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Aquest Barca
no està per
lligues, sinó per
buscaria
dimensió
^¡i desconeguda

IWATERPOLO

lequip de Catalunya
goleja la selecció sueca

ESPORTIU DE CATALUNYA
Escriptor

SELECCIÓ CATALUNYA PROHIBIDA

No ho volen
ni ho permeten

La federació espanyola
impedeix el Catalunya-Brasil

» MOTOR

.TOCICLISME

Checa
presenta la
nova Yamaha
del mundial
o EL PILOT DE SANT FRUITÓS
ESPERA CULMINAR EL SEU MILLOR
ANY AMB U\ NOVA MOTO
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«Ordeno
O La federació
espanyola
prohibeix que el
Catalunya-Brasil
es jugui l'óltima
setmana de març
0 Justifiquen que
el partit
«distreuria
Tatencló» de
THolanda-Espanya
del dia 27
O l a catalana
obeeix la
federació estatal
i ara se li fa molt
difícil trobar una
altra data
OAmésJaFCF
encara no ha
tancat un acord
econòmic amb la
Confederació
Brasilera
0 1 per postres,
Espanya jugarà a
Barcelona contra
Portugal el 13 de
febrer

DAVID COLOMER
Barcelona

La federació espanyola (RFEF)
s'ha oposat a la possibilitat que
les seleccions de Catalunya i
del Brasil s'enfrontin l'última
setmana de març al Camp Nou
perquè, segons fonts de Madrid, es vol evitar qualsevol esdeveniment que «distregui l'atenció» d'un altre amistós, el
que jugaran el dimecres 27 a
març els equips d'Holanda i
d'Espanyà a Rotterdam. La decisió de la RFEF és «taxativa»,
segons informava ahir a aquest
diari un dels portaveus d'aquest organisme, Rogelio Núñez, que va deixar clar que Madrid no permetrà que es jugui
el partit aquella setrriana «sota
cap concepte». EI seleccionador espanyol, José Antonio Camacho, és un dels principals
causants de la negativa federativa, ja que un dels seus principis inviolables és que «quan
juga Espanya, juga Espanya».
Camacho té els estatuts de la
RFEF a favor seu, ja que s'especifica que quan juga la selecció estatal no ho pot fer la catalana. «En tot cas, en cas de
conflicte hauria de decidir el
Consell Superior d'Esports,
però no crec que a Barcelona
vulguin arribar a aquest extrem», afegia el portaveu de
l'espanyola, que va precisar
que el seu estament es mostra
disposat a ajudar amb tot el
q u e calgui q u e el Catalunya-Brasil es disputi un altre
dia. «Ja va quedar clara aquesta
voluntat en el Catalunya-Xile,
quan la federació espanyola va
col·laborar de manera cordial
sobretot en l'apartat mèdic»,
va concloure Rogelio Núñez.
La «bona voluntat» de Madrid, però, té trampa, ja qué la
federació espanyola és perfectament conscient que gairebé
totes les altres dates estan ocup a d e s per c o m p r o m i s o s de
clubs i de seleccions que acabarien de fer inviable un dels
partits més esperats del segle
pel futbol català.
La federació catalana havia
escollit els últims dies de març
perquè se celebra la Setmana
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Els aficionats catalans haurien omplert el Camp Nou de senyeres, una imatge mai no ben vista a Madrid. / TONI MULA

Santa i qualsevol altre dia,
abans o després d'aquesta data, generaria moltes complicacions per poder fer un equip de
garanties.per plantar cara a la
canairinha, quatre vegades
campiona del món. Des d'ara
i fins a final de lliga no hi ha
caps de setmana de descans i
el 20 de febrer es reprenen les
competicions europees. El 17
d'abril no hi ha lliga de campions, però és una data que ja
està ocupada per un altre amis-

tós de la selecció espanyola,
contra Irlanda del Nord a Belfast. Brasil també ja té concedit
aquell dia a la selecció de Portugal. L'únic factor que podria
facilitar una data seria l'eliminació del Barca a la lliga de
campions, que permetria jugar
eljnatx a l'abril sempre que el
Brasil donés el vistiplau.
No estava conñnnat. Luiz Felipe Scolari, el seleccionador
brasiler, havia informat dime-

cres que la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) accedia
a incloure en el calendari de la
seva selecció absoluta l'enfrontament contra Catalunya
el dia 26 o bé el 28 de març al
Camp Nou, però de cap manera la celebració del matx estava
assegurada perquè la CBF i la
federació catalana no han arribat a cap acord econòmic i no
es preveu que es puguin resoldre les seves diferències pressupostàries fins la setmana que
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Una vista del camp del Barcelona en el partit Catalunya-Xile del 28 de desembre. / TONI MULA

ve. El Brasil, q u e està molt interessat a jugar a E u r o p a obeint
a les seves estratègies esportives i sobretot comercials, d e m a n a u n milió de dòlars
(1.100.000 e u r o s ) m é s d i e t e s
p e r venir a jugar a Barcelona,
tot i q u e està disposat a acceptar u n a rebaixa p r o p o s a d a p e r
la FCF, q u e e n q u a l s e v o l c a s
treballa p e r arribar a fer u n calaix d'1.200.000 e u r o s p e r q u è
vol obtenir beneficis p e r al futbol de base.

González: «Els catalans no han de dramatitzar»
El secretari general de la RFEF, Gerardo González Otero, va
afirmar ahir a Catalunya Ràdio que els catalans «no han de
dramatitzar la situació» i es va comprometre a col·laborar amb
la catalana per trobar una altra data. «El que vull deixar
absolutament clar és que quan juga la selecció espanyola no
pot disputar-se cap altre partit d'una selecció autonòmica i
tampoc d'un club espanyol», va afegir. González va conversar
amb el'pr'esident de la FCF, Jaume Roura, qui li va contestar
'<La federació catalana i l'espanyola aniran sempre agafades de
mà.» Roura va dir que les informacions que donaven per fet
el Catalunya-Brasil «han estat precipitades».
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Selecció del Brasil

La decisió de
la federació
estatal ve
condicionada
per una de les
màximes de
José Antonio
Camacho:
«Quan juga
Espanya, juga
Espanya»

Ja es comencen a notar els efectes del calendari únic
que, amb penes, treballs i anys de retard, ha posat
en pràctica la FIFA a partir d'aquest any. Ara cadascú
sap a què atenir-se. Els clubs saben quan poden tenir
les seves figures i les seleccions tenen els dies marcats per disposar dels jugadors convocats. En el cas
que ens ocupa, però, el calendari únic de la FIFA ha
comportat també que cadascú marqui el seu terreny
i s'hagi hagut de mullar. La federació catalana ha decidit fer un pas endavant, anar més enllà del partit
ünic de l'equip de Catalunya i tenir ressò à tot el món
jugant contra el Brasil en una de les dates per a partits amistosos que ha establert la FIFA.'I la federació
espanyola ha marcat el pas de l'oca i ha dit fins aquí
podíem arribar. A cap català amb una mica de seny
li hauria d'importar que a ñnals de març els millors
futbolistes catalans haguessin de jugar amb la selecció espanyola, perquè és de sentit comú i de lògica
que, en cas de coincidència de dates, a l'hora de convocar jugadors tingui preferència la federació estatal. Agradi més o menys, és el que hi ha i s'ha de respectar. Igualment com s'hauria de respectar una aspiració ben legítima com és la de voler el reconeixement oflciíd de les seleccions de Catalunya. Però no
tota la culpa és d'Espanya: no ha estat mai ambigua
i sempre hem sabut quin peu calça, encara que hagi
estat de tantes coces al cul com ens ha fotut, S'ha
acabat, o s'hauria d'acabar, el cofoisme de dir que
el camí per al reconeixement de les seleccions catalanes és molt lent i difícil. Aquesta excusa s'ha convertit en la cançó enfadosa dels nostres polítics, emparats en la interminable tramitació dels punts de
la llei catalana de l'esport que el govern estatal va
recórrer davant el Tribunal Constitucional. S'han
acabat, o s'haurien d'acabar, les mitges tintes. És
molt fàcil comprometre's amb la selecció catalana
un cop l'any i amb la panxa plena de torrons. És l'hora que cadascú es manifesti sense cunbigüitats sobre
on es vol que arribin les ^eleccions catalanes. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya és
l'única que fins ara ha fet el cim. Els muntanyistes
catalans poden pujar les muntanyes que vulguin en
les competicions que calgiú. S'ha de veure qui creu que les seleccions catalanes ja han fet el cim i qui creu que
encara cal avançar. I, sobretot, sabent on es vol arribeu-.
í
Pep Riera.
Director adjunt d'El 9
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«Continuarem treballant
per jugar aquest partit»
o Jaume Roura reconeix que la visita del
Brasil al Camp Nou s'ha complicat molt

El Brasil volisera;;;;;
CQreael;12,de ;;í ;i
!maig/juçtgüian ;;;í:i'

;ácabáía;N;iga;;;Vj4:v;

O El president de la FCF no va presentar ni
la més mínima oposició a Madrid

MIQUEL ROCA
Beircelona

El president de la federació catalana, Jaume Roura, va assegurar que el seu organisme
continuarà treballant perquè
el Gatalunya-Brasil sigui una
realitat, tot i que va reconèixer
que la gran festa del futbol català que volia organitzar se li ha
complicat molt. Roura, que va
parlar davant dels mitjans de
comunicació al vespre després
d'una reunió amb el seleccionador Àngel Alonso, va declarar que desconeix la possible
existència d'un pacte verbal
entre les seleccions territorials
i l'espanyola segons el qual els
equips autonòmics només poden actuar en partits amistosos
durant el Nadal. Roura, que és
vocal de la federació espanyola, va parlar directament amb
el president de l'organisme federatiu central, Ángel María Villaf, que li va expressar que-es
treies del cap la idea de jugar
contra el Brasil la mateixa setmana de l'Holanda-Espanya
«pel bé del futbol espanyol».
Roura va acatar l'ordre immediatament.
Poques esperances. «La Confederació Brasilera està d'acord arrib la federació catalana
i ha deixat la porta oberta a trobar una solució definitiva», va
manifestar el president de la
FCF amb unes paraules d'optimisme desmesurat en comparació amb el seu.posat seriós, i va deixcir bé els amics de
Madrid: «La federació espanyola no ha prohibit el partit;
només l'ha condicionat a què

Els llibres
exposició t?
es deixen
prcstoc

:-i\':--%%/mi

La RFEF •;,',;;•;;: ••;•;:",
comunicà el;seü;;;,
Veto a la eàtalana,; :^
'perfax: '=V'"''/-':^-?S,
'..y

Cine
'Anton i,Y\

Jaume Roura ha hagut d'obeir el seu superior, Àngel Maria Villar. / EL9

20 milions per retransmetre el matx
Quan ja es coneixia la negativa de Madrid a la disputa del
Catalunya-Brasil l'última setmana de març, cinc directius de la
FCF, entre ells el president Jaume Roura, es van reunir gairebé
tres hores amb representants de la Corporació Catalana de
Ràdio I Televisió per fixar els drets per a la retransmissió de
l'amistós, que ara queda en l'aire. Segons fonts consultades,
TV3 pagana uns 20 milions de pessetes per oferir el matx en
directe. Els assistents a la reunió en representació de la catalana,
a més de Roura, van ser Jesús Farga, Jaume Llauradó, Ferran
Martorell I Albert Baza.

no coincideixi en cap data de
la selecció espanyola. El problema de tot això és que els
partits no oficials no estan regulats pel calendari.»
La FGF comunicarà ara al
Brasil que la data del 28 de
març està anul·lada i intentarà
traspassar-la més 'endavant,
però la cànairinha tenia molt
clar que s'havia de jugar aquest
dia. El Catalunya-Brasil, ara
per ara, és un somni frustrat.

Alonso: «Semblava tot molt fàcil»
M.R.
Barcelona

Àngel Alonso tenia programada ahir una reunió £unb Roura
per decidir la seva continuïtat
al capdavant de la federació catalana, cada cop més complicada i més tenint en compte el

': Àngel Alonso; va .apuntan.;;^
la remotapossibilitàtqúelél'!
Brasil sigui préserit'aí Cam'p;^
Nou en els dies.';'!'' ,; ••; ;!"v;';;'
immediatament;j3Òsteriòrs'''
al final de la'lliga,'qúé'es :',
tanca el 12'de maig; El. '' :\
seleccionador brasiler;, \ y'\
però, vamanifestarfaúns.'. ~
dies que té la seva ,,' .,', ','
expedició té la intenció de ,'
desplaçar-se aquell mateix • ;
dia a Corea del Sud perquè'
els seusjugádors comencin ^
' a aclimatar'-se a les •
condicions
meteorològiques del país ' •
asiàtic. A més! al final deia \ ,
ChampionséseI I S d e ; •,'
maig- '.
, ', ' j , '

fracàs en l'organització del Catalunya-Brasil. La decisió s'ha
postposat fins la setmana vinent, però tot fa pensar que
Àngel Alonso dirigirà el seu últim partit com a seleccionador
si finalment el Brasil es pot preseritar a Barcelona. Si no, Roura hauria d'acceptar les condi-
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cions econòmiques del tècnic
de Benicarló —fins ara no veia
ni un duro— i accedir a la voluntat d'aquest de no acceptar
cap mena de funció com a secretari tècnic de l'organisme
federatiu català.
Pitxi Alonso se sent «molt decebut» amb la postura de la fe-

deració espanyola. «Semblava
massa fòcil per ser tan bonic»,
va indicar l'exblaugrana i exespanyolista. «Que Catalunya no
pugui jugar la mateixa setmana
que Espanya no sé si es tracta
d'una normativa de l'època de
Pablo Porta», va ironitzar el
preparador castellonenc.

La federació espariyoláya;;;"
comunicar áHir-'al migdia:,;^; y
per fax el s'èú V'eto'a la;!';';. '•'-;",
federació çatalana^.després'i',
que va ténir coneixement | v '
de la celebració del partit el.'
diáabans,segonsya',' !'•confirm'arelsecretari; '• ' ;,:
general de la RFEF, Gerardo '
GonzálezMovilla.,<<NòeS' •
pot dir que la federació ',', ,
espanyola-no autoritzaet'
, partit perquè la territonal. V,
catalana no ha sol·licitat
formalmentlapeticióde' , ' '
-jugar el partit», va dir .. -' '•
GonzálezMovilla. La FGF,'
no havia fet aquest trànhit,,.;
perquè encara no hafirmat'.'
càp docümerit artib la ÇBp.'',',

ERCqualifiça:Cle.,i;:«burçlaipuenl»;V;/V'
J'actitud deia':;: i;iv|;;

federaciójest^tàl:,;;;!;;
',EÍ yicésecretari 'genei-ái'.:;',;!;,;'!
- d'Esquérra'RéJDublicarnade:;; \
- Catalunya! diputat, Ernest; ^;
Be'nàch, va qualificar áhjr.;:';;;;
de «burda ipueril»;, ",:;/:•;!;:';;;
l'àctitud de la federació:.';;';;;
:'espanyòla de ho deixar. ,.^;''V'
disputaréimatx'entre,' ' : ; ' ;
Catalunya iél Brasil l'últinría:
' setmanà'demarç'.,«Es' '
tracta d'una decisió política :
perquèel'queesvol.és;".''' ''
evitar un partit de tanta'
transcedència», va, - '
manifestar Benach en una.,
nota facilitada ahir als '' '
mitjans de comunicació.
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Vilajoanadóna
suporta la FCF

• • • ' " i ^ >,

TONI PADILLA
Barcelona

Puyol va explicar que «l'il·lusiona» jugar amb Espanya. El lleidatà s'ha fet un lloc en l'equip de Camacho. / EFE.

Puyol diu que jugarà
amb Espanya
o «No crec que se'm deixés
escollir, seria absurd», va
comentar el defensa

O «Sóc català però també em fa
il·lusió jugar amb la selecció
espanyola», va afegir

À. PONZ
Barcelona

En la compareixença de premsa del matí —i quan encara es
pensava que el partit es podria
celebrar el 26 de març—, Carles Puyol no va tenir més remei
que admetre que en cas de ser
convocat per José Antonio Camacho optaria per jugar un dia
abans a Rotterdam amb el
combinat estatal: «És clar que
sóc català, però també sóc integrant de la selecció espanyola, i em fa il·lusió anar amb la
selecció espanyola.» El jugador lleidatà va ser realista quan
se li va preguntar què faria en
el cas que l'ens federatiu el
deixés triar: «Tal com estan les
coses no crec que em deixessin
triar, seria absurd», va explicar. El defensa no va amagar el

Aiex i Tamüdo,
il·lusionats per jugar
contra el Brasil
EIsjugadors de l'Espanyol
Àlex Fernández 1 Raúl
Tamudo, abans de saber el
veto de la federació
espanyola, es van mostrar
il·lusionatsamblà selecció
catalana. Un cop finalitzat
l'entrenanaent d'ahir, Raúl
Tamudo va manifestar que
jugar contra un rival com el
Brasil «és impressionant,
una passada», i va afegir,
respecte a la concidència
amb et partit d'Espanya,
que «s'hauria de solucionar
si hi ha coincidència».
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fet de poder jugar un mundial:
«És clar que em fa il·lusió jugar
amb Catalunya, però també
em fa poder fer-ho amb l'espanyola», va comentar. Puyol, a
qui Camacho va fer.debutar fa
tres mesos amb el combinat
estatal, no amaga, però, que
jugar contra el Brasil seria tremendament emotiu: «Seria un
partit interessantíssim. Com a
jugador seria molt bonic jugar-ho i per Catalunya seria
importantíssim tenir aquest
rival.» En aquest sentit, Dani
va expressar-se de manera
semblant: «No tots els dies es
pot jugar contra Brasil; em fa
molta il·lusió.» El davanter
també va solidaritzar-se amb
les paraules que va dir Rivaldo:
«Ho entenc perfectament i
penso que no se li ha de donar
més voltes.»

