'arronsa perquè, per
primera vegada aquest any, el
conjunt valençianista s'encamina cap a un partit amb l'aiiibient al seu favor pel record de
la victòria contra els madridistes en la primera jornada i pér
la possibilitat d'avançar els
blancs, que tenen només a dos
piints de distància. «El València està obligat a barallar-se pel
títol i diumenge juguem contra
im rival directe, de manera que
estem obligats a puntiiar. A
part de tot, podem guanyar el
Madrid, no en tinc cap dubte»,
va aclarir ahir Kily González,
que t o r n a v a a c o m p a r è i x e r
després d'iina colla de setmanes sense fer-ho.
La idea de Kily no s'enfronta
a cap dissidència en la plantilla
valençianista però la realitat de
l'equip crea dubtes a la davantera per la pila de lesionats que
s'han acumulat en aquesta línia. Els metges del club provaran de recuperar Mista i Juan
Sánchez, que van ser baixa al
camp del Betis, però ho tenen
magre per restablir Illie, que
hauria de jugar per tapar l'ab-

li esvaís la possibilitat de fitxar
pel Fulham. El davanter n o rueg manté que el club anglès
va buscar l'excusa d'una lesió
en un genoll per no reconèixer
" que el traspàs —que l'obligava
Excuses del Fulham. Carew- a pagar 18 milions d'euros al
torna a formar part des d'ahir València— s'escapava de les
de la plantilla, després que se seves possibilitats.
sència per sanció de Salva. Si
no es cura ningú a temps, l'entrenador Rafa Benítez haurà de
treure Carew del/ons de la saca
dels davanters.

Ei.davanter
noruegJohn
Carew, enfocat ai
centre deia
imatge, s'entrena
amb eis seus
companys a
Paterna. / EFE.

La Lliga conserva el valor
els tres primers campionats
són els mateixos que s'hi van
incloure l'any passat tot i que
La lliga estatal de primera divi- la distància de qualitat entre el
sió va ser la millor competició segon i el tercer ha augmentat
de futbol del m ó n l'any 2001 sensiblement respecte de l'any
segons la valoració anual de la 2000.
Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol Argentina, per darrere. La di(IFFHS). Leslhgues europees ferència entre les lligues espacontinuen acaparant la rnàxi- nyola, anglesa i italiana respecma atenció mundial a m b el te de la resta de competicions
campionat estatal com a punta també ha augmentat, sobretot
de llança i les lligues d'Angla- gràcies al nivell d'inversió. Aleterra i Itàlia, per aquest ordre, manya és la quarta força per
com els altres punts d'interès. darrere de la italiana. El camSegons l'informe de la IFFHS, pionat argentí, u n dels m é s
EL 9

LLISTA

Berlín

.1.267
Espanya
Anglaterra 1.176
Itàlia
1.013
Alemanya
•976
964
Argentina
942
Brasil
. 799
França
765
Portugal
Holanda
713,5
Grècia
'691
Escòcia
-687,5
Colòmbia
669
Mèxic
.658,5
641
Bèlgica
Turquia
603

prolífics en la formació i deseo-,
briment de jugadors de referència als equips europeus,
queda per darrere i és possible
que baixi posicions si la situació econòmica del país no s'estabilitza. Els maldecaps de diners del país s'han traslladat
per defecte al futbol i la història
futbolística argentina corre el
perill de quedar escapçada. Els
clubs es plantegen ara la possibilitat de n o c o m e n ç a r el
campionat Clausura a causa de
les enormes dificultats que est a n t r o b a n t p e r finançar la
temporada.
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Solans comença a
perdre la paciència
o El president del Saragossa admet
que Rojo depèn del pròxim resultat

O El club exigeix un canvi d'orientació
a l'entrenador a partir de diumenge

EL 9
Saragossa

El president del Saragossa, Alfonso Solans, va admetre ahir
en una entrevista a Marca digital que el club es plantejarà
un canvi d'orientació si perd
diumenge contra l'Espanyol.
Sense dir-ho. Solans va preveure la destitució de Rojo si
l'equip no encetala segona volta amb una victòria. La situació
a la lliga i el clima de crispació
entre el públic i l'entrenador
-—provocat per la poca traça
del tècnic en les relacions amb
els aficionats— fan pensar que
les declaracions del president
són l'anunci d'una decisió que
ja ha pres.
Rojo no cau bé als aficionats
del Saragossa, amb qui s'ha enfrontat al camp i al carrer, un
fet que va molestar Solans. El
president conserva un cert
grau de condescendència amb
el tècnic basc però té por de la
proximitat de la zona de descens —l'equip viu només tres
punts per sobre— i no vol ni
sentir a parlar d'un altre final
de lliga de suors fredes com el
que va viure l'any passat.
Fins dilluns, res. Solans va carregar ahir contra els jugadors
per la seva actitud en alguns
partits i els va exigir més responsabilitat. Però no els va cul-

Castaño torna al Betis després
de plantar el Nàstic
Sevilla El migcampista del Betis Castaño es va
tornar a entrenar ahir amb l'.equip andalús
desprès de frustrar-se la seva cessió al Nastic,
de segona A El jugador, a qui el club de
Tarragona va acusar de xantatgista per haver
reclamat mes diners quan l'acord semblava
tancat, va explicar ahir al seu president,
Manuel RuizdeLopera, la seva versió dels fets
I torna a estar a les ordres de Juande Ramos
L'entrenador del Nàstiç, Jaume Bonet, va
afirmar ahir que el club no farà cap més
incorporació sempre que no hi hagi la
possibilitat de contractar un jugador que
marqui diferencies Un dels objectius és
Escoda, pero sembla difícil que el davanter
estigui disposat a deixar el Vila-real / EL9

L'I nter col• lapsa els accessos
als canips d'entrenament

El jugador romanès de l'Alavés Mara salta per sobre de Rétaoslo en un partit de lliga. / EFE.

Druilc se sent sorprès
El ddvanter Goran Drutic va tornar ahir als
entrenaments després de sis mesos lesionat.
LI va faltar temps per afirmar que se sentia
impressionat per l'actitud hostil del públic
envers l'equip. «No havia vist mai res igual
Jo només he jugat amb l'Estrella Roja i ara
això d'aquí em sorprèn», và declarar el
jugador. «Allà el públicanimatot el partit i
si al final no s'ha jugat bé, protesta; però no
mentre dura el partit«, hi va afegir Drulic.

par totalment de la situació de
l'equip i va avisar que no es
deixarà portar per l'opinió general del públic, que s'aferra
als mals resultats per expressar
antipatia a l'entrenador. «L'entrenador ho serà fins que la situació es torní realment greu
Però si es perd diumenge la
bronca pot ser monuiriental i
llavors haurem de parlar dillims
i pensar quina decisió hem de
prendre», va advertir Solans.

Losada: «Tinc una cama nova»
«oblidat totalment» la lesió:
«No sento cap molèstia ,i tinc
una cama nova per jugar.» Una
El davanter del Mallorca Ro- cama amb la qual espera poder
berto Losada va rebre dilluns correspondre amb gols a la
l'alta mèdica després de més confiança del Mallorca. Losada
d'un any lluny dels terrenys de no ha volgut pronunciar-se sojoc per una greu lesió. El Chino bre la guerra de declaracions
s'ha mostrat eufòric després de que mantenen l'Oviedo i el Mapoder reincorporar-se a la dis- llorca sobre a qui pertany, i s'ha
ciplina del club dirigit per Ser- limitat a debcar clar que es trogio Kresic, i ja hà decleirat que ba molt bé al club de Palma.
en cas de ser convocat el pro- Losada també va agrair a Albert
per cap de setmana per jugar Luque que li dediqués el darrer
contra el Las Palmas, rebria «el gol al camp del Valladolid.
millor regal de Reis».
Si Sergio Kresic ha perdut
L'exjugadór de l'Oviedo ja ha per les properes setmanes el
EL 9
Palma de MaUorca
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El jove
davanter del
Real Madrid B
Carlos Reina
Aranda
jugarà cedit
fins al final
d'aquesta
temporada al
Mallorca

Palma de Mallorca. La presencia de l'Inter de
Milà va col lapsar ahir els accessos a les
instal lacions de la ciutat esportiva Antonio
Asensio, situades a uns vuit quilometres de
Palma, per la gran afluencia de seguidors que
volien veure les evolucions dels jugadors que
entrena Héctor Cuper El fet que el conjunt
interista, igual que el Mallorca, decidís
entrenar-se a porta tancada va provocar un
col lapse circulatori ja que els aficionats van
aparcar els cotxes al voltant de les
instal lacions L'Inter s'estarà a Palma fins
dissabte, dia que marxarà cap a Italia per
jugar contra el Perusa L'expedicio tornarà a
Palma en funció del clima de Mila i l'estat deis
camps d'entrenament del club /EFE

camerunès Samuel Eto'o, convocat pel seu país per jugar la
copa d'Àfrica, en només dos
dies ha guanyat dos davanters
el recuperat Losada i Carlos
Reina Aranda, un jugador de 21
anys que arriba cedit del Real
Madrid. Aranda jugava al filial
blanc i s'incorporarà al Mallorca B de Segona B per intentar
ajudar a treure l'equip de la
zona de descens que ocupa,
però abans de la fi de temporada el Mallorca vol que Aranda s'integri al primer equip, segons va confirmar el president
Mateu Alemany.

BW POS!

ALTE HERREH
L'autordel millor gol de l'any
2001 alemany té 80 anys
Berlín Kurt K/leyer, un futbolista amateur de
80 anys, ha vist com es com'plia el seu somni
El gol que va marcar en el partit que va jugar
el seu equip de veterans, el Post
Recklinghausne, contra el Hillerhide per
celebrar el seu 80è aniversari ha estat escollit
millor gol del 2001 alemany pels espectadors
del programa Sportschau, de la pnmera
cadena publica Meyer, a la foto amb el braç
aixecat, va engaitar un fort xut des de 16
metres que va anar a l'escaire, va obtenir el
21 per cent dels vots i va superar en la votació
jugadors de la Bundesliga «He plorat
d'alegria», va dir /EFE
I
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© NicolasAnelkadiuquees
torna a sentir viu en el Liverpool
després dels fracassos en el
Real Madrid i el PSG

© El davanter francès, de
caràcter tancat i rebel, reconeix
que es va equivocar quan va
deixar l'Arsenal

El nen surt de
la bombolla
MARTfAYATS
Barcelona

»<

«Que jo sàpiga, els amics de veritat no et menteixen mai.»
Aquesta frase defineix la filosofia de vida de Nicolás Anelka.
Per això confia cegament en la
seva colla d'amics de la infantesa i la seva família. Formen un
mur invisible amb què el davanter es protegeix de la realitat. Però la traducció d'aquesta
filosofia en la seva carrera esportiva no ha estat precisament
beneficiosa. Ara ha cornençat a
adonar-se'n. L'única via de comunicació que ha triat Anelka
per relacionar-se amb la resta
del m ó n és estrictament u n
camp de futbol, perquè fora
d'ell ha ofert sempre la imatge
d'una gran promesa que va a la
seva i no té cap voluntat d'identificació o integració en les
plantilles de què ha format part.
Anelka, amb només 22 anys, ja
ha viscut dues etapes en el París
Saint-Germain —el club en què
va fer el salt al professionalisme—, la fama a l'Arsenal (24
gols en 71 partits més el ü'tol de
lliga i la copa anglesa del 98) i
el fracàs en el Real Madrid. El
club madridista, que el va fitxar
com una gran estrella i com a
jugador al voltant del qual havia
de girar l'equip, només va rebre
indiferència, i va tenir moltíssims p r o b l e m e s per encolomar-lo a im altre club per culpa
del caràcter difícil del jugador.
En el currículum d'Anelka hi figura la copa d'Europa del 2000,
però la seva aportació va ser
més puntual —im gol de cap en
seniifinals contra el Bayern—
que fonamental. A més, la seva
presència en la selecció francesa que va guanyar l'Eurocopa
2000 també va ser complementària. Només un entrenador
amb la vitalitat de Luis Fernán-