El conseller de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana,
va voler deixar ben
clar ahir que el govern donarà suport
total a la Federació
Catalana i que pensa ajudar-la tot el
que calgui per buscar solucions perquè es jugui el Catalunya-Brasil
al
Camp Nou en la
data que es cregui
oportuna. «Volem
deixar clar que el
partit no està descartat» va assegurar
el conseller, que va
assistir ahir al partit
de waterpolo entre
les seleccions de Jordi Vilajoana
Catalunya i Suècia.
Jordi Vilajoana va declarar ller també va assegurar que la
que se sent molt sorprès pel federació espanyola té el temor
ressò que ha adquirit la selec- que el partit de Catalunya conció catalana de futbol en els úl- tra el Brasil prengui el protagotims dies i va destacar també nisme a la selecció espanyola,
les manifestacions de Rivaldo que juga el 27 de març contra
contra el partit en un altre sen- Holanda a Rotterdam. «Que la
tit: «Si jugadors com Rivaldo i selecció catalana incomodi
Roberto Carlos diuen que no amb la celebració d'aquest
els fa gràcia haver de jugar con- gran partit vol dir que anem pel
tra Catalunya és perquè saben bon camí», va concloure Jordi
que poden perdre.» El conse- Vilajoana.

f^ Guanyi diners i rendabilitzi les seves inversions amb

GRAN PEÑA

'-

QUINIELISTA

LDS UNDS
JUGAR ACTUALMENT A LES QUINIELES
ÉS UNA INVERSIÓ RENDIBLE

2.300 MILIONS DE PESSETES ACONSEGUITS EN
PREMIS EN ELS ÚLTIMS ANYS ENS AVALEN.
• 23 Anys ininterromputs en primera línia ens consoliden com una
de les millors I més antigues de les penyes quinielistes d'Espanya.
• Estudiant any darrere any fórmules diverses, hem aconseguit
dissenyar una revolucionària i excepcional combinació, composta
amb més de 400.000 apostes setmanals que cobreixen de 7 a. 10
variants amb 14 o 15 TRIPLES amb què aconáegu rem premis
realment importants.
• Podem arribar a superar un 500% de beneficis.
• La participació mínima és de 3005,06 € (500.000 ptes) per jugar
cicles de 10 jornades, a raó de 300,51 € (50.000 ptes) setmanals (els
premis es pagaran amb euros, lliures d'impostos en tractar-se de
Loteries de l'Estat).
• A la Primitiva, possiblement jugarem només alguns sorteigs que
hi hagi un pot superior a mil milions de pessetes.
•Tots els penylstes reben ia participació detallada amb antelació a
la celebració de cada Jornada.
•
INFORMES: Sr. FÉRRIZ
TeL 93 418 22 27
TELETEXT
TELES
pàg.731
TELEMADRID
pàg.414
.TVE-1
pàg.208

Adreça: C/ Veciana, 22
08023 - BARCELONA
ANTENA3
TV3

pàg.151
pág.566

Uneixi's a una de les millors Penyes d'Espanya i
disfruti de l'esport rei guanyant diners
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Noesvol moure
O Dani García diu que no
entra en els seus plans
abandonar el Barca

O El davanter reconeix que
hi ha hagut ofertes però
«cap d'interessant»

O «No perdo la fe i ara
trebalío per entrar en les
convocatòries», va dir

À. PONZ
Barcelona

Dani García Lara no perd la fe.
Tot i les poques oportunitats
que ha tingut l'últim any i mig
i l'escassa confiança que té el
tècnic, Carles Rexach, el davanter de Cerdanyola no vol
abandonar el Barca: «La meva
situació està clara. Vull quedar-me aquí», va assegurar. Tot
i ser conscient que el club blaugraná ha iniciat una croada per
, prescindir deis seus serveis —igual com s'ha fet amb Alfpn80—, Dani a v a n ç a que no
m a r x a r à a qualsevol p r e u :
«Una oferta bona no és nornés
la que beneficia el club, ha de
beneficiar les dues parts. Perquè això passi, ha de ser un
equip que esportivament s'assembli al que estic i que confiï
en mi. No deixaré el Barca així
com així», va comentar. Dani és
conscient que ho tindrà molt
difícil però assegura que no desesperarà en el seu intent: «No
es tracta de si només es convoquen 16 jugadors o si se'n convoquen 18, el meu objectiu, ara
mateix, és entrar en les convocatòries p e r q u è no ho estic
fent. Fa dues s e t m a n e s que
m'entreno molt bé i amb moltes ganes. Fent això estic tranquil, perquè la decisió no depèn de mi.» El davanter va ad-

Els quatre reforços del Barca la temporada 1999/2000. Frederic Déhu, Simao Sabrosa i Jari Litmanen ja han marxat. Dani confia continuar de blaugrana. / EFE.

m e t r e l'existència d'ofertes
—«sempre és afalagador que es
r e c o r d i n de tu q u a n no jugues»— però va assegurar que
cap «ha estat i n t e r e s s a n t » .
Dani va alegrar-se que Alfonso
hagi trobat una sortida —«si ha
marxat és perquè l'oferta era

bona, no n o m é s per al club
sinó també per ell», va dir—,
però espera fer un gir de 180
graus a la seva situació: «No
s'ha de perdre la fe. Insisteixo
que qu£m un s'entrena bé i es
queda fora no pot fer gaire cosa.'S'ha d'acceptar la situació i

ser respectuós tant a m b els
companys com amb l'entrenador, que és qui ha de decidir.»
El mundial, impossible. A diferència d'altres companys,
Dani assegura que el fet que
aquest any es disputi un altre

mundial de seleccions no farà
variar els seus plantejaments:
«Quan un fa un any i mig que
no juga amb regularitat, és normal que no pensi en aquestes
coses, per moltes coses. Si sóc
realista, he de dir que el m u n - .
dial el veig molt lluny.»

Reiziger tampoc es planteja marxar
À.P.
Beircelona

Resignació. Amb aquest sentiment va explicar Michael Reiziger la situació d'ostracisme
—només ha jugat dos partits
en aquesta lliga— a què l'ha relegat Carles Rexach en el primer tram de lliga. El defensa
holandès va ser molt moderat
en el seu discurs i va expUcar
que pel seu cap no passa, de
moment, la possibilitat d'abandonar el Barcelona: «No estic pensant a marxar. D'aquí a
sis mesos no ho sé, però ara
mateix no», va comentar. El ju-

gador va admetre que la situació és difícil, i més després que
el mateix Rexach va decidir fer
efectiva la renovació del jugador la temporada passada: «En
a q u e s t sentit la situació no
deixa de ser estranya. Amb tot,
continuo treballant amb la mateixa il·lusió. El tècnic m'ha dit
que té confiança en mi i estic
segur que la meva oportunitat,
tard o d'hora, arribarà.» Reiziger, molt prudent sempre en el
seu discurs, no va voler aprofundir en el fet que el tècnic
hagi optat, en alguna oportunitat, per alinear un altre jugador
al lateral dret quan Puyol no ha
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estat en condicions: «Quan ha
jugat Christanval en aquesta
posició he estat el primer sorprès. Amb tot, la decisió l'ha de
prendre l'entrenador, i per tant
és millor que li pregunteu a ell.
Deu tenir els seus motius», va
etzibar. Per últim, un dels fixos
en la defensa blaugrana én l'era Van Gaal va tornar a insistir
que confia que es giri la truita:
«La situació és estranya però
ara no puc perdre la confiança.
No estem a final de temporada
i encara queden rnolts partits.
Per tant, ja veurem què passa
però espero tornar a jugar
aviat», va dir.

Reiziger, amb Kluivert en un entrenament. El defensa no perd la fe. / EFE.

EL9 ,
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El dia 22
començaran les
obres a la ciutat
esportiva
Barcelona. La junta directiva
del Barcelona va fer públic
ahir que el dia 22 de gener
connençaran les obres als
terrenys destinats a
convertir-se en ciutat
esportiva del club
blaugrana Lapnmerafase
de les obres consistirà a
remoure les terres, per
posteriornnent començar a
construir els terrenys de
joc, la residència i les
instal lacions Així mateix,
el Barca va aprovar vendre
unscincmil metres
quadrats de terrenys de les
instal·lacions per finançar
la futura construcció. / EL9

7

Overmars es queda al vestidor
dir ahir treballar a les ordres de
Rexach. Tot i això, la decisió
que no saltés al camp de la MaMarc Overmars va quedar-se al sia va ser consensuada pel cos
vestidor mentre els seus com- tècnic, que va preferir, com a
panys s'entrenaven. El davan- mesura preventiva, que el juter holandès encara no s'ha re- gador no s'exercités, per evitar
cuperat de la fiblada muscular qualsevol mena de risc i agreuque es va fer al genoll dret en jar les dolències. Overmars va
l'entrenament de dimecres, exercitar-se en solitari al gimcircumstància que li va impe- nàs, el mateix temps que els

Els,carnets nous
s'0nclarrereixen i
valdran els de
rány passat .
BarcelonafEI cariyi d|any hçi
,'portat un problema afegit
per als socis del Barca, ja
,qu^ els carnets i els
abonaments que es van
renovar entre éls últims,
\diesde desembre i,els, = ; ;.;'
primerS'degener nq han.;,,;;;
arribaténcaraalsseüs !
destinataris: Uácümiüíació.''
de feina que pateix correus':,
cada any durant les festes
nadalenques i les setmanes
posteriors han causat que '
molts, socis encara hagin de
fer Servir el carnet de l'any
passat; que serà vàlid per
entrardiumenge al Camp

À.p.

Barcelona

seus companys ho van fer al terreny de joc. En principi, tot fa
pensar que avui es podrà reincorporar amb els seus companys i que pugui entrenar-se
al mateix ritme que el grup. Les
petites molèsties que arrossega
el jugador, en principi no han
de ser cap problema per poder
entrar en la llista de convocats
contra el Sevilla. En aquest

COPE
BARCELONA

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

Nou /EL9

De Boer es posa
un set com a
component de la
defensa del Barca
Barcelona.. En declaracions a
la pàgina web oficial del
club, fcbarcelona com, el
defensa holandès diu que
«de l'u al deu qualificana la
defensa blaugrana amb un
set» FrankdeBoer
considera que «hem de
millorar, no només la
defensa sino tot l'equip»
El jugador també opina
que «contra el Saragossa ja
es va veure una millora,
encara^que no crec que
aquest partit fos gaire
diferent del que vam fer
davant l'Espanyol Aquítot
canvia molt ràpid» / M R
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MARCOS LORENTE
"Tirachinas Catalunya" de dilluns a divendres,
de 2,30 a 3 de la tarda.

www.cope.es

sentit, es confia poder tenir el
jugador a la banqueta. Overmars va perdre la titularitat
diumenge passat contra el Saragossa —Rexach va preferir
jugar sense extrems i va prescindir de l'holandès—, tot i que
al final va poder sortir al camp
els últims set minuts en substitució del capità, Sergi Barjuán.
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Coco rectifica i ara diu que
vol triomfar en el Barca
Ò El defensa italià diu que no és veritat que
volgués marxar i demana disculpes

O Atribueix les declaracions de dimarts a
«un empipament» momentani

Barcelona

»*-

Ü;, pertalque'nO'reGaigui;aels )';Ï
!;«,prol3lemes n3usGuiars;queii ií;,.;
!.' vateniralnrimeritramde ^s i,v

;^Klüiv^í:ti»típli^;; í^' i
i>;Í!!''hen^atoma;;i!¡|a;li;-::;í;u'i'
ii: s'entrena.a;b,oní!;vii''v:
¡i; .Barcelpna;;EI:qa\^anter,^';!¡ji;;;ij|;¡;-;

|f .Ratrick:í<;íuívertya|jii^'í;|\4íl;:i;
íi, incorporarfse ahir als*'! Í ;; ¡K iv

Francesco Coco, en un entrenament. El defensa italià va dir ahir que vol continuar en el Barcelona. / lyi. LABURU.

Només s'ha perdut tres partits
Tot I que Francesco Coco ha estat contundent sempre que no
ha jugat, repassant l'estadística resulta que el defensa italià
nonnés ha deixat de participar en tres partits en tota la primera
volta. Dels dinou partits disputats, l'italià ha estat titular en un
total d'onze i en cinc més ha sortit des de la banqueta —inclòs
el de diumenge passat contra el Saragossa, en què va jugar els
últims deu minuts—. Pel que fa a Sergi, l'home que li ha barrat
la titularitat, ha jugat en un total d'onze, i ha estat titular en
set. Diumenge el de les Franqueses tornarà a estar en l'onze
inicial I l'italià, a la banqueta.

va explicar que tenia ofertes del
Milan, l'Inter i la Juve, va explicar que mai s'ha plantejat seriosament deixar el club. «Abans de venir aquí vaig rebutjar
ofertes d'aquests clubs perquè
tenia un sonmi que era triom-

far en el Barca; malgrat el que
vaig dir dimarts espero acabar
complint-ho», va comentar. En
el mateix to conciliador, va
arribar a disculpar-se per tòt el
que havia dit: «Vull demanar
perdó si he ofès algú. No era la

meva intenció.»
El jugador italià també va revelar que en el cas que el Barca
fes efectiva l'opció de compra
al final de temporada —el jugador està cedit pel Milan fins
al 30 de juny— té l'oportunitat
de garantir la seva continuïtat
durant les pròximes sis temporades: «Insisteixo, quan vaig
fitxar sabia on venia. La cessió
acaba el 30 de juny, però són
sis anys els que pot retenir-me
el Barca. Ara, és aventurar-se
saber què passarà d'aquí a tres
mesos. El que vull és jugar i ajudar en el que pugui. Quan dius
coses que realment no penses
crec que el millor és rectificar»,
va sentenciar l'italià. Geni i figura.

D'Alessandro s'allunya del Barca
TONI PADILLA ,
Barcelona

Andrés D'Alessandro s'allunya
del Barca i s'acosta al Juventus.
El jove jugador de River Plate va
declarar ahir al diari de Torí
Tuttosport que somia defensar
la samarreta del Juventus i que

j ; Saragossà, líomésiya'estars,:;
K.ahir.mitia horaal camp.de*]!,'' •
,
-'rGitanfse'armargedeis;:! Í-!j>\\seusjCQi^paf?,yS'i;¡després;k;i>i|^^j^

À. PONZ

Francesco Coco, l'home deis
tatuatges i de les samarretes"
curtes de disseny, continua batent rècords al Barca. Feia molt
de temps que un futbolista no
sortia a comparèixer davant la
premsa per voluntat propia.
Ahir, quaranta-vuit hores després d'assegurar que abandonaria el Barca si no jugava el
pròxim mes, ell ho va fer. El defensa italià va demanar-ho pers o n a l m e n t per r e t r a c t a r - s e
—de fet va canviar totalment el
seu missatge— de dalt a baix:
Amb un «us he citat per aclarir
una mica el que vaig dir fa dos
dies» va desmuntar la seva int e n c i ó de t o r n a r al calcio,
abans d'acabar la temporada:
«Si sóc sincer, mai he pensat a
anar-me'n del Barcelona. Em
disculpo si les meves paraules
han generat cap tipus de dubte
o s'ha pensat que pugui haver
faltat al respecte dels m e u s
companys.» El defensa va atribuir les seves paraules a un empipament, per desdir-se totalment del seu missatge: «Quan
ahir [per dimecres] vaig llegir la
premsa no em va agradar el
que vaig dir. No vull passar per
ser un jugador problemàtic, a
qui li agrada crear problemes»,
va assenyalar. Coco va explicar
que la seva rectificació és per
voluntat pròpia i que no ha comentat el tema ni amb el tècnic, ni amb els companys, ni
amb el president: «A tots els
futbolistes ens agrada jugar i si
un no ho fa és normal que estigui enfadat. Això és el que em
va passar.» Coco, que dimarts

!s>' BJírr(>lnna ï l'iK.Fnrini.ip iia,i',,is i^ ,;

en aquests moments fitxar pel dial sub-20.
Barca no és possible. El jugaD'Alessandro també va assedor, de n o m é s vint anys, va gurar que «és im privilegi que
afirmar que «fitxar pel Juventus .un equip prestigiós com el de
seria un sornni per a mi i tot un Torí s'interessi per mi». El juhonor». L'equip piemontès fa gador nascut a Buenos Aires
uns mesos que segueix de prop també va posar fre a algunes
les evolucions del jugador, es- opinions que diuen que encara
pecialmerit després del mun- no està preparat per sortir de
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l'Argentina: «Potser sóc jove,
però estic a punt per jugar a Europa». A l'entrevista, el jugador
reconeixia que li agradaria jugar al costat de Saviola en el
Barca, pero opina que aquesta
opció ara «no és possible», perquè D'Alessandro vol jugar a
ItàUa.