El Parma jugarà les semifinals
de la copa italiana
Roma. El Parma va aconseguir ahir la seva
classificació per a les semifinals de la copa
Italiana després d'ennpatar al seu estadi (0-0)
contra l'Udinese El conjunt parmesà es va
classificar gràcies al valor doble del gol que
havia aconseguit en el partit d'anada (1 -1) El
Juventus es va desfer de l'Atalanta (4-2) en
• partit d'anada gràcies als tres gols
aconseguits per Amoruso L'uruguaià
Zaiayeta va connpletar el triomf de l'equip de
Torí, que va haver de remuntar un 0-1 Avui
es decidirà el tercer semifinalista —el Brescia
es va classificar dimarts derrotant el Roma—
en el partit que enfrontarà el Milan amb el
Lazio a l'estadi de San Siro /EL9

El Liverpool falla al camp del
Southampton (2-0) en la lliga
Londres. El Liverpool va perdre
sorprenentment al camp del Southampton
(2-0) en partit ajornat de la lliga anglesa i va
deixar escapar l'oportunitat de situar-se en la
pnmera posició de la classificació empatat a
punts amb el Leeds El pnmer gol dels locals
el va aconseguir Beattie en transformar un
penal (63') El segon gol va arnbar en una
accio desafortunada de Riise, que va marcar
en propia porta (71') En la copa de la lliga,
el Chelsea va eliminar el Tottenham per 2-1
D'altra banda, els jugadors del Chelsea Jody
Morris i Des Byrne han quedat en llibertat
sota fiança després de declarar ahir de
l'acusació d'agressió /EL9

Blatter anuncia que es
presentarà a la reelecció

dez es va atrevir al repte de re- cidir deixar el club de Londres
cuperar-lo per al PSG i redreçar per fitxar pel Real Madrid l'estiu
un arbre tort. Però, tot i els seus del 1999, i la va encertar de ple.
esforços, va haver de claiidicar Li va dir que havia de continuar
davant la fredor del francès i creixent com a jugador, que la
engegar-lo a passeig.
lliga anglesa era la millor per
Però el retorn a la lliga angle- fer-ho i que ja tindria temps per
sa amb la seva cessió al Liver- fer diners. Però Wenger, tot i ser
pool —amb el qual ja ha debu- francès, no és un membre de la
tat i ha marcat un gol— sembla colla de Trappes, en què Anelka
haver despertat el jugador de la va començar a jugar a futbol, ni
seva actitud autista. «Em sento és im dels privilegiats que té les
viu de nou. Només estic cedit, portes de casa seva obertes. Per
però si pogués ara mateix fitxa- això Anelka no se'l va ni escoltar
ria pel Liverpool. És un club ex- i ha hagut dé viure tres anys
cepcional i m'entusiasma po- mediocres buscant una nova
der jugar al costat de Michael oportunitat. «Quan vaig marxar
era molt jove i tots els meus
Owen», assegura.
problemes estaven al meu cap.
L'avís d'Arsène Wenger. L'en- Ara tinc més experiència», retrenador de l'Arsenal ja va avi- coneix el jugador donant la raó
sar Anelka quan aquest va de- a Wenger.
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Anelka espera
repetir al
Liverpool els
èxits que va tenir
a l'Arsenal i
reconeix que es
va equivocar
deixant la lliga '.
anglesa quan va
fitxar pel Real
Madrid./EL9

Ginebra (Suïssa). El president de la FIFA, Joseph
Blatter, va anunciar ahir que es presentarà a
la reelecció en el proper congrés de la FIFA,
que es farà a Seül el 28129 de maig Blatter
va ser elegit abans del mundial del 19981
assegura que té el suport de més d'un
centenar de les 204 federacions D'altra
banda, Blatter va pronosticar que la pnmera
fase del mundial tindrà sorpreses, basant-se
en el fet que es disputa per pnmera vegada
«en terreny neutral Amb una sola excepció
(Brasil a Suècia el 1958), els europeus han
guanyat a casa i el mateix ha passat amb els
americans Aquesta vegada l'entorn serà
diferent I hi haurà sorpreses» /EFE

Hadji se sent «estranger» à la
selecció del Marroc •
Rabat. Eljugadonntemacional marroquí
Mustapha Hadji, exjugadordel Deportivo i
que actualment milita a l'Aston Villa,
assegura que ha renunciat a jugar la copa
d'Àfrica, que es disputa a Malí aquest mes,
amb la selecció del seu país perquè se sent
«com un estranger que no és ben rebut en
el grup» Mustapha lamenta que ell i seu
germà Youssef, que juga al Nancy francès,
hagin estat titllats de traïdors i denuncia que
en la selecció hi ha un ambient poc saludable
arran dels grupets de jugadors que s'han
creat «Tinc la impressió que als jugadors que
sortim a fora se'ns considera estrangers», es
va refermar Hadji /EL9
' ' ,
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Arribaran a l'esprint?
Desprès de tants i tants quilòmetres, de tanta
I tanta sorra, Fabrizio Meoni i Joan Roma
encara es jugaran el ral li amb una espnntada
final a les platges de Dakar

I WATERPOLO

La selecció catalana viu
avui la seva gran nit
O Catalunya presentarà un
equip de luxe davant la
selecció sueca

O El tècnic català, Joan
Colomen aposta per la
continuïtat de la selecció

O Colomer destaca la
col·laboració dels clubs
catalans: «s'hi han abocat»

MARC SALGAS
Barcelona

La selecció catalana de waterpolo s'afegeix avui amb un partit contra Suècia a la resta de
seleccions nacionals que en les
últimes s e t m a n e s s'han enfrontat en partits internacionals contra altres països. L'enfrontament —que tindrà lloc a
a la piscina Sant Jordi a partir
de les nou del vespre i que serà
retransmès pel 33— es preveu
que sigui una altra gran festa de
l'esport català, en un intent
que les seleccions pròpies tinguin cada cop més pes en el panorama internacional.
El seleccionador català, Joan
Colomer, va destacar que el
partit d'avui «és una fita important per poder reiniciar l'activitat de la selecció catalana de
waterpolo després de molts
anys sense disputar cap partit»,
i es va mostrar interessat que
aquest projecte tingui continuïtat almenys un cop a l'any.
«Hem d'aprofitar que podem
disposar de jugadors que ho
han guanyat tot en el waterpolo i que per fi podran jugar en
la seva selecció», va dir Colomer referint-se als jugadors ca-^
talans que durant l'última dècada s'han endyt gairebé tots
els títols importants amb la selecció estatal. I és que Catalunya presentarà a la piscina Sant
Jordi un equip de luxe, amb sis
c a m p i o n s del m ó n i qliatre
carnpions olímpics. El selecc i o n a d o r català ha volgut
agrair als clubs i als jugadors les
facilitats que han donat en tot
moment. «S'han mostrat molt
col·laboradors i sensibles amb
la selecció. T o t h o m s'hi ha

m""

*-í'HJí%

Dani Ballart prova un xut en un partit del mundial de Fukuoka disputat el mes de juliol passat. / EFE

abocat i això s'ha de valorar»,
va manifestar Colomer, que
creu que aquest ambient de
col·laboració entre els clubs és
el que ha situat el waterpolo català al gran nivell en què es troba. Alguns clubs han suspès
avui els e n t r e n a m e n t s que
coincideixen amb l'hora del
partit perquè els jugadors puguin assistir al compromís.
L'últim partit de Catalunya
va ser el 1990 contra França,
amb victòria de la selecció catalana per 14 a 9.
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Victòria catalana en tots els partits disputats
Amb aquest partit ja són quatre els enfrontaments ,
internacionals que les seleccions catalanes hauran disputat •
durant les últimes setmanes. Tots han acabat amb victòria
catalana. El primer va ser el de la selecció de futbol davant Xile,
que va tenir lloc el 28 de desembre al Camp.Nou i va acabar
amb un resultat d'l a 0. L'endemà del dia dels Innocents la' selecció d'hoquei va retre urí sentit homenatge a l'exjugador
de l'Igualada Santi Carda amb l'enfrontament contra Itàlia celebrat a la capital de l'Andia,' amb victòria final dels catalans
. per 14 a 9' Fa tres dies, el 7 de gener, la selecció femenina de waterpolo va sorprendre guanyant en el seu debut contra un,
combinatde Western Austràlia, per un rotund 19 a 4.

.A SELECCIÓ
Daniel Cèrcols (CN Catalunya)
Sergi Pedrerol (CN Catalunya)
Dani Ballart (CN Sabadell)
Xavier Vallés (CN Sabadell)
Gustavo Marcos (CN Sabadell)
Carles Sanz (CN Barcelona)
Iñaki Aguilar (CN Barcelona)
Xavier Garcia (CN Barcelona)
Rubén Michaviia (CN Terrassa)
Ramon Díaz (Barceloneta)
Jordi Sans (Barceloneta)
Carles Clavería (CN Mataró)
Jordi Fernández (CN Mataró)
David Cuscó (Mediterrani)
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UN OR OLÍMPIC I DOS
MUNDIALS

El waterpolo català no figura,
òbviament, al palmarès de cap
competició internacional de
seleccions, ja que mai ha estat
una selecció reconeguda. Els
jugadors catalans han estat
majoria en les seleccions
espanyoles que han competit , •
internacionalment des dels Jocs
Olímpics que es van fer a
Anvers, el 1920. El primer partit
de waterpolo es va jugar a la
platja de la Barceloneta el juliol
del 1908. En aquells primers
anys, la selecció espanyola
estava íntegrament formada per
waterpolistes del CN Barcelona.
Fins i tot và ser aquest club el
que va pagar el desplaçament
de l'equip estatal als Jocs
d'Amsterdam, el 1928, quan el
Comitè Olímpic Espanyol (COE)
va decidir, per raons
econòmiques, que només
anirien nedadors a aquells jocs.
La llarga tradició del waterpolo
català ha fet que els
waterpolistes catalans tampoc
hagin faltat en els grans èxits de
la selecció espanyola els darrers
anys: el títol olímpic a Atlanta
(1996)—a dalt—i els títols
mundials a Perth (1998) —al
mig—iFukuoka(2001)—a
baix—. Avui no es pot dir que la
selecció espanyola és com si fos
la catalana, com es feia en altres
temps, perquè cada cop hi ha
més jugadors d'altres indrets de
l'Estat espanyol. Dels 13
campions olímpics a Atlanta, set
eran nascuts a Catalunya
—Abarca, Pedrerol, Estiarte,
Ballart, Payà, Sans i Sanz— i sis
a la resta de l'Estat—Rollan,
Iván Moro, Gómez, Oca, García
i Andreo—. El 1998, a Perth,
dels tretze campions del món,
set havien nascut a Catalunya,
cinc a la resta de l'Estat i el tretzè
era el cubà nacionalitzat
espanyol, resident a Barcelona, "
Iván Pérez. L'any passat, a
Fukuoka, els catalans van
quedar en minoria; eren cinc per
set de la resta de l'Estat i Iván
Pérez. La majoria d'aquests
jugadors, però, han
desenvolupat la major part de la
seva carrera en clubs catalans.
EIsjugadorsdelCanoede
Madrid en són l'única excepció.
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A dalt, el català Pere Martínez de la Rosa, aturat a la pista. A baix, a l'esquerra, el «box» de iordan i, a la dreta, una volta de McLaren. / JOSEP CASANOVAS