(,parliitdfanadaidels quarts s; p

!'„! Oportunitat íGOsa qusino.és; s |
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El Sevilla es queda sense
pólvora per visitar l'Estadi
o A la baixa del pitxitxi Moisés cal afegir la
de la revelació Reyes, ja descartat

Monchi espera
tancaries
cessions d'Otero i
Rabajda

O Caparrós, que també té sancionat Javi
Navarro, tampoc alinearà l'uruguaià Olivera

DAVID CUNILLERA
Barcelona

El Sevilla presentarà un onze
inicial inèdit en el seu partit de
diumenge contra el Barcelona.
Les sancions del defensa Javi
Navarro, per acumulació d'amonestacions, i del davanter
Moisés —màxim golejador de
l'equip amb vuit gols—, per la
seva expulsió a Vila-real, aniran acofnpanyades de la baixa
del migcampista Reyes, per lesió. Aquesta c i r c u m s t à n c i a
obliga el tècnic del Sevilla, Joaquín Caparrós, a fer canvis importants en l'alineació. La línia
que més s'alterarà respecte a
jornades anteriors serà la davantera. Respecte a l'últim partit de Vila-real Juanmi o Prieto
substituiran Javi Navarro, en el
centre de la defensà —per fer
companyia a Pablo Alfaro—,
mentre que Víctor, del planter,
jugarà de mitjapunta en detriment de la nova estrella, Reyes.
L'argentí Toedtli substituirà el
golejador Moisés. El defensa
Juanmi, que no figura en l'equip titular des de la cinquena
jornada, sembla el millor situat
per suplir Javi Navarro en la
seva absència.
Tot indicava que Toedtli i
Olivera seria la parella d'atac
del Sevilla al Camp Nou, però
Caparrós va sorprendre descartant l'urugaià Olivera dels
onze jugadors que va apartar al
final de l'entrenament de dimecres passat per donar consignes específiques i assajar
una serie de moviments amb
vista al partit. Els escollits eren:
Njegus, Juanmi, Pablo Alfaro,
David, Gallardo, Francisco,
Fredi, Víctor, Luis Gil i Toedtii,
que segurament acompanyaran Notario en l'equip inicial
contra els de Rexach. Olivera,
que va ser el jugador més destacat dels hispalencs en el seu
ascens a primera divisió, ha
perdut la confiança de Caparrós. El tècnic no va quedar
content del partit que va fer al
Madrigal quan va entrar al minut 17 en substitució de Reyes,
circumstància que ha facilitat
l'entrada de Víctor en l'onze
inicial. El jugador del planter
serà l'enllaç entre el migcamp

1
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Seviha. El director esportiu
del Sevilla, Monchi, espera
poder tancar
definitivament les cessions
d'Otero al Santa Fe argentí
1 de Rabajda al Danubio de
Montevideo. Monchi va
intensificar les converses •
amb els dos futbolistes ,
perquè adoptin'una'decisió!
definitiva davant de la
intenció del Sevilla de
cedir-los. El club ha
demanat a Otero i Rabajda
que rebaixin les seves'
pretensions eco'nòrniquès,;'
ja que els clubs interessats
en aquestes cessions no es
volen fer càrrec de les fitxes
de cap dels dos /EL9

L'Atléticode
Madrid encara no
s'ha plantejat
repescar Casquero
Sevilla. Davant la possibilitat
que el migcampista sevillà
Casquero torni a l'Atlético
deMadnd, el director
esportiu de l'equip
matalasser, Paulo Futre, va
assenyalar que és massa
aventurat considerar la
seva reincorporació
«Tenim la clàusula I és un
bon jugador amb una
projecció enorme, pero és
molt aviat per opinar», va
argumentar Futre El
director esportiu del Sevilla,
Monchi, per la seva banda,
va afirmar que li agradana
que el futur de Casquero
continués lligat al
Sevilla /EL9

El Sevilla,
interessat en el
noruec Mykland
(Munic 1860)
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El sevillista Moisés disputant una pilota amb Cagna, del Vila-real. El davanter està sancionat per diumenge. / EFE.

Víctor no descarta sorprendre al Cairip Nou
Tot I les importants baixes que té el Sevilla, el jugador del
planter sevillà Víctor espera no tornar del Camp Nou sense
puntuar. «L'equip s'ha adonat que pòt guanyar a qualsevol lloc
que es proposi i, tot i que sabem que fer-iio al Camp Nou és
difícil, no és impossible», argunnenta el jugador. Víctor tornarà
a jugar contra l'equip en què es va estrenar com a golejador
amb el primer.equip: Víctor, si fos titular, jugaria el seu tercer
partit com a membre de l'onze inicial, per la qual cosa no ha
disposat de gaires minuts aquesta lliga, i no desitja deixar
escapar aquesta oportunitat
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mentre que Toedtli serà l'home més avançat.
Torna Gallardo. Gallardo, per
la seva banda, es troba totalment recuperat de les molèsties musculars del partit contra el Celta, que li van impedir
jugar a Vila-real. Més lentament es recupera Podestá, que
continua recuperant-se de les
molèsties que patia al genoll
dret.

Sevilla. El Sevilla està
interessat en la
contractació del jugador
noruec Enk Mykland La
incorporació del noruec
costaria uns 700 000 euros
a l'equip andalús El
,
director esportiu del
Sevilla, Monchi, va
admetre l'interès pel
migcampista, tot i que va
deixar clar que només se'l
fitxarà en el cas que vingui
amb la carta de llibertat el
pròxim mes de juny El club
ja te diversos informes del
jugador /EL9
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OPINIÓ

Duer.o.'c; 11 cli-cncr lici 20ri2

La Federació Espanyola de Futbol
ha mogut sibil·linament eís seus
fils i ha aconseguit prohibir el Catalunya-Brasil fent veure que en
realitat no prohibeix res, sinó que
aconsella un canvi de data del
partit que Rivaldo no volia perquè
no faci ombra a l'Espanya-Holanda de les mateixes dates. El poder
de convocatòria demostrat en el
Catalunya-Xile i les victòries re-

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu: Ronda Sant Pere, 19-21, 7è 6a.
08010 Barcelona.
c/SantaEugènia,42.17005Girona
' Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica: el9@el9.com

O Prohibit!
Acabo d'escoltar per TV3 la notícia que la federació espanyola
prohibeix que Catalunya jugui
contra el Brasil per la coincidència de l'Holanda-Espanya.
Això ja no es pot aguantar més.
Si realment volem jugar i ser ¡reconeguts oficialment, què espera el senyor Roura per declarar la federació catalana independent de la Real Federación
Española? Qui es pren a hores
d'ara seriosament uns dirigents que diuen que volen
competir oficialment però
continuen formant part i xuclant del pastís de la federació
espanyola? Si claudiquem ara
amb les dates que ens imposi
\B. federación haurà quedat força clar quins són els veritables
objectius de congregar-nos (1
o 2 cops l'any): recaptar diners
i prou!, ja que ni dirigents ni jugadors (ja he sentit amb qui volen jugar els qui podrien trobar-se en la situació d'escollir
i donar un cop d'efecte) estan
veritablament disposats a
arriscar res per aconseguir-ho. / DAVID FERNÁNDEZ. Gràcia (Barcelona).

mulada, un «no hay para tanto» i
el reglament de la federació que
juga a favor de la casa, de casa seva, és clar. I aquí val la pena prediria. La por escènica a un Camp guntar-se si en la federació cataNou ple de senyeres fent costat a lana han actuat com uns passela selecció (en la qual tothom ja rells o els han enganyat des del
donava per fet que no hi serien els primer fins al darrer moment. En
catalans seleccionats per Cama- tot cas, el seu president va decidir
cho) els ha fet actuar com sempre: adoptar una actitud submisa que
amb una mitja rialla gens dissi- no sembla gens adequada.

EDITORIAL

A qui li estranya?
petides d a m u n t la gespa de la
nostra selecció fan pensar en una
maniobra més política que no pas
esportiva de Madrid, encara que
es vulgui barrejar pel mig el seleccionador espanyol, que, consultat, ha dit el que era evident que

[

ALGUNA PREGUNTA

JVIÉS?

L'ESPMD'HUMOR DEL MATI DE CATALUNYA RÀDIO J

Segona B, primera no tant
La gran gesta del Figueres en la copa del Rei
ha arribat a Can Barca. De fet, ja s'han produït diverses reaccions en cadena. S'especula, tot i la crisi argentina, que fins i tot
Josep Lluís Núñez, si fos tan oportunista
com Rexach va dir de Cruyff, hauria declarat: «Val més jugar a segona bé que a primera malament, quicir, eh, eh». Però en el
moment de tancar aquesta edició encara
no ho havia dit. Prometem confirmar-ho.
D'altra banda, l'equip de l'Alguna Pregunta Més ha sabut que Joan Gaspart es
planteja fer una OPA amistosa als de l'Empordà i incloure l'estadi de Vilatenim en
l'ambiciós pla «Barca 3.000 amb 50 cèntims». De rtioment, però, j a ha optat per
reobrir les vies de col·laboració amb els figuerencs, que darrerament estaven més estancades que el concert basc. Això és el que
us podem avançar: Carles Rexach ja s'ha

ofert per substituir fulminantment, però
arnb calma i anar fent, a Pere Gratacòs, perquè així «baixo de la figuera». El president
del Figueres ha refusat Fábio Rochemback,
tot i que l'oferta del Barca era cedir^lo gratis
total i afegir-hi de propina els 6.000 euros
de la multa. El Figueres, incomprensiblement, tampoc ha acceptat una oferta de
Gaspart, que li cedia 13 vicepresidents, dos
tècrriçs, un director esportiu amb despatx
oficial i contracte fins al 2015 i, finalment,
223 comissionistes adaptats a l'euro.
Així mateix. Àngel Fernández ja busca un
senyor pis amb vistes al riu Manol, que no
Manolo, a la capital de l'Alt Empordà. I Saviola també s'ofereix, una mica per guanyar
un títol, i mòlt molt per tenir Andorra més
a mà. El seu representant veu de bon uU l'operació tot i que avisa «que Andorra ya no
vale tanto L· pena».

LA BARRILA DE L'AVI

EL COMENTAR! DEL iANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Final de la cebolla
Ya habemos final de la Copa
del Rey. ¡Lo que vais a llorar!.
Real Madrid-Figueras. ¡Toma cebolla!. Que por algo os
metimos ahí a Tejero y el
premio ha sío llegar a la final
de la Copa del Rey el glorioso
año del Centenario. Y va a ser
un partido en el que se va a
disfruta. Si hasta Gerardo lo
ha dicho, ver jugar al Madrid,
da más placer que una tarde
en Bailen 22. Da más gusto
ver al Madrid que ver a Cataluña contra Brasil. ¿Por qué
no os metéis con los de vuestro t a m a ñ o ? No sé. Mato
Grosso, una región del Brasü.

EL LECTOR digit@l

Q^

Els partits de la selecció de
Catalunya han d'estar
supeditats als de la selecció
espanyola?

0
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Us encoratgem i donem suport
a aquesta iniciativa de poder
llegir en català notícies al voltant de l'esport, tant el de casa
nostra com el de la resta del
món. /JOSEP VILELLA.

p ^ Q u i ha de ser el porter titular
• - 3 del Barca?
Reina

O Enhorabona
Enhorabona'per aquesta iniciativa. No tinc cap dubte que,
a partir d'ara, El 9 serà un diari
de referència imprescindible. / JORDITONDOICUMENT •
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Trogloditismes
[a no hauré de justificar-me mai més
davant dels excompanys de la facultat de
filologia perquè treballo en una redacció
d'esports. Quin descans! Dos
"•nrnift escriptors, García Viflo i
r K C U A Molina Foix, van acabar a
bufetades en la gravació del soporífer
Negro sobre blanco de Sánchez Dragó. I jo
que em pensava ser el més primitiu, el més
troglodita, el més barroer i el més cridaner
de tots. / lOAN PUNTÍ

Dies enrere escoltava BoDE RABONA
^lar que això no garantebc
nano. Estava enfadat però
l'èxit. El Dream Team enacceptava la suplència i
trenava mitja horeta i va
ens recordava, a nosaltres
guanyar quatre lligues
i als seus companys, que
amb un gran futbol, però
la professionalitat es dealmenys justificarien una
mostra en aquests momica el sou. Un sou que
ments i no quan arriba el dia de cobrar. Unes de- procuren engreixar al màxim negociant primes miclaracions que es contraposen a les de Coco, que lionàries en cas de guanyar títols però que mai prodesprés d'un partit a la banqueta ja amenaça de posen reduir quan no compleixen les expectatives.
marxar. Una professionalitat que també es posa en I tot plegat rnentre no paren de queixar-se per haver
diibte quan comparem les hores d'entrenament del de jugar un parell de partits a la setmana quan a
Barca amb les dels equips italians o alemanys. Està l'NBA juguen un dia i l'altre també. / DANIEL ÀNGEL

La professionalitat es
demostra amb fets

[ TRIBUNA COBERTA ANDREU FREIXES ]

Neu dura
Molts ja ho veien a venir, l'any ha començat com ens temíem: de blanc.
Acabada la primera volta de la lliga,
quan tot just han començat els fastos
merengues del Centenario, el Madrid
és on havia de ser: cd capdamunt de
la lliga. Els amants de la màgia i de
la nigromancia ja havien advertit
que els fenòmens meteorològics de
mitjan desembre passat no podien
obeir a simples causes naturals. Els
més mal pensats ja havien interpretat la nevada que va paralitzar les terres catalanes, com un senyal inequívoc dels mals auguris amb què el
barcelonisme començava el 2002.
Fins i tot, n'hi havia que, a falta d'arguments de més pes, atribuïen a una
constel·lació astrològica favorable,
la presidència europea d'un reconegut, entre d'altres coses, madridista:
José Maria Aznar.
No és el meu propòsit insistir sobre aquestes elucubracions, perquè
tot i que, a primer cop d'ull, els fen ò m e n s abans al·ludits semblen
obeir a causes paranormals, també
és cert que a d m e t e n u n a anàlisi
menys esotèrica i més racional.
No m'estendré en consideracions
sobre el madridisme neoconstitucional de José Maria Aznar, i no ho
faré perquè si ha arribat on ha arribat ha estat perquè uns quants milers de catalans, de manera directa
i altres indirecta, ho han propiciat.
I si allà requalifiquen i aquí apugen
els peatges de les autopistes, tot plegat no és més que la penitència per
un pecat que —m'cifanyo a dir— jo
almenys no he comès.
Però si deixem de banda «l'entorn» i ens cenyim en la situació per

Aznar, un madridista a la presidència europea l'any del Centenario. A la foto, amb un culer. / EFE

què travessa el Barca potser fóra bo
revisar quins han estat els pecats del
barcelonisme en les darreres temporades. En primer lloc h a u r e m
d'admetre que, sigui per acció o per
omissió, qui més qui menys té una
part de responsabilitat en el pecat
original que va suposar l'accés de
Joan Gaspart a la presidència del
Futbol Club Barcelona. A partir d'aquí la incompetència, la improvisació i la rñalaptesa amb què s'ha gestionat el club han sembrat el desconcert entre la massa de seguidors
i, si els resultats no ho eviten, ame-

naça de provocar una crisi institucional, que certciment, no podem dir
que no tingui precedents.
Que no hi ha ni duros ni euros a
la caixa és de domini públic i, sobretot, és la conseqüència lògica d'una
política econòmica que ha disparat
les despeses i ha estat incapaç d'obtenir nous ingressos. Totes les iniciatives que s'han fet en aquest terreny s'han limitat a pagar preus desorbitats per jugadors —sovint mediocres—, a renovar jugadors per
més del qúe sol·licitaven —Rivaldo—, a oblidar l'execució de les

clàusules d'un contracte per tenir,
així, l'ocasió de duplicar la fitxa de
l'implicat —L. Enrique—, i a idear
una gran operació financera consistent a apujar la quota dels socis.
Qualsevol junta d'accionistes d'una
empresa seriosa hauria liquidat un
consell d'administració que presentava un balanç econòmic tan galdós,
però l'assemblea de compromissaris del Barca és, ja ho sabem, tota
una altra cosa.
,
<
1 si la gestió econòmica és caòtica,
no sembla que l'esportiva li faci ombra. La situació de l'equip és un reflex clar de l'esperit del seu entrenador, 0 si voleu una materialització de
la coneguda atxassa amb què Charly
s'ha relacionat amb això del futbol.
La teoria de l'acordió exposada per
Rexach no fa més que confirmar les
nostres sospites. Des que ha començat la temporada el Barca s'entesta
a seguir, a cop de guitarra i acordió,
el ritme imposat per la Yenka, un
ball encornanadís de final dels anys
seixanta en què, després de saltar
endavant, saltes enrere, sense bellugar-te mai del lloc: adelante, atrás,
un, dos, tres. Ara toca endavcint, fa
tres setmanes va ser enrere; ara
aplaudim un, dos, tres; demà... A alguns el partit contra el Saragossa els
ha fet recuperar la fe, d'altres, com
el president Gaspart, asseguren que
mal no l'havien perduda; jo, en canvi, recordo la inversió feta i, com
deia el poeta Ausiàs March, «la fe no
m'escalfa». Potser que més que de fe
parléssim de gestió econòmica, de
planificació esportiva i de rellevància institucional. Si fos així ja podria
nevar, ja!

Andreu Freixes.
Professor de literatura
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Moisés progressa

Més canvis en la defensa

El migcampista Moisés Hurtado
continua imparable en la seva
projecció. Habitual en els últims
entrenaments, espera aviat
l'oportunitat per debutar amb el
primer equip, cosa queja han fet
els seus companys del B Vates,'
Bruno, Bertrán i Català.

Paco Flores no sembla que tingui
clar encara l'equip que jugarà a La
Romareda. Tal com va jugar l'equip
és possible que els canvis afectin no
només les demarcacions on,
obligat per les baixes, ha de fer
canvis, sinó també la defensa, on
Lopotambé cotitza a l'alça.

•«

j

•'^^^MB.

Àlex Fernández, a punt
La ràpida recuperació d'Àlex
Fernández és un fet, i diumenge
podrà estar al camp del Saragossa.
Àlex espera que l'equip pugui
mostrar la seva millor cara, després
de recordar que al partit contra el
Màlaga «el vent i l'estat del camp
sembla que van influir en el joc».

Atac inèdit

O El mexicà Palència es
perfila com a home més en
punta a La Romareda

O No es descarta un altre
canvi de porters, el tercer
de la lliga fins ara

O Martín Püsse jugarà pel
centre i De Lucas ho farà
escorat a la banda dreta

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

L'Espanyol p r e s e n t a r à diumenge a La Romareda un atac
inèdit fins ara. Les baixes de
Velamazán, que sortirà avui
mateix de la clínica, i de Raúl
Tamudo han provocat una
combinació singular que no
s'ha produït mai fins ara a la lliga. EI lloc del màxim golejador
de l'equip l'ocuparà Palència,
que a l'entrenament d'ahir es
va mostrar especialment encertat amb el gol. Tot fa pensar
pensar que el mexicà passarà
per davant del jove Aganzo en
les preferències de Flores per al
partit de diumenge. A la banda
dreta jugarà De Lucas i a la mitjapunta l'argentí Martín Posse,
que podrà ocupar el lloc que
millor s'adapta a les seves condicions futbolístiques. Serà un
atac de baixets però amb molta
qualitat individual i disposats a
fer la guitza a Txetxu Rojo, l'en.trenador del Saragossa, que ja
sap que si no guanya l'Espanyol serà el tercer entrenador
destituït a p r i m e r a divisió
aquesta temporada. L'argentí
Martín Posse, ja recuperat de la
gastroenteritis, estarà a punt i
amb moltes ganes d'ajudar l'equip a puntuar, segons ell «l'assignatura pendent, juntament
a m b la irregularitat que tenim». Jugar a la posició de mitjapunta li és habitual encara
que en els darrers partits quan
Palència havia ocupat aquesta
demarcació, el Cholo es va veure obligat a jugar a la banda o
bé esperar-se a la banqueta. «Si
fos per mi jugaria sempre», va
dir. Posse no recorda haver ju-

Oscar Garcia |
espera viatjar a La
Romareda

*

•

.