Els pilots no rebaixen
per la pluja
O L'escocès David
Coulthard es manté com el
més ràpid a Montmeló
JOSEP CASAN OVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

Una pista humida i lliscant va
presidir ahir, per segon dia
c o n s e c u t i u , les proves dels
equips de fórmula 1 al circuit
de Catalunya. De fet, la pista
només va estar eixuta a la tarda
i durant poc més d'una hora i
un ruixat trenta minuts abans
del final de l'activitat a la pista
va impedir que els registres del

O Martínez de la Rosa
estrenarà avui per primer
cop el nou Jaguar R3

dia abans baixessin.
Igual que d i m a r t s , David
Coulthard (McLaren-Mercedes) va ser el més ràpid dels 18
pilots. L'éscocès va fer la millor
de les seves 62 voltes en
1:21.157, seguit de LucaBadoer
(Ferrari), amb 1:21.764, i Jenson Button (Renault),-que va
girar en 1:21.780. La novetat va
ser la presència de l'equip Jordan-Honda, amb Giancarlo Fisichella i Takuma Sato. L'italià
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va fer el quart millor temps,
amb 1:22.011, just. per davant
de Jarno Trulli (Renault) i Ralf
Schumacher (Williams-BMW).
Marc Gené (Wílliams-BMW) va
fer la seva millor volta en
1:22.949 mentre que Pere Martínez de la Rosa (Jaguar-Cosworth), afectat pels problemes
elèctrics, va establir la seva millor marca en 1:23.586.
Entre els cotxes n o u s daquest any, el més ràpid va ser

O La nova tribuna principal,
per a 10.000 espectadors,
s'inaugurarà en el GP de Tabril

el Bar-Honda de Jacques Villeneuve (1:22.817) mentre que
Alian McNish (Toyota) i Eddie
Irvine van tancar la classificació del dia. Irvine va ser el pilot
que va completar ihés voltes,
78 en total.
Els nou equips d'ahir repetiran avui, tot i que Ferrari només disposarà de Badoer ja que
Luciano Burti, l'altre provador,
rodarà a Fiorano. De la Rosa,
per la seva banda, provarà per

primer cop el nou Jaguar R3,
que tant ahir com dimarts només va utilitzar Irvine.
Paral·lelament als entrenaments de fórmula 1, aqiiests
dies s'ha pogut comprovar la
ràpida construcció de l'espectacular nova tribima de la recta
principal, amb capacitat per a,
10.000 espectadors i que s'estrenarà en el Gran Premi de
fórmula 1 de l'últim cap de setmana d'abril.

EL 9
DIJOUS 10 de.gener del 2002

MÉS ESPORT MOTOR RAL4Í OAKAR .': 23

Joan Roma continua
apropant-sea Meoni
O Losonencli va retallar 26 O Roma va arribar a
O AlfieCox va guanyar
segons més al pilot italià,
posar-se líder ja que va tenir Tetapa i Arcarons i Esteve
que l'avantatja en un minut Meoni a quatre minuts
van perdre temps
EL9
Tichit (Mauritània)

La lluita per la victòria en motos en el 24è Ralli Dakar ja és
només cosa de dos pilots: Fabrizio Meoni i Joan Roma, tots
dos amb KTM. L'osonenc va
restar 26 segons a l'italià en el
sector d'ahir, de 520 quilòmetres, el més llarg d'aquesta edició de la cursa. A més, Roma es
va lliurar de la pressió a què el
sotmetia Cario de Gavardo ja
que el xilè no va anar tan ràpid
com els dies anteriors i, a més,
es va perdre poc després del
tercer i últim control de pas.
Ara, entre Meoni i Roma només hi ha un minut, una diferència que certifica una igualtat inusual i alhora augura la
màxima emoció i incertesa per
a les pròximes etapes.
Roma va liderar la major part
de l'etapa i, segons va comentar, quan va arribar al punt de
repostatge tenid quatre minuts
d'avantatge sobre Meoni i, per
tant, era líder. L'italià, però, va
cargolar la maneta del gas en
l'última secció del recorregut,
més ràpida, i com que Roma va
tenir problemes amb l'aparell
que porta el recorregut a seguir, va retallar al màxim la diferència. «Temia per la navegació en solitari ja que és el primer cop que estic en plena
Mauritània, però me n'he sortit
bé. Demà tornaré a sortir a totes per veure si d'una vegada
em poso líder», va dir Roma. Alfie Cox (KTM) va guanyar l'etapa i va desbancar De Gavardo
del tercer lloc de la general. Jordi Arcarons (KTM) va cedir gairebé 17 minuts però continua
cinquè, dos llocs per davant
d'Isidre Esteve (ÍCTM), que ahir
va caure. Kari Tiainen (KTM) es
va trencar l'avantbraç esquerre
i va haver d'abandonar. Vicent
Escuder (KTM) va trencar la
suspensió davantera de la seva
moto i ara és catorzè.

im

Hirosi Masuoka durant l'etapa d'ahir del Dakar, /EFE

Un assistent mor en un accident
Els organitzadors van comunicar ahir la mort del francès Daniel
Vergnes, pilot d'un vehicle d'assistència de l'equip Toyota
Trophy, a causa d'un accident en l'etapa de dimarts Els altres
tres integrants del vehicle, el francès Benoit Agoyer, la britànica
Sheona Dorson-King i el belga Christophe Van Rietvan resultar
fents i van ser evacuats a un hospital de Nouakchott. El vehicle
es dirigia a Tidjika, lloc on va acabar la onzena etapa quan es
va sortir de la pista. Ahir Hiroshi Masuoka va ser batut per Jean
Pierre Fontenay i Jutta Kleinschmidt, els seus companys
d'equip, però malgrat això el japonès respira tranquil ja que el
seu avantatge en la general de cotxes no és definitiu però sí
confortable. Kenjiro Shinozuka, fins ahir segon, va patir les
conseqüències de baixar una duna pel lloc errat. Fernando Gil
i Rafael Tornabell eren onzens en'el primer control de pas però
un problema mecànic en el seu Seat Córdoba els va fer anar
enrere abans de passar pel tercer control, on el castelloní José
Luis Monterde (Nissan) era 12è. Avui es disputarà l'etapa amb
sortida i arribada a.Tichit, de 450 quilòmetres sobre sorra i
dunes i en la qual la navegació tornarà a ser fonamental.
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CLASSIFICACIONS
• Motos. 12a etapa.
l.A.Cox(KTM)
2.J.Roma(KTM)
3.F.Meoni(KTM)
4.].Ari:arons(KTM)
5.G.Sala(KTIVI)
6.C.deGavardo(KTM)
7.R.Salntc(KTM)
8.1. Esteve(KTM)9.E.Bernard(KTM)
10.A.UIIevalseter{KTM)

• Motos. General
6h30:39
a 00:40
a 1:06
a 16:57
a 18:15
a 27:05
a 32:46
a 44:01
alh03:43
alh09:19

• Cotxes. 12a etapa.
l.J.P.FontenyadVIitsublshl) 6h32:44
2.J.KIeinschmidt(Mitsubishi)
a.l:39
3.K.Masuoka(Mitsubishl)
a 6:39
4.K.Shinozuka(Mitsublshl)
a 18:08
5.C.Sousa(Mitsubishi)
a 28:46
6.G..deMevius(Nlssan)
a 41:36
7.S. al Hajri (Mitsubishi)
alh22:41
8.K.Kolberg(Mitsubishi)
alh51:25
9.J.Misslin(Nissan)
alh53:03
10.L.AIphand(Mitsub)
alh55:15

l.F.MeonKKTM)
2.J.Rojna(KTM)
3.A.Cox(KTM)
4.C.deGavardoA.Cox(KTM)
5.J.Arcarons(KTM)
6.R.Saintc(KTM)
7.1. Esteve (KTIVl)
8.G.Sala(KTM)
9.E.Bernard(KTM)
10.A.UIIevalseter(KTM)

33hl9:08
a 1:00
a 12:04
a 27:41
a 38:06
alh06:13
alhl4:58
alhl9:32
a3h33:48
a4h34:49

• Cotxes. General
l.Masuoka/Maimon(Mits.) 31hl0:41
2.Kleinschniidt/Schulz(Mits.)
a 25:57
3.Shinozuka/Dellí(Mits.)
a 29:18
4.Fontenay/Picard(Mits.)
a lhl2:ll
5.Sousa/Jesus(Mits.)
a3h50:21
6.AI Hajri/Stevenson (Mits.) a 6h00:53
7.Alphand/Debron(Mits.)
a7h06:ll
8.Barkat/Barkat(Mits.)
a7h41:17
g.Kolberg/Larro (Nissan)
a8h2:28
lO.De Lavergne/Dubols(Nis.) a 9h34:55
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COSES QUE PENSO
J0RDÍQ\MPS

La llengua
catalana i els
esports
ÍV

Ci
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Fa quasi vint euiys que vaig anar per primer cop
a un camp de futbol per exercir, diguem-lio així, de
periodista professional. Era al camp de Calella, amb
l'equip a primera regional i jo havia de passar la crònica a El Maresme, una revista que intentava l'aventura de ser diari i a El Mundo Deportivo. Una en català, l'altre en castellà. Em va rebre un amic del meu
pare que passava els partits al Dicen. Li va semblar
moltbé que passés els partíts al Mundo però em va
dir que escriure d'esports en català no tenia cap futur. «La gent està acostumada a llegir el futbol en
castellà. Sempre ha estat així. No t'hi guanyaràs pas
la vida amb això», em va dir. Quasi vint anys després,
formo part de la redacció del primer diari esportiu
en català de la història i tot i que em. sento orgullós
de ser-hi, haig de reconèixer que aquell bon home
tenia part de raó. En vint anys, els esports s'han normalitzat, pel que fa a la llengua catalana, a la ràdio
i a la televisió i a les seccions dels diaris d'informació
general que, o bé escriuen en català o bé ho tradueixen del castellà. El diari d'esports en català, però, continuava faltant. Diuen que els estudis de mercat indiquen que no hi ha lloc per a un diari d'esports
en català. Potser aquests estudis els fa aquell amic
del meu pare i per això diuen el que diuen.
En tot cas, el diari d'espòrts'en català és finalment
al carrer i això ha provocat reaccions de .tot tipus,
a favor, en contra i també indiferència. M'interessa
però, referir-me a un típus de reacció, que no ha estat
pas general, però que em recorda el debat que hi va
haver quan va néixer TV3. Recorden aquelles discussions amb José Meiría Calviño, llavors director de
RTVE, que volia una Televisió de Cataliuiya antropològica i folklòrica, que parlés de coses de casa perquè les altres, les importants, ja les donaven ells?
Doncs alguna cosa semblant ens està passant en
aquest inici d'El 9. Com que som un diari en català,
escrit i pensat en català, diem; es veu que no podem
parlar de l'NBA, de la fórmula 1, dels tornejos de tennis o del mundial de futbol. Nosaltres hem de parlar
del futbol regional, de les bitlles catalanes, de petanca, de l'esport escolar i de base en general.... Es veu
que els grans temes estan reservats per als diaris esportius en castellà. Una mica com aquell ministre
que qüestionava que el català servís per ensenyar física o medicina a la universitat. El 9, com que és en
català, que parli de les coses nostrades; de les que
no tenen lloc en els grans mitjans. Doncs què volen
que els digui. Cada cosa al seu lloc; El 9 és un diari
d'esports en català, petít quant a paginació, .però
gran en il·lusió, en projecte, en compromís amb el
país i la seva llengua i amb moltes ganes de demostrar que es pot fer bon periodisme esportiu en català
tractant dels mateixos, i més, temes que fan els diaris
esportius en castellà, en francès, en itaUà o en anglès.
Algú es pensa que TV3 i Catalunya Ràdio haurien tingut l'èxit que tenen si la seva programació hagués
estat només de sardanes, castellers,
bastoners, trabucaires, documentals
d'història de Catalunya i auques del
senyor Estevel

lordi Camps
Periodista. Director adjunt d'El 5'
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Rogge vol retal lar el cost
i la durada dels Jocs
o El president del €01 considera
excessives les acreditacions de Sydney

O Va mostrar la seva voluntat de
reduir l'event a dues setmanes

EFE
Ginebra (Suïssa)

El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Jacques Rogge, va manifestar ahir
la seva ferma voluntat de «reduir la durada i les despeses»
dels Jocs Olímpics, durant una
conferència de premsa en què,
a més d'això, va fer un repàs de
d ' u n seguit de qüestions de
l'actualitat olímpica.
Rogge, amb relació a la reducció de despeses, va comentar que a Sydney 2000 les acred i t a c i o n s van arribar a les
195.000 ^ a l seu entendre, una
quantitat «excessiva»—, i va
considerar 10.500 atietès en els
Jocs d'estiu i 3.500 en els d'hivern com a xifres raonables.
Així mateix, cal retallar despeses de manteniment i infraestructura per evitar que «estadis
massa grans» perdin el sentit i
la seva utilitat un cop acabats
els Jocs. Igualment, va fer referència a la durada dels Jocs i a
la ideà que quedin reduïts a
dues setmanes. Una qüestió
difícil si es tenen en compte els
i n t e r e s s o s e c o n ò m i c s que
mouen els Jocs i que fán que
aquests ocupin sempre tres
caps de setmana del calendari.
Fent al·lusió a la designació
de Pekín per als Jocs del 2008

Í4.«M»M*. ..««

El belga Rogge,
president del
Comitè Olímpic
Internacional,
durant la
conferència de
premsa
d'ahir./EFE.

i a possibles designacions de
ciutats africanes, Rogge va afirmar que en properes eleccions
«a igual qualitat, el COI privilegiarà el continent que no hagi
organitzat uns jocs». Va manifestar també que el pressupost
anual del COI és dé 1.250 milions de dòlars i que, d'aquests,
el 93 per cent es destina a ajudar l'esport mundial a través de

l'orgaiiisme Solidaritat Olímpica. La priricipal prioritat del
comitè continuarà sent la lluita
contra el dopatge, «que amenaça la credibilitat de l'esport».
I va assegurar també que en els
propers Jocs d'hivern hi haurà
unitats de control especials,
però discretes, i altres mesures
que ja s'havien posat en pràctica en altres Jocs.

»CICLISME

Crèdit Lyonnais continua en el Tour
imatge que donava a les entitats implicades en el patrocini
el consum dé substàncies proEl darrer any el ciclisme ha es- hibides.
tat notícia, en massa ocasions,
La més mítica de totes les
més per temes relacionats amb curses, el Tour, va veure com
el presumpte dopatge dels ci- l'any passat el seu avalador
clistes que pels mateixos èxits .més important, el banc Crèdit
dels corredors del pilot inter- Lyonnais, expressava els seus
nacional. I una de les conse- dubtes a continuar donant suqüències d'aquesta pèrdua de port econòmic a la cursa: «Ducrèdit de l'esport va ser la des- rant l'any 2001 ens replantejaconfiança de les empreses a rem el nostre patrocini al Tour
l'hora de patrocinar les curses. en funció del desenvolupaEl rerefons de tot era la mala ment d'alguns factors, com ara
EL 9
París

Els seguidors
tenen el
mallot groc
lligat a Crèdit
Lyonnais, que
des de fa més
de vint anys
és el
patrocinador
delTour

el control del dopatge». Això va
ser afirmat per responsables de
l'entitat bancària l'any passat.
Per sort per als dirigents de la
cursa francesa, les intencions
han canviat. Així ho va expressar, ahir a París, el director de
comunicació del banc, Nicolás
Chaine: «Hem pres la decisió
de renovar el nostre contracte
amb el Tour de França. Sense
que tot sigui perfecte, s'està
millorant la situació. És una
neteja imperfecta però progressiva de l'esport».
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Llaneras torna a Bremen
després del fals dopatge
o El mallorquí reconeix que l¡ falta ritme
després de tres mesos sense competir

O Vol disputar tres proves de la copa del
món abans del mundial del setembre

JORDI FERRER
Barcelona

La ciutat alemanya de Bremen
serà l'escenari de la reaparició
del ciclista mallorquí Joan Llaneras. El corredor de Porreres,
establert a M o n t a g u t (Garrotxa), competeix des d'avui i
fins dilluns als Sis Dies de Bremen, la primera prova des del
seu fals positiu per eritropoietina (EPO) al mundial de pista
d'Anvers (Bèlgica) del mes de
setembre. Llaneras ha explicat
que «no he de demostrar res a
ningú. Espero competir a un
nivell òptim pel moment de la
temporada que estem i no em
plantejo cap altra cosa.»
El pentacampió mundial de
pista va viure ^ n autèntic calvari a causa del «no negatiu».
La çontraanàlisi va demostrar
la innocència del mallorquí, Llaneras celebra el títol mundial l'any 1999 a Manchester amb la dona I el fill. / EFE
que va arribar a dubtar del seu
gos, segons explicaria.
del món i subcampió olímpic
«M'Imagino que he estat lesionat»
en cursa americana.
A Alemanya, Llaneras formarà equip amb el veterà corredor
Llaneras i De Bilde competiLlaneras ha viscut a casa ets tres mesos sense competir.
belga Etienne de Bilde, el «pisran en aquesta modalitat de
Montagut i les comarques gironines han estat el camp
tard» amb millor palmarès del
pista, la que més expectació
• d'entrenament després de descartar una breu estada a València
vell continent. Sis anys enrere,
aixeca en els Sis Dies de BreI una altra a Sant Sebastià Conscient que no se li pot exigir res
Llaneras ja va córrer amb De
men, lina cita de gran arrelaa principis d'any, el mallorquí té la intenció de disputar tres de
Bilde en els Sis Dies de Copenment popular. El campió olímles cinc proves de la copa del món (Colòmbia, Polònia, Itàlia,
haguen i els Sis de Milà i entén
pic a Sydney no corre des dels
Mèxic 1 Malàisia) abans del mundial de Copenhaguen
que l'experiència amb De Bilde
Sis Dies de Grenoble del no(Dinamarca) del setembre, la gran cita de la temporada. De
serà molt enriquidora. L'«avi»
vembre. Llavors va haver de
moment, Llaneras entén el període de repòs obligat com una
de la pista mundial —40 anys—
deixar la prova en conèixer-se
lesió. «M'imagino que he estat lesionat tres mesos.»
és campió d'Europa, campió
el seu suposat dopatge.

»POLÍTICA ESPORTIVA

França vol que s'agilitzi l'AMA
panya presideix la Unió Europea.
El govern espanyol té enllesLa ministra francesa de Joven- tit el calendari de reunions del
tut i Esports, Marie-George Consell Superior d'Esports
Buffet, ha demanat al govern (CSD) durant els propers sis
espanyol que desbloquegi els mesos i la lluita contra el doproblemes de finançament de patge n'és una de les prioritats.
l'Agència Mundial Antidopat- En una reunió amb la comissage (AMA). Aquest nou organis- ria europea de l'Esport, Vivian
me del Comitè Olímpic Inter- Reading; la ministra d'Educanacional (COI) està pendent de • ció, Cultura i Esport, Pilar del
materialitzar-se i Buffet confia Castillo, va presentar ahir les
que Espanya agilitzi els tràmits reunions previstes i la primera,
durant el primer semestre de que tindrà lloc els dies 11 i 12
l'any 2002, el període que Es- de març, serà un debat monoEl 9
Barcelona
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gràfic sobre la qüestió.
Al mateix temps, el secretari
d'estat per a l'Esport, Juan Antonio Gómez Angulo, ha enviat
una carta a tots els responsables de la Unió Europea (UE)
per consensuar el sistema de finançament de l'AMA. El govern espanyol és partidari que
el Consell d'Europa, és a dir, els
quinze països de la UE i la resta
d'estats europeus, s'encarregui del manteniment econòmic de l'agència. La Comissió
Europea ha descartat finançar-la.

Acció coordinada. Buffet, un
dels símbols de la lluita contra
el dopatge dins i fora de França, ha elogiat el laboratori de
Chatenay-Malabry, que ha desenvolupat el controvertit mètode francès de detecció de l'EPO a través de l'orina, i és partidària que «Espanya i França
puguin endegar una acció àmplia i coordinada en el marc de
l'AMA». Angulo i Buffet es reuniran demà a París peravançar
en el finançament i constitució
de l'AMA.

La llista
d'esportistes que
aniran als Jocs es
farà pública avui
Madrid. EÍComitè Olímpic
Espanyol (COE) farà pública
avui la llista d'esportistes
espanyols que participaran
als Jocs Olímpics d'Hivern
de Salt Lake City (EUA)
Aquesta llista s'havia de
tancar ahir a la tarda en
una reunió mantinguda pel
Consell d'Esports Les
possibilitats que Espanya
aconsegueixi una medalla
en aquests Jocs es
;
redueixen'a l'esquiador de
fons nacionalitzat Johann ,
Muehiegg i al basclker ,
•Fernández en la prova de,
half-pipe /EL9

> CICLISME

Casero, vencedor
de la Vuelta,
presentat amb el
Team Coast
Essen (Alemanya). El Team

Coast es va presentar ahir
amb l'objectiu de participar
eh el Tour de França i
aconseguir el mallot daurat
a la Vuelta L'equip
alemany va presentar els 27
ciclistes que en formaran'
part Ángel Luis Casero,
guanyador de l'última
edició de la Vuelta,
Fernando Escartín i Alex
Zuelle estaran al capdavant
d'aquest equip. Entre els
corredors destaca la
presència del català Jaume
Hernández /EL9

»CICLISME

L'equipTelekom,
ambUllrich i
Zabel, s'entrena a
Mallorca
Palma de Mallorca. L'equip

alemany Telekom, que té
Jan Ullnch i ErikZabel com
a pnncipals figures, ha
començat els
entrenaments per terres
mallorquines Els ciclistes
de Telekom, que solen ser
elspnmersaarnbaral'illa,
han començat a
entrenar-se per afrontar
amb les màximes garanties
la Volta Internacional a
Mallorca En aquesta prova
no hi participarà Ullnch ja
que s'ha de desplaçarà
,
Qatar I Sud-àfnca V EFE , ,
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«BÀSQUET

Hewitt i Capriati, primers
caps de sèrie a Austràlia
o Ahir van donar a conèixer la llista de
favorits del primer Gran SIam de l'any

O Forrero és cinquè en el quadre masculí i
Sánchez Vicario, catorzena en el femení