•

.

.
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Martín Posse té moltes possibilitats de jugar en la mitjapunta a La Romareda. / EFE

gat amb Palència com a parella
més ofensiva de l'equip i manifesta que no té «cap incovenient si haig de sfer el jugador
més ofensiu».
Porters. Encara que Paco Flores dibuixa els partits en la sessió d'entrenament del dijous,
ahir va semblar que avançava
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els seus plans perquè vol viatjar " seva oportunitat. Si més no,
cap a Saragossa dissabte a pri- ahir va ser el porter titiilar els
mera hora. Si fos així, caldria dos temps que es van jugar. El
plantejar-se la possibilitat d'im carismàtic porter espanyolista
canvi a la porteria, cosa gens no pensa de moment en aquesestranya aquesta temporada. ta possibilitat: «No vtill obsesEls dos porters han sortit de l'e- sionar-me. He jugat ámb els
quip després de cometre erra- dos equips presumiblement tides puntuals. Això fa pensar tulars però el míster no m'ha
que Argensó podria tenir la dit res.»

••• ar Garcia Junyent
:• • :ria tornar a jugar
•: .'nenge a La Romareda,
•:•• orés deia seva
- [ oràdica aparició de 19
•¡••r jtsaBaiaídosaiaíaun
•:•- • i mig. El migcampista
:l ideilenc de l'Espanyol
• • 'la que Paco Flores el
• ¡•/oquiper.alpHftit
: ira el Saragossa, ni que
•¡•.l'per les baixes
••Mi-gadesdeTohi
.• i mazan i de Tamudo,
• :ionat Óscar va formar
:• -¡ahir, en la segona
•: • 'at del partidet
i 'itrenament, de
•ii! otètic equip titular
' !-iardetitulantatenelcas
i ''icarés, simésno,
: '• 'jarat, peroles
•;• • :iències mostrades per
• • u i p a Màlaga', on Paco
• i'ïs mateix va manifestar
||. • van estar orfes d'idees,
• 'ïssiten una solució que
•• • ar podria aportar En
1: .estsentit, eljugadorno
va voler fer-se il·lusions,
encara que intueix alguna
cosa:'«Puc tenir alguna
oportunitat, si.rnes no de
viatjar,'! sempre que estas
convocat has de pensar
que podràsjugar» Oscai
va súbstituirÀlex
Fernández en la segona
part de l'entrenament i va
formar línia amb Morales al
doble pivot.

ELS
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Arribarà d'Itàlia

o Sergio Morgado dóna prioritat al «calcio»
per davant del futbol francès

O Paulo Sousa és la primera opció seriosa
per cobrir la plaça de ToniVelamazán

M.R.
Barcelona

La recerca del substitut de Toni
Velamazán obliga a fer hores
extres als responsables de l'àrea esportiva de l'Espanyol. Independentment de les ofertes
que hi pugui haver aquests
dies, que en són moltes, el conjunt blanc-i-blau ha començat
a fer els deures per Itàlia. D'allà
arribarà èl reforç esperat si
com va reconèixer ahir a El 9 el
secretari tècnic, Sergio Morgado, «el futbol italià és competitiu i volem jugadors d'aquesta mena. Segurament vindrà
d'allà». Morgado descarta per
ara q u e la p r o c e d è n c i a del
fitxatge sigui el futbol francès,
encara que el responsable de la
direcció tècnica hagi fet un treball de camp molt important
en aquesta lliga. «Ara per ara
l'opció del futbol francès, que
t a m b é s'ha tingut molt en
compte, és inviable perquè la
majoria d'operacions que es
poden fer són únicament de
compra». Morgado no té previst viatjar els pròxims dies per
tancar hipotètics acords, la
qual cosa significa que el conjunt blanó-i-blau vol accelerar
les gestions. «Tot es farà per telèfon», va dir.
Paulo Sousa. En les últimes
hores han passat al primer pla
de l'actualitat alguns candidats, la majoria dels quals compleixen perfectament el perfil

El valencià
Fernández Marín
arbitrarà a La
Romareda
Barcelona. El veterà

col legiat valencià
Fernández Marín serà
l'encarregat d'arbitrar
diumenge a La Romareda
el Saragossa-Espanyol de la
pnmera jornada de la
segona volta Fernández
Marín ha xiulat fins ara vuit
partits I és un dels que ha
tingut més designacions
aquesta temporada
L'àrbitre valencià no ha
portat gaire sort als equips
locals, que en els vuit
partits que ha dingit només
han obtingut tres victònes
El seu balanç es completa
àmb tres empats i amb
dues victòries foranes./EFE '

Lluís Costa està a
la recambra per si
Solans destitueix
Txetxu Rojo
Saragossa. LluíS Costa serà

Paulo Sousa en un partit de lliga de campions al Santiago Bernabeu. / EFE

de jugador que vol l'Espanyol.
Però el que destaca per sobre
de tots és l'internacional portuguès Paulo Sousa, que ja ha
acabat el seu compromís contractual amb el Panathinaikòs
grec i que havia jugat en el Juventus i el Borussia de Dortmund, amb els quals es va pro-

clamar campió d'Europa i amb
l'Inter de Milà, entre d'altres.
Es tracta d ' u n jugador molt
competitiu i veterà que podria
agafar les regnes del joc i ser el
líder que necessita l'equip. No
obstEint això, sembla que a l'Espanyol volen assegurar-se del
seu estat físic i concretament

del seu genoll dret, que sembla
força castigat per l'acumulació
de partits. «Encara que no vingui d'Itàlia és un jugador interessant i contrastat, una bona
peça però caldrà veure com està. Ha jugat molts partits els últims anys i caldrà veure les seves condicions físiques».

Xavi Aguado és
dubte en el
Saragossa per un
copa la cuixa

OPINIÓ .VL\NEL RODRÍGUEZ

Compte, que estem en temps de rebaixes
Diuen les dones que els homes som maldestres a l'hora d'anar a comprar. Són
elles les que en saben i per això cal
fixar-s'hi. Què és el més important per a
una mastressa de casa d'economia modesta a l'hora d'anar a comprar? El primer que
decideixen és què comprar, què es necessita. EI segon pas és mirar totes les botigues i parades que sigui necessari per
comprovar la qualitat dels productes en
oferta. I en tercer lloc, mirar el moneder
i marcar-se un preu raonable. En resum,
què, com i quant. Alguns homes, sovint, i
per fer-ne via, sí que sabem què hem de
comprar però el com i el quant ja ens consta una mica més.

'Si fos el cas que a l'Espanyol hagués de
decidir els ñtxatges —les compres— una
dona no dubtin que empraria aquests mètodes. Però com que no ho és fóra bo que
l'exemple arrelés en els que han d'anar a
comprar. Què necessita l'Espanyol? Ja ho
va dir Flores: un migcampista organitzador o un davanter. Ja comencem malament. Si anem a comprar hem de saber què
menjarem, o carn o peix, si no és que volem
fer un àpat integral i doblement nutritiu.
Segon pas: mirar i comparar. Ben segur
que la secretaria tècnica ja ha fet el primer
pas, que és mirar, però falta el segon, que
és remenar i comparar la qualitat del producte. Això traduït al futbol vol dir que no

Saragossa. El defensa català
del Saragossa va donar ahir
un ensurt a Txetxu Rojo, en
rebre un fort cop a la cuixa,
que ha de rebre atencions
mediques amb vista al
partit de diumenge
Aguado, pero, confia que
podra jugar i garanteix que
estarà present per ajudar el
seu equip en un moment
tan delicat com l'actual
D'altra banda, Jamelli serà
una de les novetats
diumenge, després d'haver
fet les paus amb el seu
entrenador /EFE

és el mateix fer informes documentats sobre jugadors que anar-los a comprar. El
tercer és acoblar-se a l'economia de la llar.
L'Espanyol ho farà. S'ho mirarà perquè és
dogma al club de Dani Sánchez Llibre. De
fet, si vas al mercat amb el moneder obert
i ple de bitllets que mig s'escapen acabes
pagant el peix a preu d'or.
No, a l'Espanyol no fitxarà una dona, la
qucd cosa no estaria gens malament, però
caldria aplicar aquests consells bàsics per
que no et col·loquin un saldo ara que estem
de rebaixes. Confiem que els responsables
facin bé la seva feina, però és que no m'estic de sospitar les influències dels satèl·lits
que pul·lulen per l'univers futbolístic.
GSSWUM
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el substitut de Txetxu Rojo
en el cas que diumenge,
contra l'Espanyol, el
Saragossa no guanya El
president de l'entitat
aragonesa, Alfonso
Solans, ja té a punt el
recanvi si el seu equip no
supera els blanc-i-blaus en
l'ultima oportunitat del
tècnic basc per
reconciliar-se
momentàniament amb la
sevaaficio Rojojaesva
enfrontar als aficionats en
el partit contra el Vila-real,
1 la derrota al Camp Nou ha
esgotat el poc crèdit que
tema /EFE
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somni s
O El Figueres no podrà jugar O La plantilla de la Unió està O Seria el primer segona B
la UEFA si no arriba a la final a un pas de repartir-se
de la història a accedirà la
de la copa del Rei
174.000 euros de prima
penúltima ronda
JORDI FERRER
Barcelona

La Unió, Esportiva Figueres
s'encaminà cap a un dels esdevenirñents més increïbles de la
història del futbol català. El
conjunt alt-empordanès, onzè
en el grup II de segona B, és a
un pas de classificar-se per a les
semifinals de la copa. La gesta,
única en els 100 anys de vida de
competició, no li garantirà, però, él passaport per a una com- petició europea.
La victòria al Nuevo Arcángel
de Còrdova,,amb gols de Peña'
i Eloi, allarga la gesta del Figueres a la competició del KO.
Abans de la Unió, només tres
equips de segona B, èl Mallorca
B, el Numancia i el Granada,
havien accedit als quarts de final. Ara la Unió està a un pas
de convertir una trajectòria
pictòrica ^ h a eliminat el Barca i rOsasuna, entre altres— en
inigualable i arribar allà on
presumiblement només arribaran el Real Madrid, el Deportivo i l'Athletic, primer, segon
i cinquè a primera divisió, respectivament. •
El mateix president del Figueres, Albert Domínguez, havia parlat que Europa era a l'abast del club en cas d'accedir
a les semifinals. De tota manera, la Federació Espanyola de
Futbol va exposar ahir dos
punts clau del reglament de
competició de la copa: el campió obté plaça per a la UEFA.
En cas que el vencedor del torneig del KO es classifiqui entre
els sis primers de la lliga, és a
dir, ja hagi obtingut el bitllet^
europeu (lliga de campions o
UEFA), serà elfinalistade copa
l'equip amb plaça, europea la
temporada següent. Per tant,
no hi ha cap referència als semifinalistes i, ien les actuals circumstàncies, al Figueres.
Aquesta temporada la copa
s'acaba abans (3 de març) que
la lliga (12 de maig).
Deixant de banda la participació europea, el que està a
punt d'assegurar-se la plantilla
alt-empordanesa és la suculenta prima oferta pel consell
d'administració. La plantilla i

GRANEXPECTACIO A L'ARRIBADA. L'expedició del Figueres va aixecar molta expectació en la sevarribada a l'estadi deVilatenim.
A dalt, el tècnic, Pere Gratacòs, i el secretari general, Xavi Xinxó, abraçats. A sota, els jugadors baixen de l'autocar i l'utiller,
Joan Corominas, amb el cartelLde l'equip. / MANEL LLADÓ

el cos tècnic figuerencs es repartiran 174.000 euros (29 milions de pessetes) en cas d'accedir a la penúltima ronda de
competició. L'expectació pel
0-2 de Còrdova va continuar
ahir a l'Alt Empordà i el club va
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participació europea d'un
equip que no era de primera divisió —militava a segona divisió A—. El filial madridista,
El precedent del Castilla. El amb el porter Agustín i jugaCastilla, l'actual Real Madrid B, dors com Gallego o Pineda, va
és el precedent més recent de perdré lafinalde copa del 1980
vendre 150 entrades per a la
tornada de l'eliminatòria dimecres vinent.

contra el primer equip blanc, el
Real Madrid (6-1). El Castilla va
disputar la Recopa la tempera^
da següent i va caure eliminat
en primera ronda pel West
Ham anglès (6-4 en el global de
l'eliminatòria).
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El Mallorca vol vendre
'estadi Lluís Sitjar
o El club negocia la compra de la majoria
dels títols de copropietat del camp

O La situació del terreny, al centre de
Palma, obre la via d'una operació milionària

QUIM FERNANDEZ
Palma de Mallorca

El Mallorca busca un acord per
assegurar-se la majoria dels títols de copropietat del vell estadi Lluís Sitjar per vendre el terreny i obtenir un benefici milionari a l'estil de les últimes
operacions immobiliàries
ideades al futbol estatal. De
moment el club ha fet els primers contactes amb els copropietaris per arribar a un acord
que li permeti controlar la majoria de les participacions i tenir capacitat per decidir sobre
l'immoble.
El Lluís Sitjar es va construir
entre el 1943 i el 1944 a partir
d'aportacions particulars que
es van compensar amb l'emissió de 666 títols de copropietat
per valor de 3.000 pessetes,
equiparables a un carnet de
soci protector. Cada titular va
poder accedir gratuïtament a
tots els espectacles que es van
fer a l'estadi fins que el club es
va traslladar a Son Moix. Ara,
constituïts en una associació
que dirigeix Miquel Contestí,
expresident del Mallorca, els
copropietaris volen una part
del benefici de la venda del solar i h a n fet u n a p r o p o s t a
col·lectiva per entregar el 50%
dels títols a canvi d'una quantitat de diners i l'accés gratuït
a Son Moix durant vint anys.
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El porter Santiago Cañizares
jugarà en el València fins al
2005 després que ahir va arribar a un acord per renovar el
seu contracte, que s'acabava a
final de temporada. Cañizares,
que la temporada passada va
ser el porter menys golejat de
primera divisió, va arribar al
club valencianista la temporada 1998/99, ha estat titular
amb Claudio Ranieri i Héctor
Cúper i ho és enguany a m b
Rafa Benítez. El porter madri-

A Son Moix es paga per entrar
Els copropietaris que van entrar sempre de franc al Lluís Sitjar
han de pagar a Son Moix perquè ho va decidir un jutge. El club
no va respectar els privilegis que tenien al vell estadi, i el cas
va acabar als tribunals perquè els titulars volien que el club els
equiparés la condició de socis del Real Mallorca amb la
d'abonats del Mallorca SAE. El tribunal va decidir que no, els
copropietaris volen recórrer contra la sentència i entretant
Miquel Contestí, el president de l'associació de titulars, s'asseu
a la llotja al costat de Salvador Alemany, el president del club,
i provoca recels entre els seus associats.

leny, que anunciarà avui els
detalls de la seva renovació, és
va haver de retirar ahir de l'entrenament, el penúltim abans
del partit de lliga entre el València i el Real Madrid, a causa
d'una indisposició.
Mista es recupera Rafa Benítez
va exigir ahir als seus jugadors
una intensitat especial pensant
en l'enfrontament al Bernabeu
i va insinuar, pel sistema que va
fer servir en el partidet, que
aplicarà un sistema sense canvis significatius. Benítez, però,
no va aclarir quina davantera
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Nàstic de Tarragona Ángel
jCuellar|és optimista i confia
ser diumenge al Nuevo
Sardinero per enfrontar-se
al Racing de Santander
Cuéllar arrossega molèsties
als abductors després del
partit al camp de
l'Extremadura, pero no té
cap lesió greu «Si tot
evoluciona de forma
normal, podré jugar», va
dir l'exdavanter del Betis A
banda del dubte de
Cuéllar, l'entrenador del
Nàstic, Jaume Bonet, te les
baixes del defensa Quique,
el migcampista Serrano i el
davanter Pmilla /EL9

Jerez de la Frontera. El XereZ

L'Ajuntament de Mallorca
no ha dit res oficialment però
ningú no descarta que els terrenys passin finalment a ser
propietat municipal. La Cort
de Palma preveu incloure els
terrenys del Lluís Sitjar en la
falca verda que ha ideat per
oxigenar la ciutat des del mateix centre, però també se sap
que ni ha fet cap projecte ni
està d i s p o s a d a a pagar u n a
quantitat desorbitada.

El València renova Cañizares
EL 9
València

Tarragona. El davanter del

El Xerez posarà fi
a l'exili a Sanlúcar
després de l'acord
amb l'ajuntament
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El davanter del
Nàstic Cuéllar
confia jugar al
camp del Racing
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farà jugar. Mista és a punt però
Juan Sánchez encara arrossega
molèsties al genoll per l'accident de trànsit que va tenir fa
unes setmanes. L'evolució favorable del romanès Adrián
lUie, en qualsevol cas, fa pensar
que Carew assumirà novament
el paper d'últim suplent que tenia abans que el Fulham va
arribar a un acord per fitxar-lo
i el va descartar per massa car
dos dies més tard.
La proximitat del partit de
dissabte va provocar ahir una
nova reacció d'orgull futboKstic a la plantilla valencianista.

l'uruguaià De los Santos, com
havia fet Kily González
abans-d'ahir, va considerar
que el Madrid no és «ni de bon
tros» un equip invencible, tot i
que enguany encara no ha perdut cap partit a casa. «En
a q u e s t a lliga qualsevol p o t
guanyar el seu contrari. No podem anar al Bernabeu a especular i si a p l i q u e m a q u e s t a
mentalitat podem tornar amb
tres punts», va expressar el futbolista, que va posar l'exemple
de les victòries a Montjuïc i Sevilla per definir el futbol que ha
de jugar el València a Madrid.