ANNA FERRER
Barcelona

n

ELSCAPSDESERIE
»Quadre masculí

El primer Gran Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia, va
presentar ahir la llista de caps
de sèrie per al sorteig dels aparellaments de la primera ronda
que es farà demà a Melbourne.
En el quadre masculí, l'actual
número 1, l'australià Lleyton
Hewitt, ha estat designat primer cap de sèrie. En el quadre
femení, l'actual c a m p i o n a ,
Jennifer Capriati, ocupa la primera posició. Juan Carlos Perrero està en cinquè lloc, Àlex
Corretja, en el 15è i Arantxa
Sánchez Vicario, en el 14è.
En la llista masculina, Hewitt
es converteix en el primer tennista australià designat com a
màxim favorit per guanyar el
torneig des que el 1976 ho va ser
Ken Rosewal. El segon lloc l'ocupa el brasiler Gustavo Kuerten, que la temporada passada
va caure en la segona ronda. El
tercer màxim favorit és el
nord-arriericà Agassi, que en
aquesta edició buscarà el tercer triomf consecutiu. La temporada passada va derrotar el
francès Clement (6-4, 6-2, 6-2)
i en l'edició del 2000 va vèncer
el q u a r t cap de sèrie d ' e n guany, el rus levgèni Kafelnikov (3-6, 6-3, 6-2,6-4).
En el quadre femení destaca

«>.>»•

1.Lleyton Hewit(Austràlia)
2.Gustavo Kuerten(Brasil)
3.AndreAgassi(Estats Units) •
4.levgèni Kafelnikov(Rússia)
S.Juan Carlos Perrero
6.Sebastian Grosjean(França)^
7.Tim Henman(Gran Bretanya)
S.Tommy Haas(Alemanya)
9.Pete Sampras(Estats Units)
lO.Marat Saf iníRússia)
1 ll.Goran Ivanisevic(Croàcia)
12.Roger Federer(Suïssa)'
13.Guillermo Cañas(Argentina)
r4.AndyRoddicl<(Estats Units) '
15.Àlex Corretja •'
16.Arnaud ClerTÍent(França)
17.ThqmasJohansson(Suècia)

> Quadre femení

Agassi, que buscarà el tercer títol consecutiu, ahir a Melbourne, /EFE

1 .Jennifer CapriatKEstats Units)
2.VenusWilliams(Estats Units)
S.Martina HingIsíSuïssa) ^
4.KimClijsters{Bèlgica)
5.Serena Wllliams(Estats Units)
e.Justine Henin(Bèlgica)
7.Amelle MauresmoíFrança)
8.Mònica SelesíEstats Units)
9.Sandrine Testud(França)
lO.Meghann Shaughnessy(EUA)
11.Silvia Farina Elia(ltàlia)
• 12.Elena Dementieva(Rússia)
13.Magdalena Maleeva(Bulgària)
, .14.-Arantxa Sánchez Vicario .
1 S.Amanda Çoetzer(Sud-àfrica)
16.lordaTuljagánova(üzbekistan)
17. Barbara Shett(Àustria)

la baixa de Lindsay Davenport,
l'actual número u del món no
hi serà per una lesió al genoll.
En aquest cas la número u de

W i m b l e d o n i a l ' o b e r t deis
EUA. La tercera favorita és la
subcampiona de l'última edició, la suïssa Martina Hingis.

la llista és l'actual campiona,
Jennifer Capriati, seguida de
Venus Williams que la tempor a d a p a s s a d a va g u a n y a r a

»TENNIS

Àlex Corretja perd contra Sampras
EL 9
Barcelona

i4

El tennista català Àlex Corretja
va perdre ahir en el torneig
d'exhibició de Kooyong, a Austràlia, contra el nord-americà
Pete Sampras per dos sets a zero, 6-4 i 7-6 (7-0). En aquest
mateix torneig, Andre Agassi es
va desfer sense'problemes del
també nord-americà Taylor
Dent (6-3 i 6-3).
Serena Williams es va convertir ahir en la primera semifinalista del quadre femení del

torneig Adidas Internacional
de Sydney. La nord-americana
va guanyar per dos sets a zero
la francesa Amelle Mauresmo,
6-4,7-6 (8-6) i ara s'haurà d'enfrontar en semifinals a la guanyadora del partit de quarts
que jugaran Alexandra Steverson i Meghann Shaughnessy.
Els altres partits de quarts de final els jugaran la francesa Testud contra la suïssa Martina
Hingis i Justine Henin contra
Kim Klijsters. En el q u a d r e
masculí, els quarts de final enfrontaran el xilè Marcelo Ríos
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al suís Roger Federer i l'argentí
Chela a Nicolás Escudé.-El
nord-americà Roddick es veurà les cares amb el coreà Hyung
Taik Lee i Max Mirnyi jugarà
contra el francès Julien Boutter.
En el torneig d'Auckland,
que es disputa a Nova Zelanda,
Fernando Vicente va quedar
fora després de perdre en el
partit de la segona ronda contra el txec Jiri Novak per un doble 6-3.
Pel que fa al torneig de Hobart, que també es disputa a

Austràlia, Marta Matrero va
caure en la segona ronda després de perdre contra l'eslovaca Husarova (6-2,6-0).
En la segona ronda del torneig de Gamberra, que és puntuable per a la WTA, la francesa
Emilie Loit va eliminar la russa
Likhovtseva per dos sets a zero
(6-4,6-2), l'hongaresa Mandula va guanyar l'austríaca Dominikovic en un partit molt
igualat per dos sets a u n i
Samshnova va eliminar l'austríaca Stewart amb només dos
sets.

El Fuenlabrada
cau a la pista del
Bayer (83-63) en
la copa Korac
Leverkusen (Alemanya) El

Fuenlabrada va perdre de
manera sorprenent a la
pista del cuer del grup A, el
Bayer Leverkusen (83-63),
en el partit corresponent a
la cinquena jornada de la
primera fase de la copa
Korac Elsmadnlenyses
jugaran el passi a la
següent ronda en el proper
partit, el darrer d'aquesta
ronda Dins el grup C, el
Fòrum de Valladolid va
guanyar el seu partit contra
l'equip francès del Dijon
(87-72) fent un darrer
quart brillant /EL9

»BÀSQUET

Derrota del Ros Casares de
València contra el
Gdynia (69-72)
València El Ros Casares no
va poder aconseguir una
Victoria en el partit
corresponent a la setena
jornada de la primera fase
del'Eurolliga Les
valencianes van perdre per .
un ajustat 69-72 contra el
Lotos VBW Gdynia En la
copa Ronchetti, en el grup
C, les noies de l'Halcon
Viajes van guanyar el Tel
AVIV (69-64) El partit del
Caja Rural Cananes contra
l'Elitzur Holon va acabar
amb victona local per
61-55 /EL9

1

I BÀSQUET
Espií (Joventut)
estarà de baixa
entre quatre i SIS
setmanes
Badalona. Juan Alberto
Espil, jugador del DKV
Joventut, es va lesionar
durant la sessió
preparatoria d'ahir a la
tarda I no tornara fins
d'aquiaquatreosis
setmanes Segons un
comunicat del club, el
jugador pateix un
trencament fibril lar al
múscul obturador extern
del maluc esquerre Fins la
seva reaparició el jugador
seguirà un tractament
antiinflamaton i de
fisioteràpia /EL9 ,
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El Barca humilia el Peristeri
esclafant-lo per 29 punts
o Els blaugrana van arribar a guanyar de 39 O El partit va semblar un entrenament per
i es van revenjar de la victòria grega al Palau la feblesa del rival i les graderies buides
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TAU
AEKÀTENÈS

82
62

TAUIÇERAMIIÍA: Corçhiani (6), V i d à i : 'i
,;(liy,:Sconoçhírii^(r),;pbertp'(8);iTpj,;;;
maseviè'íli:)^<;i^}cinicial—í',;Fpirest .']
: (l5);'Scbía'(2e), Nociohi'í-)ï'f i m i n i - ' ' j ;
'AEkAtENEiS:}joideni(l!0,iíi;ii(Uiaa;(2);;!;Kal<iòuzis'(9))íDíkbudis'(l·lí);'Bèttjsii:!
:'(6)H-çinc,inicial^,;Bilba,(-), Hatzis-ii;
'(3),!¿is|s(10),;fajioutps^(6), Pascha: ' s
, lis (-),; Pantéiiadis:(4);i Antik Tsiaras •''.
%PAR:C'lÁLSi';Í5Í15v;22r23,:3Ü:^7i;ls

':i'5^i7V/'^';;'-';t;';;';:'^'''!;:-i':';;.:;i
PERISTERI

FC BARCELONA

ÀRBITRES:; R a d q r i j i c - Í P f a n c a i . i R o t j i : ' ,
(Austria) i Maestre (Francia).' " . i'' , |' .'

72 101

COMENTARI: El T a u è s v à d é s f è r d e ma;! •,
ñera c o n t u n d e n t d e l líder d e l s'eu
grüp'de l'Eurolligà, l'AEK d'Ateriés, '.
gràcies à un gran,tercer període^en,él.:;
qual va desbordar totalment el seu rival i va aconseguir un parcial de 3iD:7.
ÈI quadre base manté les séves'èsper'ànces de clássificar-se per a, la segona fase de la competició. " •
',•

P E R I S T E R I1
lUGADOR

2P

PT

3P

TL

RT

M)

Dinkis
Pantazapulos
Tsartsaris
Wojcic
Kuhel
Efthimiou
Pelekanos
Papamakarios
Argon
Mitropoulus
Stamapoulos

10 2/4
3 0/2
6 2/4
15 6/11
0/1
6 3/6
i 2/2
18 1/1
4 2/2
3
3 0/1

TOTALS

72 18/34 8/22 12/13 28 200

2/3
1/3
0/3

2/2
3/4

0/2
0/2
3/5

7/7

1/3
1/1

7
1
1
6
4
3
3
1

21
16
26
29
10
•29
16
22
12
14
5

»BÀSQUET EUR8LIÍGA. A
Chàriérol-Benetton
Unicaja-Maccàbl
Wroclaw-Olymplakós
Alba-Efes
EQUIPS
Benettojí
Olynipiakós
Maccabi
Etes
Meaja
Alba.,.
Wmclaw
'.diarleroi

FC BARCELONA
JUGADOR

Rodríguez
De la Fuente
Karnisovas
Okulaja
Dueñas
Alza mora
Navarro
Ekonomou
Jasikevicius
Dlgbeu
Rentzias

PT

2P

3P

1/2 0/3
3/4 0/1
3/8 2/5
5/6 2/2
2/4
0/2
2/5 4/5
2/3
0/2 2/4
2/2
2/3 1/1

TL

3/3
4/4
1/1
5/8
1/1
3/4

RT

2
1

101 20/3813/24 22/26 32

200

2/2
3/3

2
7
4
2
4
2
3
2

Ml

23
24
20
25
12
19
26
15
13
15
8

5
10
13
21
5
3
16
6
8
7
7

iÉüR0iu8A:8

: ;

EQUIPS
Vic. .PJ PGPP
PF
Barcelona
7 10 7 3 859
Kinder '
7 9 7 2 747
Olimiiia
6 9 • 6 3 686
UIker .
6 9 :,6 3 738
Frankfurt
6 9 6 3 665
Zalgiris
3 '9 ' 3 6 677
Peristeri
2 10 .2, 8 i 752
LondonTowers • 0 - 9 0 9 556

Àrbitres: Coluccl, Jovcic 1 Chiarl.
Parcials: 18-26,18-20, 9-26, 27-29.