Deportivo, segon a segona
divisió A, posara fi a l'exili a
Sanlúcar de Barrameda
desprès de l'acord d'ahir
amb l'ajuntament local Les
' divergències entre e l '
president del Xerez, Luis
Oliver, 1 l'alcalde, Pedro
Pacheco, havien obligat
l'equip de Bernd Schuster a
haver-se de desplaçar a
l'estadi del Palmar per
afrontar els partits com a
local El Xerez jugarà al
camp municipal de la
joventut, remodelat per
l'ajuntament per valor
d'l 202 024euros(200
milions de pessetes) / EL9

El canari Pérez
Pérez, debutant a
primera, arbitrarà
el Madrid-València
Madrid EIjovecol legiat
canari Pérez Pérez (36 anys)
serà l'encarregat d'arbitrar
diumenge el Real
Madnd-València, el partit
més destacat de la vintena
jornada de lliga Pérez
Pérez debuta aquesta
temporada a primera
divisió 1 sera l'encarregat
d'impartirjusticiaenel >
compromís entre el líder
(35 punts) 1 el tercer (33)
Puentes Leira arbitrarà el
Barça-Sevilla i Fernández
Marín, el
( Saragossa-Espanyol /EL9
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reconeixel
o L'extecnic de l'Espanyol, considerat
el millor seleccionador actual

O L'organització reconeix el treball
del responsable de la sub-20 argentina

EL 9
Barcelona

L'argentí Marcelo Bielsa és el
millor seleccionador del món,
segons la Federació Internacional d'Història i Estadística
del Futbol (IFFHS), que va fer
pública ahir la llista dels onze
millors. La solidesa i l'efectivitat de la selecció argentina, a
qui ja es pot considerar favorita
pel ihundiàl, han decantat l'elecció a favor. L'elecció de Bielsa i la presència del seleccionador sub-20 José Pekerman com
a cinquè millor tècnic del món,
situen el futbol argentí en una
posició de domini en l'àmbit
del futbol mundial. Pekerman,
coordinador de les seleccions
inferiors de l'AFA, s'ha guanyat
el reconeixement pel títol de
campió del món sub-20 que va
guanyar el seu país a finals
d'estiu.
Bielsa ha traslladat la seva
obsessió per la tàctica a u n
equip del qual no es pot extreure la capacitat individual. I li ha
sortit bé. Durant la fase de classificació per al mundial, els argentins han estat un equip sòlid amb tres defenses, dos carrilers, un centre del camp pensat per barallar-se i tres davanters ocupant tot l'ample del
camp en formació clàssica. Argentina juga en base a l'estudi
i al respecte pel futbol ben jugat.

ALEMANYS A LA COSTA Els equips alemanys han triat la costa del Sol per entrenar-se mentre dui-a l'aturada de la
lliga al seu país. El Bayern de Munic, a
la imatge del mig, per exemple, està
concentrat a Marbella, s'hi entrenarà
fins al dia 13 i jugarà un partit amistós
contra l'equip de la ciutat, actualment
allunyat del futbol professional.
L'Hertha de Berlín —a la imatge de
dalt—també es prepara .en un centre
d'alt rendiment de fiítbol igual com el
Colònia, fotografiat a la imatge inferior, que ha triat el mateix lloc. La Miga
d'Alemanya s'atura cada any per evitar
el rigor de l'hivern. / EFÈ
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El mètode. Bielsa és un entren a d o r m e t ò d i c i silenciós.
Nascut a Rosario fa 46 anys, no
va transcendir com a jugador Marcelo Bielsa, en una imatge d'arxiu, surt d'un aeroport i saluda una aficionada. / EFE
i es va cultivar una trajectòria
com a entrenador al Newel's
PER DARRERE DE BIELSA
Old Boys. Partint dels equips
inferiors, va arribar a la plantilla professional, va guanyar-hi dues lligues i va perdre
una final de la copa Libertadores. Desprès d'entrenar l'Atlas
i l'América, a Mèxic, va tornar
a l'Argentina per dirigir el Vé-.
lez Sarsfield, a~qui va fer campió de l'Apertura del 1997.
L'any següent va acceptar una »S. G. Eríksson
»Roger Lemerre
tSreckoKatanec Hosé Pekermian
(Argentina)
(Eslovènia)
(França)
oferta de l'Espanyol i el va di- (Suècia)
És el primer
Amb ell, França va
Admirador de
És el primer
rigir fins que la federació del
estranger que dirigeix
guanyar l'europeu
• Boskov, ha convertit
seleccionador
seu país el va reclamar, tot i les
Anglaterra i l'hà
amb un futbol sòlid i
una selecció petita,
sub-20 entre els
protestes del club espanyolisclassificat peral
pensat.
en un perill. •
millors entrenadors
ta.
mundial.
del món.
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
« ^ ,

RADIO

' UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA

SER Catalunya

FLAIX OIK

fecsaendesa

CATALANA

T A R R A G O N A

RACQU^FM ^3í^B

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

!llsy^l'}t>l CJu]";

SERHS

Y > ' Caixa cfe Manlleu

Turisme de Catalunya

Ajuntaments??^de Girona

Caixa Tarragona

Diputació de Girona

Regal
Diputació de Barcelona

Diputació de Lleida

Hatfil

Televisió de Catalunya

gasNatural
AJUNTAMENT DE REUS

ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUÑYA

caixaManresa

Caixa de Girona

Ajuntament '^'^^

ROSSICNOL

Ajuntament'4r^ de Barcelona

d'Igualada

Ajuntament de Manresa

FUNDACIÓ JAUME BOFILI.

Ajuntament de ueida

Agroles. Ajuntament d'Alcarràs. Ajuntament d'Anglès. Ajuntament d'Artés. Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Caldes d'Estrac.
Ajuntament de Calonge . Ajuntament de Cassà de la Selva. Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Ajuntament de Centelles. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Ajuntament
de Gironella . Ajuntament de Granollers . Ajuntament de Guissona . Ajuntament de La Garriga . Ajuntament de La Roca del Vallès . Ajuntament de Les Borges Blanques.
Ajuntament de L'Escala . Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lloret de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar. Ajuntament de Manlleu . Ajuntament de Martorelles.
Ajuntament de Matadepera, Ajuntament de Mollerussa. Ajuntament de Montcada I Reixac . Ajuntament de Navarcles. Ajuntament de Navàs. Ajuntament de Parets del Vallès.
Ajuntament de Pineda de Mar. Ajuntament de Ponts , Ajuntament de Ripoll. Ajuntament de Ripollet. Ajuntament de Roses. Ajuntament de Sabadell. Ajuntament de Salt,
Ajuntament de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa Susanna . Ajuntament de Santpedor. Ajuntament de
Sitges. Ajuntament de Solsona. Ajuntament de Súria . Ajuntament de Tona . Ajuntament de Torelló. Ajuntament de Torroella de Montgrí-L'Estartit. Ajuntament de Tremp ,
Ajuntament de Vic. Ajuntament de Vilassar de Mar. Ajuntament d'Olot. Àrids Roma. Atlas Catalunya . Consell Comarcal de la Garrotxa . Consell Comarcal de la Noguera .
Consell Comarcal de la Selva. Consell Comarcal de l'Alt Empordà . Consell Comarcal de les Garrigues. Consell Comarcal de l'Urgell. Consell Comarcal del Baix Empordà.
Consell Comarcal del Gironès . Consell Comarcal del Pla de l'Estany . Consell Comarcal del Solsonès . Consell Comarcal del Vallès Oriental. Consell Comarcal d'Osona .
Depuradores d'Osona. SL . Indulleida . On LIne . Patronat d'Esports de Mataró . Prefabricats Pujol . Recollida de Residus d'Osona . Ros Roca . Sorigué . Supsa

rrarí esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
'? fnV'·^r-íf^'·r·'

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 11/1/2002. Page 17

17

18

EL 9

MÉS FUTBOL

Dn.-nd'M 1

O Amb només 18 anys ha
guanyat la lliga i ja ha jugat
amb la selecció boliviana
l'any del seu debut

o El bolivià José Alfredo
Castillo ha estat elegit millor
golejadordel 2001 després
de fer 42 gols èn 39 partits

O És l'ídol d'un país en crisi,
somia la propera copa
Libertadores i poder jugaren
unequipd'Europa

Qui és aquest noi?
TONI PADILLA
Barcelona

Ni Crespo, ni Batistuta, ni
Henry... José Alfredo Castillo
ha estat el millor golejador del
2001.1 qui és José Alfredo Castillo? Fa un any ningú el coneixia, però aquest jove bolivià
de només 18 anys ha viscut un
conte de fades que ni en el millor dels seus somnis hauria
pogut imaginar. Ha passat en
un any de ser un jugador juvenil més a Bolívia a ser nomenat
millor golejador del m ó n el
2001, a batre el rècord de gols
en una temporada de Bolívia
amb una mitjana de més d'un
gol per partit, a portar el seu
equip a guanyar la lliga i a debutar amb la seva selecció.
Castillo va néixer a la localitat de Santa Cruz de la Sierra,
al centre de Bolívia, on va començar a jugar a futbol fins que
va entrar a l'acadèmia Tahuichi Aguilera, una de les més
prestigioses del país. D'aquesta escola van sortir^ alguns dels
millors futbolistes bolivians
com Erwin «Platini» Sánchez o
Marco Etcheverry.
A la vegada, un dels clubs de
la seva ciutat, l'Oriente Petrolero, va canviar d'entrenador i
va contractar els serveis de Víctor Hugo Antelo, exgolejador
de l'equip, que després d'alguns partits va descobrir Castillo, el va p o r t a r al p r i m e r
equip verd-i-blanc, i davant la
sorpresa general, el va fer debutar. Així, en poc més d'un
mes, Castillo va canviar l'acadèmia Tahuichi a jugar a l'estadi del mateix nom, on tants
cops havia presenciat com a
seguidor els partits del seu
equip. Després de debutar en
els darrers partits del torneig
Apertura guanyat pel Bolívar
de La Paz, Castillo va ser la clau
perquè l'Oriente Petrolero comencés una cursa sense rival
per guanyar el torneig Clausura i posteriorment el que seria
el seu tercer campionat estatal
en 46 anys d'història. Castillo
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José Alfredo Castillo (a l'esquerra) celebrant un dels 42 gols que.ha marcat amb l'Oriente Petrolero. A la dreta, celebrant-ne un altre. / EL9

Va batre el rècord del seu entrenador
Amb els seus 42 gols, Castillo va batre el rècord de gols en una
mateixa temporada al futbol bolivià. Un rècord que
furiosament, tenia Víctor Hugo Antelo, entrenador de Castillo
a l'Onente Petrolero i descobndor del jugador, quan va marcar
38 gols el 1984 amb la samarreta del mateix equip. «Tucho»
Antelo ha estat tins ara el gran golejador del futbol bolivià Va
ser set temporades iriàxim golejador de la lliga, amb quatre
equips diferents El 1984 i el 1985 amb l'Onente, el 1989 amb
el Real Santa Cruz, el 1992 amb el San José, i del 97 al 99, tres
anys seguits amb el Blooming Com a entrenador, acaba de
guanyar el seu pnmer títol demostrant ser un home de caràcter:
ha rebut una sanco de tres mesos que el va poitar a veure la
final des de la graderia Ara, Antelo vol protegir Castillo perquè
pugui fer el salt a Europa. <
' Només espero que no el cremin
massa d'hora com van fer amb mi.»
feia gols amb una facilitat que que el jugador es feia un nom,
deixava tothom bocabadat, i ni , la premsa va començar a sela visita als camps dels equips guir-lo i seguint una típica tramés p o d e r o s o s t r e n c a v a la dició sud-americaha, de seguiseva ratxa golejadora. Així, els da va rebre un sobrenom, en el
equips més poderosos del país, seu cas, el de «picaro», per la
com el Bolívar o el The Stron- seva astúcia dins de l'àrea. En
gest, van rebre un trio de gols l'últirnà jornada del torneig
del jove davanter. A mesura Clausura; i amb dos gols seus
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contra el Wilsterfer-ho contra el
LA FITXA
mann, l'Oriente
Perú en un partit
es va proclamar
de classificació
campió i va acceper al mundial.
dir a la lluita pel
Ara Castillo és
títol estatal conl'ídol d ' u n país
tra el Bolívar.
enfonsat econòCastillo ja havia
m i c a m e n t i nefet 36 gols i la
gocia a m b l'Opremsa no creia
riente per renoque superaria el
var malgrat haver
I-- r e b u t alguna
rècord de gols en
una
mateixa
oferta de l'Argentemporada, que
tina. El davanter
llavors era de 38.
ha deixat clar que
El davanter, pesomia jugar a Eurò, va sorprendre »Nom
ropa, després de
Nacionalitat: Boliviana
de n o u i en els
participar en la
Data de naixement: Santa Cruz
tres partits de la
propera copa Lide la Sierra, 9/2/1983
final va m a r c a r
bertadores amb
Equip: Oriente Petrolero
Gols el 2001: 4 2 en 3 9 partits
cinc gols, va gual'Oriente. El jove
nyar el títol i va batre èl rècord. davanter, però, ha declarat que
Els gols a la lliga han portat vol cobrar més que cap altre juCastillo a debutar amb la selec- gador de l'Oriente i encara neció sub-20 i absoluta. El davan- gocia la seva renovació. El club
ter de Santa Cruz ja sap fins i el vol retenir un any i després
tot què és marcar defensant la el vol vendre per més d'un misamarreta de Bolívia, quan va lió i mig de dòlars.
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Conceiçaovol
cobrar menys a
l'Inter mentre
estigui lesionat,
Milà. El migcampista
'portuguès de l'Inter de
Milà Sergio Conceiçao va
tenir ahir un gest
inhabitual L'internacional
portuguès va demanar al
president, Massimo
Moratti, que li abaixi el sou
fins que estigui recuperat
d'una lesió Conceiçao,
exjugador del Lazio, no ha
pogut jugar gaires minuts
en l'actual campanya a
causa de diferents lesions,
entre altres, una fissura en
una costella «Sempre he
estat honest amb mi mateix
I espero que el president

Javi Moreno resol el Milan-Lazio
de Marco Simone (21') que va durant el primer temps i van
fer aparèixer novament el fan- empatar en l'últim minut, en
tasma del fracàs al Lazio. Però una acció que va culminar el
Un gol de Javi Moreno en l'úl- l'equip romà no va tenir res a defensa brasiler Caesar (45').
tim minut va donar la victòria veure amb el col·lectiu poruc
al Milan contra el Lazio en l'a- que va deambular durant el El Lazio va ser millor. El Lazio
nada dels quarts de final de la primer terç del campionat ita- no va merèixer la derrota a San
copa d'Itàlia, en l'últim partit lià. Els romans, que comencen Siro. Durant la segona part va
de l'eliminatòria. El conjunt a notar l'efecte dels canvis que jugar millor que el Milan, va ser
milanista es va avançar a la pri- ha introduït Zaccheroni, van més constant i el seu futbol va
mera part gràcies a una acció exhibir una capacitat notable tenir més substància, més inEL 9

MUà

tenció. En atac no va estar gens
afortunat —Poborski i Fiore
van rematar al pal— però no va
deixar ni un espai al centre del
camp. El Milan va patir molt
per fer circular la pilota i va
veure la porteria des de massa
distància. Però en el temps afegit (91') Javi Moreno va resoldre amb una rematada espectacular.

decideixi »/EL9

El Dinamo Zàgreb
reclama un milió
d'eurosa
Prosmecki
Zàgreb (Croada). El

migcampista'croat Robert
Prosmecki s'exposa a una
demanda d'un milio
d'euros (166 milions de
pessetes) per part del
Dinamo de Zàgreb El club
croat exigeix el pagament
d'un crèdit de l'any 1997 al
jugador, que encara no l'ha
tornat Prosmecki
considera que el crèdit era
el pagament dels seus
serveis (un tipus de sou) i
que, per tant, no deu res al
seu antic club L'exjugador
del Barca milita actualment
alPortsmouth,delaFirst ,
División anglesa /EL9

lordanescu
demana a Hagi
que l'ajudi en la
selecció romanesa
Bucarest. El seleccionador
romanès Anghel
lordanescu, que la setmana
vinent firmara per dos anys
amb la federació del seu
país, demanarà a Gica
Hagi, a qui substitueix en el
càrrec, que sigui el seu
ajudant lordanescu es va
.guanyar la condició de
coronel classificant
Romania per als quarts de
final del mundial dels Estats
Units delí 994, durant el
qual tema Hagi com a
estrella i amb qui mantenia
fortes diferències de
criten /EL9
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El terrat
Ja saps que també ens pots trobar cada dia a la Ràdio? Escolta'ns i veuràs.
A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.

•Sïí)ífe.M^-^^

¥^^\
RÀDIO BARCELONA 2 FM 96.9 | RÀDIO MANRESA OM 1539 | RÀDIO GIRONA OM 1008 | RÀDIO REUS OM 1026 | SER TARRAGONA FM 96.2
RÀDIO LLEIDA OM 1287 | SER PENEDÈS-GARRAF FM 103.1 | RÀDIO MÓRA D'EBRE FM 87.6 | RÀDIO EBRE FM 101.9 | SER PENEDÈS-GARRAF FM 103.1
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L'afició a ia neu
Els esports d'hivern estan en crisi a Catalunya
I cap esportista dejs nostres anirà a Salt Lake
City. Segur, però, que aquells dies hi haurà un
munt de catalans esquiant a Vaqueira.

Ullrich i Armstrohg tornaran a veure's les cares en el Tour i segurament ningú podrà plantar-los cara. / EFE.