T O N ! PADILLA
Barcelona

Pocs cops guanyar a Grècia ha
estat tan fàcil. El Barca va imposar-se al Peristeri per 72 a
101 i va guanyar un partit vital
per continuar somiant a Europa. El partit es va jugar en un
pavelló Andreas P a p a n d r e u
buit i silenciós, ben diferent de
la imatge que es té d'una pista
grega.
Com jaés costum, el Barca va
sortir fort en atac i va aconseguir els primers avantatges
contra un equip grec que semblava adormit i on només Din-,
kins i Wojcic semblava que podien portar una mica de perill.
El primer handicap per Aíto
García Reneses van ser les tres
faltes de Dueñas, que va tornar
de seguida a la banqueta, cosa
que facilitava el rebot local. Un
rebot que va ser de nou el punt
feble blaugrana, factor aprofitat pels grecs per reaccionar
una mica i impedir que el Barca
s'escapés. Així, al descans el
Peristeri portava 19 rebots pels

. Vic. PJ PGPP
PF 'PC
8 l Ú 8 2 8 5 0 ' 819 '
. 7 10 7 3 873 782 •
7 9 7 2 676;-620 :
H 5 10 5 5 7 7 3 774 ;
.
5; ' 9 . 5-.4 680; 682 ,
. 3 10 " 3 ,7 765 .798
,
2 10 2 . 8 . 751;. 839 '
2 10 . : 2 ' 8 .752 ,842.

, UIker-KInder,,..,.
; àyui !
Zalgiris-Ollmpla
...ávui
Lo'ndon Towers-Frankfurt
avü i
Peristeri-Barcelona ......1... 7 2 - 1 0 1

TOTALS

76-83
; ...avu i
75 - 8 0
.73-74

PC .
771
636
602
'658
'658
706:
833798.

ÍEUROLÜGA.C
Panathlnaikos-Pau-Orthez.....:., avul
CSKA Moscou-Buducnost............ ávui
Sklpper-Novo Mesto
avui
Real Madrld-Zadar
,.. avui

Karnisovas entra a cistella davant l'oposició de Pelekanos. / EFE
9 dels homes d'Aíto. Cada cop
que el Peristeri s'acostava en el
marcador, però, o Jasikevicius
o Navarro.apareixien per clavar
un triple i tornar les coses al seu
lloc. Si els grecs anotaven bé
des de dins de la zona, els catalans ho feien des de la distància. L'única pega va ser el nerviosisme del lituà, que també
es va carregar massa d'hora de
faltes. Això va passar la responsabilitat a un Navarro que va
portar el seu equip al descans
amb 10 punts d'avantatge sen-
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se passar problemes (36-46).
A la segona part, el Barca va
sortir a totes. La defensa blaugrana. va ofegar la poca imaginació dels grecs, que depenien
d'un Dinkins que lluitava ell sol
i tenia una ombra anomenada
Nacho Rodríguez. El Barca va
començar a obrir forat gràcies
a sispunts seguits d'un Okulaja
que començava a fer-se un fart
d'anotar, als punts d'un Rentzias molt efectiu que feia oblidar un Karnisovas apagat, i a
un Navarro en la seva línia de

joc. Quan l'avantatge va ser de
18 punts, el Peristeri va canviar
la defensa i va passar a jugar en
zona per intentar parar el Barca. Va ser, però, un miratge, i
al final del tercer quart el Barca
ja dominava per 27 punts. El
darrer quart va ser de tràmit
per al Barca, que es va entrenar
davant im equip mediocre que
no es va assemblar en res al que
havia guanyat al Palau i que
només va poder retallar els 39
d'avantatge de què va gaudir el
Barca per deixar-los en 29.

EQUIPS
Panalhinaikos
Real Madrid:
CSKAMoscou
Pan-Ottliez
Shipper
Novo Mesto;
Zadar '.
Buducngst

Vic. PJ PGPP
PF 'PC,
, 8' 9 8 . 1 , 7 6 5 , 677
7. 9 : , 7 . 2 776, ,705
. 5 9 5 4
783,748
, 5 ,9 5 4 .757 729
.' 4 9 4 5 785 760,
: 3.^: 9 , 3 6 : 7 7 3 810.
2 9 2 7 ;725 •820
2 '9' • 2 ' 7 : 6 9 2 ' '808'

ÜEÜROLLIGA. O

:

; Úraí-Pártizah .l:l::..l...
iOO-lll'
I Òstende-CIbrihà: .;.;:.!..:.;..;.;.. 7 4 T B 4
; Sçàvòllni-Villeurbanne .:...:.. 6 5 ' T : 9 9
' Tàu-AÈKWénes;.;.::.:.;. , ; . ; Í ; , . . ' . L ' 8 2 ' Í ; 5 2 , •
.EQUIPS :! • vicJpj íGPP • P F ' ; : PC'AÉIÍ Atenes,' ; 7-10: 7:'3 '822; i756:
Tau':'' '>''•' :'t-ÍO''
' 6 ) 4 ' '867.; ¡751'
Ural ! ' ; • ' : \>'PÍO-\ • ' 6 ' 4 i 887! i873!
Scavolini:' •;':: ! ;6';ioi. •6 '4 = 800'i:810:
Partizan!;*'' ':¡l;6:.10i. >6'4.: ;840; í855!
Villeurbanne ,;•''[yio\: :,5 5;; :77,3,, !Z90,
Cibona ;.<::, '::;3^ao>:i 3¡7,' .750 i !808;
Ostende;;; 1!•'•: ii;ioi :,1':9' 734; Í890;
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«En la copa tots
partim de zero»
ENTREVISTA A CARME LLUVERAS. Entrenadora de l'Universitat de Barcelona
»

HOMES I DONES

JORDI PLÀ
Barcelona

»

(D A diferència del
que molts pensen-,
tècnicament i
tàcticament són '
molt iguals

Segon any a l'equip i, feta una
volta, l'Universitat és líder de la
lliga. Demà a Salamanca
comença la copa, i el primer
rival, el Caja Rural de
Canàries, no serà fàcil: en la
segona jornada de lliga,
derrota dé les catalanes, 73- 70
—Com es presenta el partit de demà?
—«El Caja Rural és un dels
equips més forts, que va iniciar
la competició amb dues es-,
trangeres i dues comunitàries,
a més de les jugadores estatals
de primera línia que ja tenien.
També és cert que nosaltres vàrem perdre a la seva pista en la
primera volta de la lliga, però
ara això és una anècdota, ja que
en una competició com la copa
de la Reina tots els equips partim de zero.»
—L'any passat van caure en el primer
partit, contra l'Halcón. Quin és l'objectiu d'enguany? Són les favorites?
^«El fet que siguem líders a la
classificació només vol dir que
fins ara la feina que fem és l'adequada, però en cap moment
això comporta que siguem les
favorites. És una competició
totalment oberta per a qualsevol dels vuit equips. Nosaltres
anirem partit a partit, i ja veurem fins on serem capaces d'arribar.»
—L'equip està en el seu millor moment de la temporada? Com el veu?
—«El millor moment de la temporada està previst que sigui en
el «play-off» del títol. Ara estem
en un moment òptim, tant Carme Lluveras és l'entrenadora de l'Universitat de Barcelona. / ANDREU PUIG.
mental com de joc, a punt per
afrontar amb garanties aques- fins ara.»
final de lliga esplèndid (3-2 en la final
ta copa.»
—I els altres equips, com els veu? Al- contra el fortíssim Ros Casares). Això,
enguany, les obliga a guanyar el títol?
—La novetat serà el debut de la^pivot gun la preocupa especialment?
Susan Mulders. Què pot aportar que no —«De moment nosaltres no- ^«Rotundament, no. El nostre
més pensarem en el partit del primer projecte era fer del nostinguH'equip?
—«La incorporació de Susan és Caja Rural. Ja hi haurà temps tre equip un dels grans de la casimplement per ajudar-nos en de fer-ho dels altres. Ja he dit tegoria. Ho vam aconseguir.
la nostra continuïtat de treball, que qualsevol pot ser campió, Per tant, l'objectiu ara és conja que la lesió de Pauia Seguí ja que ens trobem els vuit mi- solidar-nos com un dels miens va deixar coixes en el joc in- llors equips de la competició llors, independentment de
guanyar o no el campionat.»
terior. No esperem que ens fins ara.»
aporti res difei-ent al que tenim —L'any passat l'Universitari va fer un —L'equip hà canviat: Anula, Grgin i

•';í
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L'EQUIP EN LA COPA

(D Estem en un
moment òptim,
tant mental com
de joc, amb
garanties

Ana Belén Alvaro són noves i elles amb
Cabrían, Longin í Palau són la base del
grup. I a això s'afegeix la joventut de
les júniors. Com està funcionant
aquesta conjunció?
—«Totes les noves incorporacions, cinc, fan que l'equip parteixi de zero. El treball és diferent i no té una gran corítinuïtat en relació al darrer any. De
tota manera estem aconseguint un bloc compacte, amb

una barreja molt equilibrada
d'experiència i joventut.»
—Va estar quatre temporades entrenant l'Aracena d'EBA. Quines són les
diferències que hi ha d'entrenar homes a fer-ho amb dones?
—«De manera resumida i sense entrar gaire en detalls, hi ha
punts molt diferents com ara la
mentalitat, la competitivitat i
fins,i tot la professionalitat.
Tampoc físicament tenen res a
veure. Però a diferència del que
molts pensen, tècnicament i
tàcticament són molt iguals.»
—Befineixi's com a entrenadora. Té
fama de dura i treballadora, de ser l'Ivanovic de la lliga femenina.
—«El meu nivell d'exigència és
molt elevat i tothom que treballa amb mi ha de respondré al
quejo vull. Per a mi és un honor
que se'm conipari a un mestre
com Dusko Ivanovic, encara
que m'agradaria que no fos només per la seva exigència, sinó
també pel seu nivell de-bàsquet.»
—Finalment, dos pronòstics: un per a
lacopairaltreperalalliga.
—«Per a la copa de la Reina, el
Banco Simeón i per a la lliga, el
Ros Casares. Però el que de veritat desitjo és que l'Universitat
de Barcelona sigui el campió
de les dues competicions.»

mismsmm^m^mmmmm^

Gasol serà a
Filadèlfia

»NBA

.

wizards-Cllppers
Hawks-Blazers
Nets-Heat
PIstòns-Lakers
Grizzlies-Raptors
Mavs-Nuggets
Rockets-Knicks
JazzrSuns
Warrlòrs-Bupks .'.

o Pau Gasol jugarà amb l'equip de
«rookies» amb tres europeus més: Parker,
Kirllenko i Rebraca

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIf
EQUIP

•

•

Nets
.
Cèltics .
Wizards
Màgic .
Slxers
• Knicks . .
Heat

O Victòria revitalitzant per al mal de cap
contra els Raptors (84-81), i a punt per
afrontar amb ànims una gira per l'oest
Barcelona

Pau Gasol jugarà el cap de setmana de les estrelles —9 de febrer— i ho farà contra un combinat de jugadors de segon any.
El català va veure ahir com es
feia oficial una selecció que
ningú pensava que no es produiria. A més d'ell hi haurà els
europeus Toni Parker (Spurs),
francès, el rus Andrei Kirilenko
(Jazz) i el iugoslau Zeljko Rebraca (Pistons). I en l'equip de segon any, el turc Hidayet Turkoglou (Kings).
Pel que fa estrictament a la
darrera jornada de competició,
el més rellevant és que a
Memphis fan falta sobreesforços per obtenir resultats: «Hem
sabut reaccionar en els moments decisius i els jugadors
han entès que quan no es perd
la concentració i es treballa