Grans canvis
O Alguns dels
grans corredors
del pilot
internacional
canvien d'equip
el 2002
O Tot i aquesta
revolució,
Armstrong i
Ullrich seran els
candidats a
guanyar elTour

LLUÍS SIMÓN
Barcelona

La temporada ciclista és a un
punt d'engegar i alguns dels
millors corredors del pilot han
decidit canviar d'aires. Els
fitxatges més sonats són els de
Gilberto Simoni, que deixa el
Lampre i fitxa pel Saeco, i el del
valencià Ángel Casero, que del
desaparegut Festina ha fet el
salt al fins ara modest conjunt
alemany del Team Coast. Altres grans figures que defensaran nous colors el 2002 són el
jove nord-americà Levi Leipheimer, que fuig de l'ombra de
Lance Armstrong per ser el líder del Rabobank; Michele
Bartoli, Danilo di Luca, Pavel
Tonkov, Tyler H a m i l t o n ,
Bobby Julich, Christophe Moreau, etc.
Ara bé, tots aquests canvis
canvien el panorama ciclista
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internacional? Segurament no, panyols José Luis Rubiera i Roperquè en el Tour de França berto Heras seiran fixos en la
(del 6 al 28 de juliol) el més lò- gran cita de l'any. El corredor
gic és que es torni a veure un nord-americà, resident a Giroduel entre Lance Armtrong, na, farà el seu debut oficial al
que buscarà la quarta victòria mes de març en la volta a Murseguida, i l'únic
cia.
h o m e c a p a ç de
' ~
•*!
En el Giró d'Itàfer-li pessigolles:
lia (de r u de
Els nombrosos
Jan Ullrich. L'alemaig al 2 de juny),
canvis que hi ha
many continua
que tornarà a tehagut en el pilot
fent guerra freda i
nir un recorregut
internacional no
després de fitxar
amb etapes d'alta
evitaran que
el nord-americà
m u n t a n y a , serà
siguin Lance
Kevin Livingstone
difícil q u e algú
Armstrong
i Jan
el 2000, ara n'ha
pugui evitar que
Ullrich, com en
fitxat u n altre:
Simoni, pel qual
els últjms anys,
Bobby
Julich.
Saeco ha invertit
qui es juguin el
Així, en el Tour
rnolts milions de
dos nord-amerilires, s'emporti la
triomf en el Tour
cans s e r a n ,els %m, mm t
seva segona victòmm
principals aliats
ria! I la Vuelta a
del kaiser alemany en la lluita Espanya (del 7 al 29 de setemcontra el número 1 dels EUA i bre), com en els últims anys,
de tot el món. Armstrong ja ha serà una qüestió nacional, en
anunciat que els corredors es- què tres equips que es tenen

més mania que res més —Once, Banesto I Kelme— ventilaran totes les qüestions que hagin quedat pendents durant la
temporada.
La Setmana Catalana de ciclisme, que començarà amb
una contrarellotge per equips a
Castelló d'Empúries, es farà del
25 al 29 de març, ja sense l'històric Joaquim Sabaté al capdavant. L'altra gran cursa catalana, la Volta a Catalunya, està
prevista entre el 17 i el 23 de
juny.
•

La París-Niça, en perill. Una
de les grans clàssiques^de tota
la vida, la París-Niça, q u e
s'hauria de disputar entre el 10
i el 17 de març, podria acabar-se suspenent si no es troba
cap patrocinador, segons va
afirrriar el seu organitzador,
l'excorredor Laurent Fignon,
ahir al diari L'Equipe. Fignon

ELS
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Les estrelles
italianes es
canvien els
mallots
Barcelona. El pilot italià ha

/*^j*

Viscut un hivern boig amb
totes les estrelles canviant
d'equip, a l'estil del calco,
on sembla que quedar-se
més de dos anys en el
mateix club és perdre
.diners. Així, homes com ara
Mano Cipollini, desde
sempre lligat al Saeco, ara
estarà en el Cantina Tollo.
-Frigo ha deixat el Fassa
Bortolo; Simoni, el Lampre,
Dl Luca, el Cantina Tollo,
Velo, el Mercatone, etc. / LI S

ELS FITXATGES
Jeroen Blijlevens Domo Farm Frites
leo van Bon Domo Farm Frites
Franck Vandenbroucke Domo Farm
Frites
lev! Leiphhelmer Rabobank
ITÀLIA

Gilberto Simoní, el gran escaladon no vestirà més els colors del Lampre. / EFE.

per no res?
za qualsevol intent de competir en les mateixes carreters
continentals que a l'estiu són
escenari de les grans clàssiques
i voltes. Per això, precisament,
ha nascut la Volta a Qatar, al
golf Pèrsic. Allà hi ha diner
fresc, no se sap ben bé si pels
beneficis d'Al-Jazeera (la CNN
àrab) o pels famosos «petrodòlars», i això fa q u e q u i n z e
equips professionals europeus
La volta à Qatar. La Societat ja hagin confirmat la seva predel Tour de França organitzarà, sència el proper 21 de gener a
precisament, una de les curses Doha, la capital del p a í s .
més exòtiques del calendari in- Aquests equips són el Domo
ternacional del 2002: la volta a Farm Frites, el Telekom, el
Qatar. Ara que la pretempora- Team Coast, el CSC Tiscali, la
da ja ha començat i els millors Française de Jeux, el Bonjour,
ciclistes discuteixen amb els rOktòs, el Bigmat, el Tacconi
seus tècnics i managers quin és Sport, el Lampre, l'Alexia, l'Acel lloc ideal per començar a po- qua & Sapone, el Batavus, l'US
sar a punt les cames amb vista Postal i el Fakta. Pel que fa als
a l'exercici que els ve a sobre. corredors, el més il·lustre serà
Arreu d'Europa el fred, en al- l'alemany Jan Ullrich (Teleguns llocs siberià, desmoralit- kom).

s'ha donat de termini fins a final de mes per t r o b a r els
304.800 euros que li fan falta. El
president de la UCI, Hein Verbruggen, es va comprometre
ahir mateix a salvar una prova
necessària per equilibrar el calendari ciclista mundial. Un
dels possibles salvadors de la
clàssica podria ser la Societat
del Tour de França.
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L'esperada venjança del Pirata
Marco Pantani,"que des de l'estiu del 2000 no guanya cap
cursa, viu segurament l'última oportunitatper refer la seva vida
esportiva. Des que el 1999 va ser'desqualificat del Giro pèr •
haver superat l'índex d'hematòcrit permès, no aixeca el vol, tot
i que en el Tour del 2000 encara va donar alguna mostra d'allò
que un dia va arribar a ser. El nou director del Mercatone,
Ricçardo Magrini, ja'ha confirmat que el Pirata correrà la Fleche
Wallonne (17 d'abril) i la Lieja-Baston-Lieja (21 d'abril), de la
copa del món. Mercatone intentarà que Pantani, sobretot a
Lieja, faci una actuació lluïda, que obligui els responsables del
Tour a convidar l'equip, que no té plaça fixa. I és que la cursa
francesa és el gran objectiu de la temporada per a Pantani, que
ara ocupa un escandalós 1.592è lloc en el rànquing de la UCI.
Per ajudar-lo en el seu camí cap a la glòria perduda, el
Mercatone ha fitxat un corredor andalús, Pablo Soler, que la
temporada passada va destacar com a escalador en el modest
Costa de Almeria. En l'equip italià continuen confiant
cegament en la recuperació del corredor, que la setmana vinent
farà 32 anys, i de fet, per accedir al web oficial de l'equip a
Internet s'ha de continuar teclejant wvwv.pantani.it. El debut
del ticlista italià està previst en la Ruta del Sol, el 17 de febrer.
El veteraníssim Massimo Podenzana, excompany en el
Mercatorie de Pantani, és ara el seu.preparador personal.

Bo Hamburger Alexia
Paoio Lanfranchi Alexia
Paoio Savoldelli Alexia
Albert Elli Alexia
Gluseppe dí Grande Alexia
Mario Clpolllni Cantina Tollo
Santos González Cantina Tollo
Giovanní Lombardi Cantina Tollo
Mario Scirea Cantina Tollo
Laurent Dufaux Alessio
Michele Bartoli Fassa Bortolo
Sergei Gontxar Fassa Bortolo
Marco Velo Fassa Bortolo
Raimondas Rumsas Lampre
PavelTonKov Lampre
Cadel Evans Mapeí
Miguel Martínez Mapeí
Danilo di Luca Saeco
Osear Masón Saeco
Gilberto Simoní Saeco
Darío Frigo Vini Caldirola
SUlSSft

Osear Camenzind Phonax
Juan C. Domínguez Phonax
ESTftTSUNITS

•

David Clinger US Postal
ChannMcRae US Postal
BÉLGICA

Robbie McEwen Lotto

Tyier Hamilton CSC Tiscali
Andrea Perón CSC Tiscali
Carlos Sastre CSCTiscah
FRAII;A

Chrístophe Moreau Crédit Agrícola

Manolo Beltran Team Coast
Ángel Casero Team Coast
David Plaza Team Coast
Fabrizio Guidi Team Coast
BobbyJulíchTeleltom

José Iván Gutiérrez Banesto
Joan Antoni Flecha Banesto
César SolaunEuskaltel
Ángel Castresana ONCE
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L'equip de Catalunya, que ahir va derrotar Suècia sense passar problemes. / T.R.

El waterpolo català funciona
o La selecció masculina de
Catalunya va derrotar amb facilitat
Suècia a la piscina Sant Jordi
CATALUNYA

1 Aguilar
2 Claverja
3 Pedrero! (2)
4 Marcos (1)
5 Sanz(l)
6 BallartO)
7 Diaz(l)
8 VaMés
9 Sans(l)
10Michavíla(2)
11 Cèrcols (2)
12 García (1)
13 Cruscá

TONI PADILLA
Barcelona

SUÈCIA

14 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilsson
Lundkvist
Rundfelt
Harmat
Axelsson
Jutner
Reneby
Egerbiom
Durovlc(l)
Nielsson
Sjosten (1)
Standenberg'
Spernjak

PARCIALS

5-1, 2-1, 5-0 i 2-0
ARBITRES

Sergi Borell ¡Santiago Rodríguez.
PÚBLIC

Piscina Sant Jordi de E arcelona, 250
persones •
INCIDÈNCIES

Van presidiré! partit el conseller de Cultura
de la Generalitat, Jordi Vilajoana, el secretari
general'de l'Esport, Joan Anton Camuñas, i
el regidor d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona, Albert Batlle.

O L'equip entrenat per Joan Colomer O La intenció de la federació és
va demostrar el seu potencial contra donar continuïtat als partits de les
un rival feble i innocent
seleccions masculina i femenina

Catalunya va derrotar amb facilitat la selecció de Suècia per
14 a 2 en el segon partit de la
seva història. El partit es va disputar ahir a la piscina Sant Jordi de Barcelona, que va presentar més ambient a les grades
que dilluns, quan va jugar la selecció femenina.
Amb u n e q u i p d ' a u t è n t i c
luxe a la piscina, Catalunya va
fer el que ya voler. Els locals de
fet, van deixar el partit conclús
per a sentència ja al primer
quart, amb un parcial de 5 a 0
gràcies a marcar en els primers
cinc atacs. Els suecs encara estaven perduts perseguint els
catalans, que més llestos; s'aprofitaven de qualsevol error
per b a t r e u n Nilsson q u e
aquesta nit somiarà els detalls
grocs i vermells dels casquets
de bany blaus de la selecció catalana. Abans de la ñ del primer
quart, Suècia va poder marcar
per fi i els nòrdics es van tranquil·litzar una mica, intentant
tenir el màxim de temps pos-
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sible la pilota per evitar una golejada d'escàndol. Aquesta va
ser de fet, la tònica de la resta
de partit, quan Catalunya va jugar a un ritme inferior inten,.tant agradar a un públic massa
fred per moments malgrat els
intents de megafonia per despertar-los. I és que potser l'única pega va ser la poca categoria del rival, que va impedir
fer vibrar els seguidors.
A la piscina, els pocs cops
que Suècia aconseguia disparar contra la porteria d'Aguilar,
es trobava el porter del Barce-

loneta sempre atent. Ofensivament fins a nou jugadors catalans van marcar, d e s t a c a n t
Dani Ballart amb tres gols.
Els darrers dos quarts es van
jugar sense intensitat, amb Catalunya limitant-se a esperar
alguna de les nombroses errades defensives s u e q u e s per
gaudir d!alguna oportunitat
clara, que gairebé sempre acabava en gol. La defensa catalana, en canvi, va deixar els suecs
sense marcar en els dos darrers
quarts de partit fins al 14 a 2
final.

Vilajoana no pot parlar de waterpolo
El president Jordi Pujol no va assistir finalment ai
Catalunya-Suècia i el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, va
presidir el partit a la piscina Sant Jordi. Vilajoana es va trobar
en una situació cunosa quan va atendre els mitjans que cobrien
el partit. Ningú no li va preguntar res relacionat amb el
waterpolo, tot i que es jugava un Catalunya-Suècia, i va haver
de respondre sobre el tema del dia. El conseller va expressar les
opinions de govern al voltant de la polèmica que va originar
l'actitud de la Federació Espanyola de Futbol de prohibir
veladament que es disputés el Catalunya-Brasil al Camp Nou
que havia anunciat la federació catalana el desembre passat.

Joan Colomer
SELECCIONADOR CATALÀ

©Reconec que aquest
partit ha estat una mica
fruit d.e la improvisació;
Suècia feia una estada, i
va demanar per jugar
® La intenció és donar
continuïtat al projecte
masculí i al femení; fer un
partit a l'any i portar
seleccions de més nivell
®La diferència entre les
dues seleccions és que
estan a anys llum
©S'ha demostrat a la
piscina que no hi havia
resa veure entre un equip
i raltre;eraun partit per
començar i ja estava bé,
era un partit simbòlic
©El que importa és la
continuïtat perquè el
waterpolo català es troba
en l'elit mundial
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Meoni i JoanRoma
continuen frec a frec
O El pilot osonenc va cedir
ahir dos minuts i ara és a
tres del líder

O Una caiguda va impedir a O Hiroshi Masuoka va
Isidre Esteve que pogués
obtenir una altra victòria i
aspirar al triomf d'etapa
va consolidar el lideratge

EL 9
Tichit (Mauritània)

Continua restira7Í-arronsa entre Joan Roma-(KTM) i Fabrizio
Meoni, el seu c o m p a n y de
' marca, en les posicions capdavanteres de la classificació de
motos del 24è ralli Dakar. L'osonenc va cedir dos minuts a
l'italià en els 422 quilòmetres
de l'etapa dahir, que es va desenvolupar sense assistències
ni aparells de navegació GPS, i
ara és a tres del seu rival a falta
de tres dies per acabar la cursa.
Roma va aplicar la que va considerar la millor tàctica: seguir
la roda del líder per, tot i la pèrdua de temps que comporta renunciar a atacar-lo, assegurar
la bona ruta. «L'etapa era complicada en navegació, sense
poder utilitzar el GPS i en un terreny absolutament desconegut per a mi. No em volia arriscar a navegar sol p e r q u è
m'hauria perdut, i això hauria
estat llançar l'esforç de tota la
cursa. Per això he deixat que
Meoni m'atrapés. Ell coneixia
bé el terreny i he anat a la seva
roda», va explicar Roma.
Ahir va ser un dia en què les
caigudes van afectar la majoria
de pilots capdavanters, inclòs
Meoni. També van caure Jordi
Arcarons i Cario de Gavardo
(tots dos amb KTM), igual com
Isidre Esteve, a qui aquest incident, a només 15 quilòmetres
de l'arribada, li va costar una
possible victòria d'etapa. El de
Lleida, però, va guanyar una
posició. Giovani Sala va aconseguir la primera victòria per a
la KTM bicilíndrica.
En cotxes es va registrar un
altre triomf d'Hiroshi Masuoka
(Mitsubishi), que ara ja té 52
minuts d'avantatge sobre Shinozuka i Kleinschmidt, els seus
companys d'equip, que ahir
van cedir, més temps al líder
per culpa d'incidents mecànics.