O

com un equip, al final es pot
guanyar a qualsevol rival.» El
preparador dels Grizzlies ho té
clar. Caldrà veure si la constatació de Lowe té continuïtat en
el joc del Memphis. Altres vegades, després de guanyar a Filadèlfia o Cleveland, a l'equip
s'han afanyat a proclamar la
màxima, però sense aconseguir-ne després una aplicació
pràctica a la pista. Fins ara, només en tres ocasions Gasol i els
seus s'han ensabonat a la dutxa,
dues nits seguides després d'un
triomf.
En el partit contra el Toronto,
fins l'any passat un derbi —si és
que en el negoci de l'NBA es pot
parlar de partits d'aquest estil—, els Grizzlies van jugar un
partit acceptable, concentrats i,
amb la veu de Williams al capdavant, espavilats. Gasol va ser,
juntament amb Stromile Swift,
el millor del seu equip. Va Uan-

RECONEIXEMENT
I
GUARDO. Míchael Jordán va rebre ahir de
mans del propietari dels
Wizards, Abe Pollin, un
guardó acreditatiu dels
més 30.000 punts anotats per ara a l'NBA. Què
xiuxiuejava Pollin a Jordán? Que trenta mil són
molts punts, o que la
Juanita n'hi demana
molts? Tot plegat era a
la mitja part del partit
davant dels Clippers,
que, escaldats com venien de Filadèlfia, van
tornar a perdre. Els Wizards van f u n c i o n a r
com.un equip de diccionari, amb 4 jugadors
fent 16 o 18 punts i 3 ratllant els 10. Jordán va
ser dels que en va fer 18,
a més d'agafar 10 rebots i d'assistir 8 vegades als companys. Generós, vaja, habituant-se a
repartir./j.p.

.

PJ

PG'

,

33 22
33 20
32 18
.' 36 18
34 15
.
3 4 ' 14
32 8

PP

11
13
14
18
19
20
24

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

JORDI PLÀ

96-88
101-92
104-95
92-121
84-81
95-94
88-86
98-84
97-113

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons .
Hornets
Hawks
Cavallers
Bulls

PJ

.

.32
35
34
33
33
33
34
, 33

PG

PP

19 13
20 15
18 16
16 17 •
15 18
13 20
13 21
6 27

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

Spurs
Tlmberwolves
Mavericks
Jazz
Rockets
Nuggets
Grizzlies

PJ

32
33
34
34
34
33
34

PG

Cl

' PP

24
8
24
9
23 11
18 16
11 23
10 23
10 24

FEDERACIÓ OEST OlVISiÓ PACÍFIC
EQUIP

Long i Gasol lluiten per un rebot en el partit d'ahir. / EFE

çar a cistella 17 cops, va treballar i va pispar sobretot rebots
d'atac. Va acabar amb 20 punts
i 10 rebots, calcat a Swift, però
el català a més va afegir-hi 4 assistències. Swift, amb tot, a.lO

segons de la fi, va fer el bàsquet
decisiu, agafant un rebot a tir de
Gasol i, n a t u r a l m e n t , aixafant-la de dalt a babc. Perquè
Swift, fonamentalment, ni tira
ni corre, només salta i esmaixa.

Làkers
Kings
Sonics
Clippers
Suns .
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

31
35
34
35
35
34
35

25
26'
18
18
18
15
12

6
9
16
17
17
• 19
23

Excursió,
complicada per
als Grizzlies de
Gasol a l'oest
Memphis. Després de les
dures declaracions de
Jason Williams (els directius
s'han de pronunciar, però
sembla difícil que el base
tingui gaires maldecaps) i la
victòria davant dels Raptors
de Vince Carter, l'equip de
Pau Gasol té una petita
excursió per l'oest — a
l'NBA, com a les pel·lícules,
duríssim— En només cinc
dies (de dijous a dilluns) els
Grizzlies seran hostes dels
Suns, dels Jazz i dels actuals
líders, els Lakers Serà un
tràiler del que passarà a
partir d'ara, especialment
: després de l'All Star, en què
la majona de partits de
Memphis seran amb nvals
de l'oest I veurem, si són o
no, els pitjors de l'NBA,
com deia Jason
Williams / j p
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QUÈ FAN/QUÈ DIUEN FRANCESC ESPiGA

I què rí'hem de fer de tu, Johan?

- i ^ «V

Èl derbi televisiu de cada v^espre de:diUuns {El Rondo a La 2 i L'entorn al 33),

el futur Barca. Al primer toc, molt acalorament dialèctic i poc més. La dissecha tingut aquesta setmana Johan Cruyff ció d'alguns dels arguments que es van
corn a un dels seus protagonistes. Amb- sentir als dos espais revela, però, que el
dues tertiilies van coincidir a debatre barcelonisme rnediàtic veu cada cop
sobre quin ha de ser l'encaix del flac en menys recuperable la figura de Cruyff,

LATRÍA
1 3 3 ''íí 0":

Temps de neu
El programa dedicat als
esports de neu emet un
reportatge sobre les dues
ciutats espanyoles
^Granada i Jaca'j que han
demanat l'organització
dels Jocs Olímpics d'Hivern
el 2010.
^ I

I

V ï. .

V

>33.-!.iv:

Catalunya-Suècia
La selecció catalana de
waterpolo presenta un
equip de luxe —amb sis
campions del mon i quatre
campions olímpics— per
enfrontar-se a la piscina
Sant Jordi contra la
modesta selecció sueca

iSportmania ¿'¿.y(.

Milan-Lazío
Retransmissió en directe
del partit corresponent als
quarts de final de la copa
d'Itàlia entre dos dels
equips que es troben a la
part alta de la lliga italiana,
el Milan i el Lazio, 5è 18è
respectivament

!->

No peril|t;í||gfípduda se
\ apodere de ti. bejà que el amor
cnire en tu vida y tu cora/ón

V

f

k'^

a qui ja presenten com ima mena d'outsider que no només està enfrontat a
l'actual directiva, sinó que dispara amb
bala a tort i a dret (Rivaldo,...). Serà interessant, per tant, veure el tractament
informatiu que especialment Ty3 dona rà a la propera sortida de to de Johan.
Que n'hi haurà.

Gran Via Digital repassa la
història del futbol mundia

Barcelona Flaix TV incorpora
apartird'avuialaseva
graella el programa
Esquíflaix, dedicat als
' esports de neu Garles Cuní
serà l'encarregat de
presentar i dingir la nova
proposta de la primera
televisió privada en català,
que inclou seccions sobre
l'estat de les pistes i la
previsió del temps I
reportatges sobre les
competicions /-Eig

MARC SALGAS
Barcelona

El canal Premium de la plataforma Via Digital emet en exclusiva a l'Estat espanyol la sèrie documental Hísforia del
futbol, que fa un repàs de \'evolució de l'esport rei des dels
seus orígens fins à l'actualitat
a través de les grans glòries del
futbol internacional. La sèrie,
de producció britànica, s'emet
amb motiu de la celebració del
Mundial de futbol a Corea i el
Japó el proper mes de maig i té
la intenció d'acostar els espectadors a les curiositats d'aquest
esport.
Cada dimecres, a dos quarts
de nou deUvespre, es retransmetrà un dels episodis dels
quals consta la sèrie. Ahir li va
tocar el torn al primer capítol
que, sota el títol de Cracks, va
repassar les carreres dels futbolistes que han sobresortit de
la resta de jugadors i que han
deixat petjada en la història del
futbol. El programa va incloure
entrevistes a personatges com
Alfredo di Stefano, Diego Armando Maradona, Pelé, Franz
Beckenbauer o Zidane, autèn-

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou Migdia
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou Migdia.
15.30 Magazine futbol
Internacional.
16.Ò0 Camp Nou Migdia.
16.30 Tiempo de juego. Futbol: 3a
divisió. FC Barcelona-Esport
Badaloní.
18.15 Tiempo de juego. Futbol: 2a
B. FC Barcelona B-Terrassa.
20.00 Camp Nou Vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou Vespre.
21.30 Tiempo de juego. Futbol
aleví: FC Barcelona-Ferran
Martorell.
22.45 Bàsquet Eurolliga:
Peristeri-FC Barcelona.
00.30 Camp Nou Vespre.

906 422 200
-'>•
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FlaixTV incorpora
«Esquíflaix»,
dedicat ais
esports de'neu

Vía Digital emet '
avui el Real
Madnd-Zadarde
l'Eurolliga

Pelé és aixecat en braços a Maracaná el día de la seva retirada. / EL9

tics cracks de l'esportrei.
A més de les opinions de Maradona, la sèrie recull altres
testimonis de jugadors que
han format part del primer
equip del FC Barcelona, com
Carles Rexach, Luis Suárez o
Ando ni Zubizarreta. Vía Digital

EUROSPORT
08 30iVlotor Ral li Dakar
09.00 Veia. Volvo Ocean Race.
09.30 Esquí. Combinada
nòrdica.
11.00 iVIotor.Ralli Dallar.
11.30 BiatIó.Copa del món.
13.45 Futbol. Torneig
Maspalomas: Bayer
Leverl<usen-Helsinborgs.
15.15 Tennis. WTATour: Sidney.
17.30 BiatIó.Copa del món.
18.15 Eurosportnews.
18.30 Futbol. Copa Antalya:
W/erder Bremea-Galatasaray.
20.30 Futbol. Torneig
IVlaspalomas.
22.30 Motor. RalliDai<ar.
23.00 Eurosportnews.
23.15 Futbol. Copa Antalya:
Werder Bremen-Galatasaray.
00.45MotQr.Ral·liDal<ar.
01.15 Eurosportnews.
01.30 Fi d'emissió.

posseeix en exclusiva els drets
d'emissió del mundial, en una
clara aposta per la retransmissió d'esdeveniments esportius
de primer ordre com l'Open
d'Austràlia, l'EuroUiga de bàsquet o el torneig de Wimbledon.

\ SPORTMANIA
07 45 Futbol. Las Palmas-Real
Sociedad.
09.30 NHL. Columbia-Nasiíville.
11.30Sportwoman.
12.00 NBA.Grizzlies-Rapters.
15.00 Futbol mundial.
15.25 Notícies.
15.30 Futbol. Lliga argentina:
Racing-Belgrano.
17.15 NBA. 76ers-Orlando.
20.00 Rugbi mundial.
20.30 Futbol. Copa italiana:
IVlilan-Lazio.
22.45 NHL Power Week.
23.15 Boxa.
00.30 Notícies.
01.00 Futbol. Juventus-Udinese.
02.45 NHL.
Columbus-Nasiíville.
04.45 Futbol. Roma-Torí.
08.30 Beisbol. Arizona-Nevi/
Yorl<.

Barcelona. El canal Gran Via
2 de Via Digital emet avui
en directe a partir de dos
quarts de nou
l'enfrontament entre el
Real IVladnd I el Zadar,
corresponent a la desena
jornada de l'Eurolliga de
bàsquet A traves del servei
demultipantalla'els
espectadors tambe podran
seguir el partit
Unicaja-Maccabí /EL9

TELEDEPORTE
10 10 Bàsquet Forum-Dijon
11.35 Lo mejor del año 2001.
Natació.
12.30 Lo mejor del año 2001.
Esgrima.
14.45 Lo mejor del año 2001.
Gimnàstica rítmica.
15.40 Lo mejor del año 2001.
Ciclisme.
'
16.30 Lo mejor del año 2001.
l\/lotocròs.
18.50 Lo mejor del año 2001.
Natació sincronitzada:
20.15 Lo mejor del año 2001.
Natació.
21.20 Lo mejor del año 2001. ^
IVIotociclisme.
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Motor. R a l l i Dakar.
00.30 Lo mejordel año 2001.
Esgrima.
02.05 Lo mejor del año 2001.
Natació sincronitzada.

FUTBOLTOTAL,
07 00 Macciesfield-West Ham FA
Cup. Tercera ronda.
09.00 Cardiff Clty-Léeds United. FA
Cup. Tercera ronda.
11.00 Aston Vllla-Manchester
United. FA Cup. Tercera ronda.
13.00 Southampton-Llverpool.
Premier League.
15.00 Watford-Arsenal. FA Cu p.
Tercera ronda.
17.00 Stòke-Everton. FA Cup.
Tercera ronda.
19.00 Real Madrld-Atlético de
Madrid.Torneig IVIadrid 2 0 1 2 .
21.00 PSG-Mònaco. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
23.00 Beira Mar-Sportíng Lisboa. . ^
Lliga portuguesa. Jornada 17.
01.00 Guingamp-Lyon. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
03.00 Southampton-Llverpool.
05.00 Aston Villa-Manchester
United. FA Cup. Tercera ronda.
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PENÚLTIMA

TRIBUNA DESCOBERTA
JAUMEPERAL

LA SETMANA-

CRUYFF, L'OMNIPRESENT, EI prestigi i la notorietat de Johan Cruyff són impressionants. Però de vegades costa mes mantenir-se en la discreció i la distància
que no pas en la notorietat i el protagonisme.

Motor. Rai-li Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Tennis. Torneig de Sydney, '
Auckland, Hobart i Canberra
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Bàsquet. Copa de la Rema.
Rugbi. Copa d'Europa

(DISSABTE 12

part per decisió de la majoria dels socis. I Gaspart de vegades és massa pacient i tolerant intentant normalitzar
una relació que sembla impossible de
refer. Gaspart ha fet molt per intentar
acostar-se a Cruyff però l'holandès mai
ha correspost amb cap gest. Si algun
dia Cruyff és president del Barca tots
farem pinya al seu voltant. Això segur.

investigacions.
Si es van demostrar implicacions
del Bisbat de Valladolid i d'una associació d'orfes de la Guàrdia Civil, segur
que si es grata bé el nom del Real Madrid ha de sortir pel mig. Aquests tres
noms ^Bisbat, Guàrdia Civil i Real
Madrid— van en molts aspectes agafats de la mà. S'ha de trobar alguna
cosa per intentar desestabilitzar l'eLa comissió parlamentària que quip del Centenario. Quina urticària
es va creeir al Congrés dels Di- que provoca veure com el
putats per investigar el cas Ges- Madrid no perd ni un
-^ cartera hauria de continuar les seves partit.
\

laume Peral. Periodista

EQUIP

•A
-ír
•ír
ir
•

1
2
3
4
5

Real Madrid
Deportivo
València
Celta
Atiiletic

7 Barcelona
8 Alavés
9 Sevilla

•
•
•

11 Las Palmas
12 Màlaga
13 Espanyol
14 Saragossa
15 Vlla-real
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

IBÀSQUETLÜGAAC 8
PROPERA JORNADA

Betls-Màlaga
Diumenge(17.00, PPV)
Real Madrid-Vaidncla
Diumenge (20.00. C+)
Valladolid-Deportivo
Diumenge(17.00, PPV)
Las Palmas-Mallorca
Diumenge(18.00. PPV)
Athietic-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Alavés-Tenerife
Diumenge (17.00, PPV)
Celta-Osasuna
Diumenge(17.00, PPV)
Vila-real-Rayo
Diumenge(17.00,PPV)
Barcelona-Sevilla
Diumenge(17.00,PPV)
Saragossa-Espanyol
Diumenge(17.00, PPV)
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Waterpolo. Partit amistós entre
Catalunya i Suècia a la piscina
Sant Jordi.
Bàsquet. Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ral·li Dakar. 12a etapa.
Tichit-Tichit
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DIVENDRES 11

\r •

(FUTBOLÍA DIVÍ Sió

-'

»DiJ0US10

Rancúnia i altres coses
Johan Cruyff és un personatge
irrepetible. Irrepetible com a jugador i també com a entrenador. Cruyff, però, té un problema que
de vegades el pateixen personatges
que han deixat d'estar en primera línia
quan han decidit abandonar l'activitat
en la qual han destacat. És de calaix
que la fama, la projecció, el prestigi i
la notorietat de Johan Cruyff són impressionants, però si tots aquests actius no es gestionen adequadament es
poden girar en contra d'un. De vegades
costa més mantenir-se en la discreció
i la distància que no pas en la notorietat
i el protagonismo. Una cosa se li ha d!agrair: sol parlar molt clar. Però ja fa
temps que quan escolto declaracions
públiques de Cruyff és com si només
parlés des del ressentiment, des de la
infalibilitat o la rancúnia. Jo no sé què
va passar en realitat entre el Barca i
Cruyff 0 entre Núñez i Cruyff, però l'expresident ja és història i no té cap sentit
que els camins que segueixen l'actual
junta directiva i l'entrenador siguin
sempre oposats i contradictoris als de
Cruyff. Si les diferències són insalvables, l'holandès hauria de deixar de desestabilitzar el club amb declaracions
en què denuncia el que ell, en molts casos, havia practicat o tolerat en la seva
etapa com a entrenador. Si vol canviar
el funcionament del club, que es presenti a les eleccions per presidir el Barca 0 s'integri en una candidatura. Una
cosa és la crítica responsable i respectuosa de Lluís Bassat i una altra de ben
diferent és l'estil demagog que de vegades practica Cruyff. Li agradi o no,
les eleccions les va guanyar Joan Gas-
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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 Casademonf
13 Lleida
14 Granada
15 Canàries
16 Càceres
17 Giján
18 Cantabria

13
12
11
11
10
9
8
8

5
5
4
2
2

IUTRAVESSA
PROPERAJORNADA

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

1 Betls-Màlaga
2 Real Madríd-València
3 Valladolid-Deportivo
4 Las Palmas-Mallorca
5 Attiletjc-Real Sociedad
6 Alavés-Tenerife
7 Celta-Osasuna
8 Vila-real-Rayo
9 Barcelona-Sevilla
10 Saragossa-Espanyol
11 Extremadura-Oviedo
12Racine-Nàstic
13 laén-Atlético Madrid
14Llevant-Albacete
Ple al 15
15Sporting-Xerez

.íC>.....l

Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet. Copa de la Reina.
Semifinals
Futbol de sala. Divisió d'honor.
16a jornada
Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Motor. Copa del món de trial ,
mdoor. CoblençaGolf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Voleibol. Lliga Acevol. 17a
jornada
Esquí alpí. Copa del món.
Descens masculí a Wengen i
femení a Saalbach

f-'-v

»DIUMENGE13
Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet Copa de la Rema. Final
Rugbi. Copa del Rei. Vuitens de
final
Motor. Ralli Dakar. 14a etapa.
Dakar-Dakar
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Africa
Atletisme. Cros de Sabadell, Vall
de Bianya, València i Sevilla
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Esquí alpí. Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen i
femení a Saalbach

»DILLUNS 14
Tennis. Obert d'Austràlia

»DIMARTS 15

EN XARXA
Bàsquet
www.acb.com .
www.basketv.com
, www'.euroleague.net
, Motor. Ralli Dakar
: wwíw.dakar'.fr
Tennis
viww.atp.com
'• ww/w.sanexwtatour.cQ m
www.ausopen.org
Esquí
- www.fis-ski.com
' Escacs
. 'wíww.f ide.com

Bàsquet. Copa Saporta. 8a
jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol. Copa del Rei. Quarts de
final. Tornada
Handbol. Espanya-lï!ússia, a
Granollers

»DIMECRES16
FutboL Copa del Rei. Quarts de
final. Tornada
Bàsquet. Eurolliga. l l a jornada,
Bàsquet. Copa Korac. 6a jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del'
món

^'»
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Chievo: un equip de laboratori
Té un porter amb el número 10, un entrenador que viu els
partits amb una bufanda del seu equip al coll i és l'equip
d'un barri de Verona. És el Chievo, un equip que juga la seva
primera temporada a la Sèrie A Italiana i ha estat líder del
Calcio moltes jornades. Per aquesta nova etapa, Luigi del
Neri, un tècnic sense experiència a la màxima categoria, ha
confiat en el gruix de l'onze que va fer pujar l'equip. Només
ha afegit un porter, Lupatelli, cedit pel Roma, un
migcampista, Perrotta, que acabava de baixar amb el Bari, i
ha repescat un davanter, Marazzina, que havia jugat a la
Reggina l'última campanya. A partir d'aquí, treball diari de
laboratori. El fruit més preuat és la reducció d'espais en
defensa. A les ordres de D'Angelo —un dels centrals, que ja
jugava en aquest equip fa deu anys a la Sèrie C—, Moro,
D'Anna i Lanna formen una línia que va avançant metres
quan el rival ataca, mentre el migcamp pressiona el jugador
amb pilota perquè no pensi. Amb pilota, Corini és la
referència, qui agrupa l'equip, Perrotta l'acompanya però té
més arribada. El secret ofensiu és a les bandes. El brasiler
Eriberto a la dreta, i l'italià Manfredini a l'esquerra, posen
velocitat i profunditat. Aprofiten els espais que generen
Corradi i Marazzina acostant-se a rebre al migcamp. Aquesta
és la primera tasca dels davanters; la segona, incorporar-se
de cara per rebre les centrades. Una filosofia que situa el

Prendre decisions
Fa un any va anunciar el juny
del 2002 com el final d'una
etapa de quinze temporades
com a tècnic del Manchester
United. Tot i que sense futur,
Alex Ferguson no va perdre el
rigor per la presa de decisions.
Així, va mantenir l'aposta per
Van Nistelrooy, tot i haver estat
inactiu un any per lesió, va fitxar
Blanc per substituir Stam i va
treure de l'equip Cole i Yorke, la
parella ofensiva dels últims cinc
anys. Van ploure derrotes i
crítiques; al desembre el
Manchester era a nou punts del
líder. No es va arronsar, va
asseure Beckham i ara només és
a dos punts. Però falta prendre
l'última decisió: trobar la millor
ubicació a Verón.

Chievo tercer, a 4 punts del Roma, però amb un partit menys,
Veurem on arriba aquest equip. Modest , però amb un tresor:
ells saben a què juguen...

Botar, passar i
llançar
En qualsevol esport col·lectiu, els
principals fonaments són conduir
(botar), passar i llançar. Són
necessàries més coses, però això és
el que es coneix com «jugar fàcil». A
Sacramento, els aficionats van al
pavelló amb el somriure preparat
per veure els Kings. Bàsicament,
boten, passen i llancen molt bé.
Fins i tot han convençut el seu
tècnic, Rick Adelman, una persona
lligada a la tradició més
burocràtica, que al bàsquet es
«juga». Veure Bibby botar, Divac
passar i Stojakovic i Webber llançar
és una festa. Molts tècnics, els que
en saben, no ho veuran així, però
jo, com a espectador, també veig
jugar els Kings amb un somriure.

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

Demana pressupost sense compromís
902 30 30 30
mf
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