^

.<•-

Un incident entre Fontenay i Masuoka, en l'etapa d'ahir del Dakar. / EFE

Una classificació per als no classificats
' Ahir al migdia encara hi havia un bon nombre d'equips que no
havien acabat l'etapa del dimecres, en la qual el pas de Nega
va recuperar la seva llegendàna dificultat i va deixar molts
participants, sobretot els més inexperts, aturats en terra de
ningú. Per això, i davant la impossibilitat de prendre la sortida
en la d'ahir, els organitzadors van decidir admetre tots els que
' arribessinabans de les sis de la tarda en una classificació a part,
ja que van quedar fora de cursa. Entre els afectats hi ha el pilot
tarragoní Fernando Gil (Seat Córdoba), que va arnbar al bivac
passades les 12 del migdia, amb greus problemes en la
suspensió del seu cotxe. Avui es disputa la primera part de la
- segona etapa marató, amb un sector especial de 457
quilòmetres amb final a Kiffa, punt on els supervivents
descansaran —si poden— sis hores abans de reprendre ruta '
fins a Dakar i afrontar, demà, un sector especial de 165
quilòmetres.
Ahir el Castellón! José Luis Monterde (Nissan) va ser 12è en
, l'etàpa i ocupa una.pòsició més endavant en la general, en la
qual és el millor representant estatal.
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CLASSIFICACIONS
»Motos. 13a etapa.
l.G.Sala(KTM)
.2.F.Meoni(KTM)
3.I.Esteve(KTM)
4.J. Ronia(KTM)
5.A.Cox(KTM)
6.C.deGavardo(KTM)
7.R.Saintc(KTM)
8.I.Arcarons(KTM)
9.A.UIIevalseter(KTM)
9.E.Bernard(KTIVI)

»Motos. General
6h 10:06
a3:45
a4:12
a 5:48
a 8:00
a22:16
a 22:30
a 16:57
a 58:29
a 58:55

• Cotxes. 13a etapa.
l.H. Masuoka(Mitsubishi)
6h37:10
2 J.P. Fontenya(Mltsubishi)
• a4:41
3.K.Shinozuka(Mitsubishi)
a22:51
4.J. Kleinschmidt(Mitsubishi ) a 26:25
5.C. Sousa(Mitsublshi)
a 40:50
6.G.deMevius(Nissan)
a45:21
7.S. al Hajri (Mitsubishi)
a 50:27
8.LAIphand(Mitsub)
alh48:58
g.K.Kolberg(Mltsubishi)
alh52:52
lO.D.GibojníToyota)
a 14h34:50

l.F.Meoni(KTM).
2.J. Roma (KTM)
3.A.Cox(KTM)
4.C.deGavardo(KTM)
5.].Arcarons(KTM)
6.1. Esteve (KTM)
7.G. Sala (KTM)
8.R.Sa¡ntc(KTM)
9.E.Bernard(KTM)
10.A.UIIevalseter(KTM)

39h32:59
a 3:03
al6:19
a46:12
alhll:53
alhl5:25
alhl5:47
alhl9;58
a4h28:58
a5h29;33

• Cotxes. General
l.Masuoka/Maimon.(Mits.) 37h47:51
2.Shinozuka/Delli(Mits.)
a 52:09
3.Kleinschmldt/Schulz(Mits.)
a 52:22
4.Fantenay/Picard (Mits.) a l h l 6 : 5 2
5.Sousa/Jesús(Í^its.)
a 40:50
6.AI Hajrl/Stevenson (Mits.) a6h51:20
7.Alphand/Debron(Mits.)
a8h55:09
8.Kolberg/Larro (Nissan) a l 0 h l 6 : 2 0
9.G.deMevius/Gueh.(Nis.) a31hl7:40
10.I.Mar¡ze/Royer(Mer.) a41h01:29
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A dalt, el fórmula 1 de Kimi Raikkonen. A baix, Eddie Irvine i un dels Ferrari. / JOSEP c:k^Nt\CNk%

De la Rosa estrena el
Jaguar R3 a Montmeló
O El company del pilot
català, Eddie Irvine, va ser
el més ràpid ahir
JOSEP CASANOVAS
Montmeló

Pere Martínez de la Rosa va
provar ahir al circuit de Catalunya, i per primer cop, el Jaguar-Cosworth R3 amb què
competirà en el rnundial de
fórmula 1. L'equip Jaguar va
prioritzar l'estudi de «l'electrònica i el conjunt de sistemes
que gestionen el monoplaça»,
segons va explicar el pilot de

O El McLaren-Mercedes de
Raikkonen i el Ferrari de
Badoer també van destacar

Santa Agnès de Malanyanes,
que va afegir que «pels pocs
quilòmetres fets encara és
aviat per fer valoracions».
De la Rosa va completar 36
voltes al circuit, la millor de les
quals en 1:23^377. Març Gené,
en canvi, va fer un comentari
molt més revelador del nou
motor BMW. «Les proyes de
fiabilitat han resultat molt positives. Crec que aquesta serà
una de les armes de l'equip per

.^)k
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lluitar pel títol. A Williams es
treballa dur per aconseguir
aquest objectiu, que crec possible», va dir el de Bellaterra,
que ahir va fer el setè,millortemps del dia (1:20.330). Fins al
migdia, la humitat en la pista
va impedir registres interessants. A la tarda, però, es van
fer les millors marques d'aquesta primera setmana de
proves i per primera vegada
aquest any es va baixar dels

O Fernando Alonso
debutarà avui com a
provador de Renault

1:20. Eddie Irvine, amb el Jaguar de la temporada anterior,
va ser el més ràpid, amb
1:19.252, seguit de Kimi Raikkonen, que va presentar unes
bones credencials a McLaren-Mercedes en voltar en
1:19.361, quatre dècimes
menys que Luca Badoer (Ferrari), que va fer 1:19.791 i amb
76 voltes completades va ser el
pilot més actiu en pista. Els altres dos pilots que van rodar

per sota d'un minut i vint segons van ser Juan Pablo Montoya (Williams) i Alexander
Wurz (McLaren), amb 1:19.896
i 1:19.946, respectivament.
Avui serà Fernando Alonso qui
debutarà com a pilot de proves
de Renault i ocuparà el cotxe
què els dos últinls dies va pilotar Jarno Trulli. Ahir va ser l'últim dia de proves al circuit de
Catalunya per a McLaren, Willianís i Jaguar.

EL 9
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»MOTOR

Checa presenta la seva
nova bala per al mundia
o El pilot de Sant Fruitós del Bages afronta
el mundial amb un optimisme renovat

O Assegura que la nova Yamaha s'adapta
més al seu estil de pilotatge

JOSEP CASANOVAS
Sant Sadurní d'Anoia

«Tot es prepara per fer grans resultats i d'entrada tenim més
possibilitats que mai.» Així de
convençut es va manifestar ahir
Carles Checa en la presentació
de la Yamaha YZR-Ml de quatre
temps amb què disputarà la categoria rriàxima del campionat
del món de motociclisme, en la
que serà la seva quarta temporada com a pilot de la marca japonesa. «És complicat dir ara on
podrem estar —^va matisar el de
Sant Fruitós del Bages^, però
crec que estarem per damunt
de les motos de dos temps, perquè si no, no hauríem començat
aquest projecte.» Checa va sintetitzar amb ima frase senzilla
però ben reveladora él que han
estat les últimes temporades
—«quatre anys en les mateixes
condicions haurien estat massa»—, però malgrat els disgustos es va declarar partidari de la
continuïtat i de treballar amb la
gent que coneix.
Checa, que ha provat la nova
moto de quatre temps en tres
circuits diferents (República
Txeca, Austràlia i Malàisia), passa per damunt de les diferències
respecte de Max Biaggi en
aquests primers test, ja que en
aquesta fase «no són cap refe-

»JOCS

OLÍMPICS

Set esportistes espanyols viatjaran a Utah (EUA) per participar als Jocs Olímpics d'Hivern
de Salt Lake City. Aquesta llista,
feta pública ahir pel Comitè
Olímpic Espanyol (COE), no
inclou cap esportista català per
primera vegada des que l'Estat
espanyol participa en uns jocs
d'hivern. La primera participació espanyola va ser l'any 1936
a Garmisch Partenkirchen i des

Graeme Obree va intentar
suicidar-se dies abans de
començar les festes de
Nadal Obree va ser trobat
penjant del sostre d'un
graner que hi ha prop de
casa seva La sèva.dona va
comentar que el ciclista no
recorda res del que va
succeir i creu que l'intent
de suïcidi és degut a un
recent canvi en la
medicació Obree fa tres
anys que es medica sota
tractament psiquiàtnc
Probablement serà
recordat per haver
aconseguit batre el rècord
de l'hora en dues ocasions

El CN S a b a d e l l
estrenarà d u e s
piscinesdilluns
q u e ve

Carles Checa, damunt de la nova Yamaha YZR-Ml, amb la qual disputarà el mundial de 500 ce. / J.C.

Un campionat apassionant
La conjunció entre les motos de 4 temps, amb un ampli ventall
de possibilitats tècniques, i les de 2 temps donarà una gran
emoció al nou mundial Davide Brivio, que arnba a aquesta
categoria com a director esportiu de l'equip
Yamama-Mariboro, procedent del mundial de Superbikes, ho
va confirmar: «Serà un campionat molt interessant, amb quatre
fabricants implicats en 4 temps i tots amb solucions diferents
en motors i pneumàtics. Hi ha moltes combinacions possibles
i això farà que la temporada sigui molt interessant » Yamaha
aposta pels quatre cilindres en paral·lel.

rència». El pilot de Yamaha va
revelar que se sent molt a gust
al manillar de la YZR-Ml en
comparació amb les motos anteriors de dos t e m p s : «Pesa
quinze quilos més, té més fre
motor i dóna la potència amb
més progressivitat. M'hi sento
niés a gust. És evident que tot
té im límit, però amb aquesta
moto m'hi acosto amb més seguretat. El seu caràcter beneficia el meu estil.»

Cap català serà a Salt Lake City
Madrid

Barcelona. El Ciclistd eSCOCès

>NATACIÓ

D'HIVERN

MARC SALGAS

El ciclista britànic
GraemeObree
intenta
suïcidar-se

d'aquella data ha estat en tots
els jocs d'hivern disputats. A
l'edició de 1960 a Squaw Valley
no hi va haver participació catalana però sí un seleccionat.
Lluís Molné, que finalment no
hi va prendre part per culpa
d'una lesió. L'edició amb més
catalaiís va ser la de Grenoble
(França) el 1968, amb un total
d'onze esportistes.
La llista presentada pel COE
es va acabar reduint a set esportistes dels deu que havien
previst inicialment amb l'ob-

jectiu que sigui realista a les
possibilitats dels espanyols.
Els set representants escollits
són Johann Muehlegg, Juan Je sús Gutiérrez i Haritz Zunzunegui en esquí de fons; Ana
Galindo, Maria José Rienda i
Carolina Ruiz en esquí alpí; i
Iker Fernández en la modalitat
de half-pipe. Guillermo Jiménez, director general del Consell d'Esports, va dir que la llista és molt competitiva i que els
esportistes podrien sorprendre.

Muehlegg, en una cursa a Itàlia. / EFE

Sabadell. L'actual campió
estatal de clubs de natació
I actual líder de la lliga
nacional de waterpolo
inagurarà la setmana que
ve noves instal lacions Les
dues piscines climatitzades
que formaran el complex
han estat construïdes al
barri de Can Llong
Juntament amb les
instal lacions del club, s hi
emplaçarà el col legi Santa
Clara, exclusiu per als
nedadors del club Ales
instal lacions també hi
haurà una zona lúdica /EFE

»BOXA

Moya i Castillejo
es disputen el títol
europeu de pes
mitjà a Barcelona
Barcelona. El campionat '
d'Europa de pes mitjà se
celebra avui al Palau
Blaugrana de Barcelona
entre el català Xavi Moya i
el madnieny Javier
Castillejo El combat ha
aixecat molta expectació a
la ciutat, després de
gairebé 22 anys sense
disputar-s'hi una final per
un títol continental Avui
també es disputarà el
combat entre Santiagot
Rojas I Óscar Sánchez per
decidir el títol europeu del
pes ploma /EL9
,
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Fèlix Mantilla diu adéu
al torneig d'AuckIand
o Va perdre en el partit de quarts de
final contra el txec Jíri Novak (6-1,6-1)

O A l'obert de Sydney les semifinals
seran Myrni-Chela i Roddick-Federer

ANNA FERRER
Barcelona

Fèlix Mantilla va perdre contra
el txec Jiri ÍSÍovac en els quarts
de final del torneig d'Auckland
a Nova Zelanda. El català no va
podeír superar el tennista txec .
Jiri Novak, que el va eliminar
fàcilment per dos sets a zero
(6-1, 6-1). En altres partits de
quarts d'aquest torneig previ al
primer Gran Slam, Greg Rusedski va eliminar Goran Ivanisevic per dos sets a un (6-2,0-6,
6-3); el suís Kratochvil va eliminar l'argentí Nalbandian per
dos sets a uri (2-6, 0-6, 7-5) i el
francès Golmard va guanyar el
suec Bjorkman (6-3, 4-6, 6-3).

n

»

Semifinals a Sydney. La ciutat
australiana serà l'escenari avui
les semifinals del torneig Adi- Greg Rusedski en el partit de quarts de finald'AuckIand contra Ivanisevic. / EFE
das Internacional que es disputa al centre internacional de
mericà Andy Roddick. Federer
Hingis, endavant a Sydney
tennis del Parc Olímpic. En el
va deixar fora el xilè Marcelo
quadre masculí, l'argentí Chela
Ríos per dos sets a un en un
En el torneig femení ayui es jugaran els dos •
s ' e n f r o n t a r à a Max Mirnyi.
partit molt disputat (6-7 (2-7),
partits que deGídiran quines dues tennistes
Juan Ignacio Chela arriba als
7-6 (7-4), 6-3). Pel que fa a Rodjugaran les semifinals. La suïssa Martina - •
quarts de final sense haver disdick, tercer cap de sèrie del torHingis jugarà el seu partií Gontra la belga Kim
putat partit de quarts. El seu rineig, arriba a les semifinals
klijsters. Hingis va deixar fora la francesa '
val, el francès Nicolás Escude
d e s p r é s d'eliminar el coreà
Saridrine Testud per dos sets a zero. Klijsters
es va retirar. Mirnyi es va desfer
Lee. Aquest partiti el darrer
va eliminar Justin Henin. En l'altra semifinal
del francès Boutter per dos sets
dels quarts de final, el va guad'ávui en I'Adidas Internacional es veuran les
a zero.
nyar el nord-americà per dos
cares dues nord-americanes: Serena Williams
sets a un després de tres sets
L'altra semifinal la jugaran el
jugará contra Meghann Shaughnessy.
molt igualats.
suís Roger Federer i el nord-a-"

»TENNIS

Perrero no podrà jugar a Austràlia
;ínNoya2eÍandai{EÍ|(áye|Ü^
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Juan Carlos Ferrero no serà
avui al sorteig dels aparellaments de la primera ronda de
l'obert d'Austràlia. Ferrero es
perdrà el primer Gran Slam de
la temporada per culpa d'una
lesió al genoll que arrossega
des de fa temps i de la qual s'ha
ressentit en els liltims entrenaments. El tennista valencià estava situat en el cinquè lloc de
la llista de caps de sèrie de la

prova australiana. Ara el seu
lloc l'ocuparà el francès Sebastien Grosjean. La baixa de Ferrero ha permès l'entrada en
aquesta llista d'un tennista català, el gironí Tommy Robredo,
que recentment es va proclamar campió de la copa Hopman junt amb Arantxa Sánchez
Vicario. Robredo entra a la preselecció ocupant l'última posició en la llista de favorits, en el
32è lloc. Aquesta baixa també
beneficia el nord-americà Pete
Sampras, que puja fins a la vui-

Ferrero,
designat
cinquè cap de
sèrie del
primer Gran
Slam de la
temporada,
no hi serà per
culpa d'una
lesió

tena posició, i el suís Ivo Heuberger, que passa de la taula de
classificació al quadre principal. El primer cap de sèrie és
l'australià Lleyton Hewitt.
En el quadre femení també
hi ha hagut una baixa de darrera hora. La>russa Nadia Petrova, 25a a la llista de favorits,
tampoc jugarà el primer Gran
Slam. En el Uoc que ella deixa
entra l'eslovaca Dahiela Hantuchova com a 32a favorita. La
llista femenina està encapçalada per Jennifer Capriati.
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EL COMENTARI
JOAN CREUS

i

I no estava
d'acord que
MJ tornés...
No estava d'acord amb la tornada de Jordán.
Aquest mite havia acabat de la millor manera possible, guanyant l'NBA amb una cistella a l'últim segon. D'altra banda eren molts els entrebancs que es
trobaria: tres anys sense competir per una persona
de la seva edat és dur. El joc actual és més ràpid que
quan ell ho va deixar i les noves estrelles el voldrien
superar en cada matx. Però també vaig pensar que
una vegada presa la determinació, el millor que podíem fer era gaudir de l'espectacle. Tampoc crec,
com va dir ell, que hagi tomat per amor al bàsquet.
Per això ja hi ha partits benèflcs i amistosos, com
els que fa Màgic Johnson.
Ell ha tornat perquè no pot estar sense competir.
És un guanyador i les sensacions que es produeixen
abans, durant i després d'un partit no tenen substitució possible si no es toma a jugar ofícialment. A

^ ^ • = Í :

Míchael Jordán, aquesta temporada.

això s'ha d'afegir una altra cosa: tenir un rol diferent
i no ser el jugador que ho fa tot i donar més protagonisme als companys. Això sí, l'objectiu sempre
ha de ser la victòria. Jugar contra MJ és complicat,
però també ho és fer-ho al seu costat. Exigeix molt
i tothom li té tant de respecte que no és una situació
senzilla. Els primers partits així ho indicaven. Ell
deia que el protagonisme l'agafessin entre tots i les
derrotes se succeïen. Alguns volien marxar perquè
no resistien ía pressió de jugar al seu costat. Fins i
tot Michael no ho veia gens clar. Però Hamilton va
començar a entendre que el seu paper era anotar,
que Jordán no s'enfadaria per això; que Whitney havia de dirigir i donar assistències, i que White i Haywood havien d'intimidar i agafar rebots. Michael seria un complement de tots. Us imagineu tenir MJ de
complement? Doncs això està passant. Si Hamilton
es lesiona, que ningú es preocupi, Ell fa cinquanta
punts. Que els rebotejadors tenen un mal dia? Ell
agafa deu rebots. Que el base no carbura? EU dirigeix.
Les victòries han arribat i l'equip puja cap amunt.
El paper de cada jugador està deñnit, el de la seva
estrella. No veurem el MJ espectacular
d'abans, però ñns i tot, no us agrada tant o més aquest Jordán més
humà?
Joan Creus
Exjugador

tL·
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> COPA DE LA REINA

L'Universitat inicia la
copa aspirant a tot
o L'equip de Barcelona juga aquesta
tarda els quarts contra el Caja Rural

O Llevat de l'Andalusia, tots els
classificats tenen equip per triomfar

JORDI PLA
Salamanca

L'Universitat de Barcelona
juga avui, a partir d'un quart de
set a Salamanca, contra el Caja
Rural Canàries el partit de
quarts de final de la copa de la
Reina. Les jugadores de Carme
Lluveras afronten el partit amb
optimisme, sabent la dificultat
del rival però confiades de les
seves possibilitats. Com deia
ahir l'entrenadora catalana a
aquest diari, «estem en un moment òptim, tant mental com
de joc, a punt per afrontar amb
garanties aquesta copa».
EI rival, gens fòcil. Les jugadores que formen la plantilla del
Canàries tenen qualitat, i algunes a més, molta experiència.'
A tot això hi afegeixen el gruix
estatal de l'equip, que fa molt
temps que juguen juntes i que
per tant, es coneixen molt bé
dins la pista. D e s t a q u e n en
aquest aspecte Sánchez, Peláez
i Aguilar, per bé que el perill
ofensiu el portaran la recentm e n t i n c o r p o r a d a Shantia
Owen (21 punts en el seu debut) i la irlandesa, Congreaves.
La incògnita serà Tamika Whitmore, dubte fins última hora
per problemes físics. L'equip
canari destaca sempre per la

La croata Korina
Longin, de
l'Universitat—al
partit de quarts
de final de
copa—, l'any
passat contra el
Salamanca./ELg

<i

seva fortalesa defensiva per bé
que quan juga fora del seu pavelló és un equip que abaixa
força el rendiment.
Les catalanes tindran Korina
Longin i Nieves Anula corri a
referències d'atac i intentaran
imposar un ritme intens i dinàmic, per fer bàsquets fàcils i
a m b superioritat. El treball
sota les anelles de Cebrián serà

clau en aquest aspecte.
Els altres enfrontaments seran el Filtros Mann'contra el
Yaya Maria, igualat i sense pronòstic (i d'on sortirà el rival de
les barcelonines si guanyen), el
Ros Casares contra l'Andalusia
{a priori fòcil per a les valencianes) i el Salamanca contra el
Banco Simeón, repetició de la
final del 2001.

»ACB

El Pamesa fitxa Casey Schmitt
EL 9
València

Casey Schmitt, jugador americà amb passaport alemany, va
firmar ahir un contracte amb el
Pamesa València que el lligarà
durant un mes, tot i que la intenció del club valencià és que
continuï fins a final de temporada. Schmitt, que fins ara no
tenia equip, cobrirà la baixa de
l'escorta italoamericà Dante
Calabria, que finalment serà
sotmès a una operació quinir-

gica per provar de solucionar
els problemes d'artritis que té
al turmell esquerre.
Luis Casimiro, entrenador
del Pamesa, va definir el nou
fitxatge com «un dos i mig amb
el tir com a millor faceta» i va
destacar que té molta experiència en la lliga italiana —on
va jugar la temporada passada
amb el Verona— i l'EuroUiga,
motiu pel qual pot ajudar molt
en aspectes ofensius i en rebot.
Casiriíiro va reconèixer que
feia molts anys que anava al

Schmitt
substituirà el
lesionat
Calabria a la
posició
d'escorta, on
pot ajudar
l'equip en
atac i en el
rebot

darrere d'aquest jugador i ha
assegurat que el que més el
preocupa és que «s'adapti ben
aviat a la dinàmica mental de
l'equip».
La Penya vol Queenan. El DKV
Joventut vol contractar l'aler
nord-americà Daren Queenan,
que ahir mateix va quedar desvinculat per voluntat pròpia
del Càceres, equip amb el qual
jugava des del mes d'agost.
Queenan substituiria el lesionat Juan Alberto Espií.
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Guanyant els partits de
casa n'hi haurà prou
o El triomf del Kinder a la pista de ruiker
facilitara la feina a Tequip d'Aíto
ÍL9

Barcelona

El Barcelona en farà prou amb
guanyar els dos partits de casa
(London Towers i Ulker) per
assegurar la classificació per a
la segona fase de l'EuroUiga. El
triomf del Kinder ahir a la pista
de ruiker ha deixat l'equip turc
despenjat dels quatre primers
llocs. A més, l'equip d'Istanbul
ha de visitar el Palau Blaugrana
i allà podria dir adéu definitivament a l'Eurolliga. El que
està més difícil és aconseguir el
primer lloc, ja que el Kinder rio
afluixa i, a més, té el bàsket-average a favor. Això vol dir que
l'equip d'Aíto García Reneses
hauria de guanyar els quatre
partits que falten, els dos de
casa i a les difícils pistes de l'Olimpia de Ljubjana i del Zalguiris Kaunas. L'objectiu hauria
de ser el segon lloc, que es ventilarà segurament en un apassionant Olímpia-Barça a la jornada final d'aquesta primera
fase. El quart equip en discòrdia en aquesta lluita, el Frankfurt Skyliners, va complir amb
l'expedient i va derrotar el trist
London Towers (deu derrotes i
cap victòria) i encara manté
possibilitats de quedar segon,
tot i que també podria quedar
fora, sobretot si perd a Turquia
d'aquí a quinze dies contra
l'Ulker.

El Kinder d'Ettore Mesina no
va tenir cap problema per vèncer a la pista de l'Ulker d'Istanbul (51-75). Les significatives
baixes de Griffith, Becirovic i
Riggaudeau va fer que l'equip
italià apostés clarament per
aconseguir el triomf des de la
defensa. Per a això no calen
cracks, i treballant al màïdm al
darrere es poden aconseguir resultats. I més davant d'un equip
sense talent. Amb un partit lent,
sense ritme i lleig —^jqc italià de
sempre— els de Bolonya van
dominar sense dificultat. Excepte el primer quart (15-17), la
resta va ser, a poc a poc i bona
lletra: 10-20,14-18112-20. Amb
dir que èl màxim anotador va
ser Abbio —21—, ja ens podem
fer una idea del que no ens vam
perdre.
Turckan impressiona. El talent turc d'aquesta Eurolliga
juga al CSKA de Moscou (ahir
triomf contra el Budíicnost,
88-83) i es diu Mirsad Turkcan.
A l'NBA no el vah voler i aquí,
a final d'any, se'l rifaran tots:
ahir, en una exhibició de recursos ofensius i defensius, 27
punts i 23 rebots.
En els altres grups la victòria
més important la va aconseguir el Maccabi a la pista de l'Unicaja, que dissabte es jugarà el
lideratge de l'ACB contra el
Barca en una situació crítica.

O Acabar primer de grup, però, és ara uña
missió gairebé impossible

EFE

El Real Madrid en va tenir prou
amb el primer quart per sentenciar el darrer partit, a priopri, més fàcil d'aquesta Eurolliga. Els de Sergio Scariolo necessitaven la victòria d'ahir
contra el KK Zadar de Croacia
per poder afrontar amb tranquil·litat els propers partits,
contra el Pau Orthez, el Kinder
de Bolonya i la visita a la pista

del Panathinaikòs. El Madrid va
estar molt encertat en els tirs de
tres, fet que va contribuir a la
victòriafinal.En la primera part
del partit, la superioritat dels
blancs va fer que al marcador hi
hagués una diferència de 31
punts (32-3), amb una gran actuació d'Alberto Herreros i Lucio Angulo. Després dels dos
primers quarts, el Madrid havia
anotat 64 punts i es va relaxar,
fet que van aprofitar jugadors
com ara Robinson i Ruzic per

i^
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Navarro, en una acció del partit contra el Perísteri.. cr:.

Byrd substitueix el lesjonatElmèr Bénnet i.
El base nord-americà Charles Byrd va aVribar ahira la tarda a
Vitòria per substituir el lesionat Eimer Bennét al capdavant del
JAU Cerámica. Byrd, que ha signat per un nnes, es desplaçarà
demà cap a Lugo amb la resta de l'equip per enfrontar-se
dissabte al Leche Río Breogan, en la setzena jornada de la lliga
ACB. Dusko Ivanovic, tècnic del Vitòria, va dir que Byrd arriba
a la capital d'Alaba <'per ajudar l'equip» Byrd és un base
esquerrà ràpid i amb ma per llançar des dels tres punts.

El Madrid venç fàcilment
el KK Zadar (114-84)
Madrid

iiiiiiíilfiiiiliiliiiiliiiiiiii

Siij;¿aíiirisipiímiiiaii||ffi^^

ïpi;KiiiiÍérjiJ!Üi!;!Í0iÍi8!j2!jS8:221J687ffl8J!H^
jjj|jHíijpl3Í;SSijjiJl!0S!!j^Íi3S»7é7H67ZJiÍ7J^^
.ÍJjJ:BàrcelònaíijJÍ!jÍliiÏ7!{3jíj85a!Í7;7^;a^
JS;!fraartS;ÜijjK^ji7U3jJÍ7S9ij735ÍJ17JJÍ
]jij;UIÍ(erJÍ;jj»i!jjl!0!jÍi6B^Hiïi89!J7MHl6Ü^
ÍJijjateirisiliHJÍiJÏ0!iS3Íi7.SJS7H7iSÍ787iil3SÍiJ
Ípjr!érÍ5teniJi»}»10;jj2ÍÍ8ÍSj752i!833|jl2jjJÍ
J5JllÍndòh1òirersjjï0;iSÚa0JiÍ643ÍJ8^2iilÒjjj}Í

mmmmmiàmmm
.|Si|.panatliinfflK(K^P|u^prthèZj||i

jj:ÉQÜii?s'ii|ijiJÍPJiiroJPRÍiJjjpHlj!!re
jJslpáhatiiÍñá|kos!jji;0!ii9JÚ!Jj.S832H^oyi9pi
:jjÍiteiiiádfMljHii0!í58ii2jjj89()iS789ili8jjÍÍi
.jjjl:cSKA:Hoscòü!i!ilO;5!6y4JJS87^i!^^
'i}jj:i;áii^OrthKÍj!!J!pjjj»5SJ;820íi796¡^
jijj;skipiièH!!|iljfii:o!!;4ii6iHa58;Hft<8iii4jÍH^
jj|jriÒ¥b:MKtoiiiijl'o;i54ji6Jn86lHi883Íil4jjj|
ijJ5:8àdiitnQStniBÍÍ0Í!J2i}8i'í7i75ÍÍ896Ífl2J
jj)iZidàHi;;iiJ!iÍJÍ'0;ïJ2H8;:!8()9Ji934»12!jl}Í

apropar-se lleugerament en el
marcador, tot i això, la reacció
dels croats només va servir per
maquillar el marcador.
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REAL MADRID: Djordjevic (10), Herreros (19),
Lucio Angulo (13), Struelens (8) —cinc inicial—Jaumin (3), Iturbe (6), Vukcevic (12),
. Tarlac, Alberto Angulo (19), Mena (2), Hernández (7).
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XK ZADAR: Robinson (24), Perincic, Marelic
(12), Oduok (14), Grgat (7) —cinc inicial—
PopovicO), Knezevic, Ruzic (18).
PARCIALS:37-11,27-29,27-25, 23-19.
ARBITRES:Zavianos, Araujo, Harrison.

Tarlak, en el partit d'ahir. / EFE.
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O Gasol podrà jugar ' © En l'equip de l'All
amb tots els que li
Star d'enguany hi
poden prendre el títol
haurà quatre jugadors
de «rooky» de l'any
europeus

O En l'equip rival, els
de segon any,
destaquen Miller,
Martin iTurkoglou

29

»NBA
Celtics-Spurs
Hornets-Hawks
Pacers-lalters
Timber -Sonics
Sixers-Magic
Bulls-Raptors

90-93
111-87
90-109
111-106
91-102
> 73-85

«

!
FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC
EQUIP

La nova fornada
JORDI PLÀ

I Tony Parker

Mamaal Tinsley
Equip: Indiana Pacers
Posició: Base
Draft: 2 7 (2001)
Estad.: 9,9 punts i 9,1 ass.

MoeJonhson
Equip: Boston Cèltics
Posició: Escorta
Draft: 1 0 ( 2 0 0 1 )
Estad.: 8 punts i 2 ass.

Hason Richardson .
Equip: Golden St. Warriors
Posició: Aler
Draft: 5 (2001)
Estad.: 11 punts i 4 , 1 reb.

(Shane Battier
Equip: Memphis Grizzlies
Posició: Aler
Draft: 6 (2001)
Estad.: 15,1 punts i 5 reb.

* Pau Gasol
Equip: Memphis Grizzlies
Posició: Aler-pivot
Draft: 3 (2001)
Estad.: 15,5 punts i 8,7 reb.
PaíS: Catalunya

>Andrei Kirilenko
Equip: Utah Jazz
Posició: Aler-pivot
Draft: 2 4 (2001)
Estad.; 9,4 punts i 5,4 reb.
País: Rússia

* Brendan Haywood
Equip: Wash.Wlzards
Posició: Pivot
Draft: 2 0 ( 2 0 0 1 )
Estad.: 7,3 punts i 7,6 reb.

»ZeljkoRebraca
Equip: Detroit Pistons
Posició: Pivot
Draft: 1 0 8 ( 1 9 9 4 )
Estad.:7,8p. i 4 , 4 r .
País: Iugoslàvia

EL COMENTARI LLUÍS wSLMON

L'imperdible Tony Parker
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PP

11
14
14
18
20
20
24

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets
Hawks
Cavallers
Bulls

Equip: Sant Antonio Spurs
Posició: Base
Draft: 2 8 (2001)
Estad.: 10,3 punts i 4 , 1 ass.
País: França

Els informadors dels San Antonio Spurs intentaven convèncer fa un any Gregg Popovich (no
precisament un entrenador i ciutadà progressista) que mirés la maleïda cinta de vídeo que
li havien deixat al seu despatx d'un jove francès
que militava en el Racing de París* Popovich
se'ls treia de sobre com podia. «No vull cap base, ja tinc Terry Porter (39 anys)!», pensava Popovich. Quan, finalment, va veure Parker, més
que res per descartar-lo definitivament, se li va

PG

22
20
18
19
15
14
8

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

Jamaal Tinsley, acabant una entrada en un partit contra els Wizzards. / EFE.

PJ

33
34
32
37
35
34
32

ELS N O V E L L S

Barcelona

El cap de setmana de les estrelles —enguany el 9 i 10 de febrer al First Union Center de
Filadèlfia—, és per als rookies
l'oportunitat desitjada de jugar
amb els seus, sigui per contradir el drafto per reivindicar-se
una mica més. Aquest any tenim motius suficients per veure el partit entre els novells i els
sophomores (jugadors de segon any). Primer perquè l'escrutadíssim Pau Gasol ens hi
obliga: per veure com fa
alley-hoops o recordar com es
tiren els triples des d'allà dalt.
Hi ha, però, més raons per no
perdre's ei partit —que aquí
serà a les deu del vespre^, i totes, amb noms i cognoms.
Per exemple, Tinsley, un jugador de carrer, espectacular i
efectiu, i que és el tercer de tota
la lliga repartint assistències:
responsable del triple-doble
més exagerat de la temporada;
19 punts, 11 rebots i 23 (!) assistències (evidentment, el
sostre de la t e m p o r a d a fins
avui). Tony Parker, francès,
que també la passa, i fa espectacle del bo, com si hagués
crescut sota una cistella del
Bronx. O el talent i la sobrietat
de Johson o Battier al costat de
la classe de Kirilenko.
I a l'altre equip, quatre jugadors dignes de menció: Mike
Miller, millor debutant de la lliga l'any passat, ara a Orlando,
a m b Tracy McGrady —que
sempre ho vol tot— i que fa 17
punts per partit amb un 40% de
3. El turc Turkoglou, amb tot el
q u e representa jugar en els
Kings; ideal per a qui vulgui organitzar un All Star, i Kenyon
Martin, número 1 del draft de
l'any passat, que fa 16 punts i
5 rebots en l'equip més equip
de la lliga: els Nets. I per acabar,
Quentin Richardson, dels Clippers. Jugador completíssim
que fa 14 punts en 26 minuts
en un equip en què tothom corre —i en què no coneixen l'atac posicionaJ— tirant de tres
amb un encert superior al 40%.

Nets
Cèltics
Wizards
Màgic
Sixers
Knicks
Heat

escapar un gran «oh la la\» i els mòbils dels espies europeus van començar a treure fiím: «Vull
aquest Parker!» En el draft, Popopich es mossegava els llavis perquè ningú li prengués la
seva joia francesa, de només 19 anys, dos menys
que Gasol, Navarro i companyia. Parker és titular, dirigeix un equip que aspira al títol, i aquí,
per culpa del gran Pau, no U fem massa cas. Si
fos, per exemple, Raül López ja l'hauríem convertit en el millor base de tots els temps.

'
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PP

32
36
35
33
34
34
34
34

19
20
19
16
16
13
13
6

13
16
16
17
18
21
21
28

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MiTJÀ
EQUIP

Spurs
Timberwolves
Mavericks
Jazz
Rockets
Nuggets
Grizzlies

PJ

PG

PP

33
34
34
34
34
33
34

25
25
23
18
11
10
10

8
9
11
16
23
23
24

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Sonics
Clippers
Suns
Blazers
Warriors

PJ

32
35
35
35
35
34
35

PG

PP

26
6
26
9
18 17
18 17
18 17
15 19
12 23

Lakers, San
Antonio i
, Minnesota van pel
seu compte
Barcelona. El mateix

monòleg de sempre Ahir a
Indiana, Kobe Bryant va fer
31 punts I va recollir 8
rebots O'Neal, erí24
minuts, 20 puntets i partit
resolt, 90-109 El treball
(18 punts 118, rebots) de
l'altre O'Neal, Jeremaine,
^ infructuós per als Pacers A
Boston, Spurs i San
Antonio van jugar un partit
disputadíssim, ambi
diferències mínimes en tot
moment i tres
protagonistes Pierce, 31
punts, I Walker—21,12
rebots 18 assistències— per
Boston 1 Duncan pels Spurs
—25 punts 112 rebots—
Al final, recompensa pera
San Antonio, 90-93 I,
finalment, Minnesota que
fa espectacle (111-106
contra els Sonics) i guanya,
25-9, rere dels Spurs I a
l'expectativa / J P

fr

30

EL 9

COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN JOAH f^ARTÍ
lipe. Quan vèiem Ceulemans, un senyor
gran i gros que guanyava a tres bandes.
Ara toca tennis engabiat: pàdel. El billar
és un esport arrelat a Catalunya —als
cafès dels pobles convivia amb la botifarra— i tenim campions com Dani
Sánchez, que cada any s'exhibeix al
programa amb cara d'espantat.

Boles per pilotes
Tips com una mitja. Estabornits al sofà
especulant sobre el futur acoblament a
l'euro amb una tieta atemorida. lep! El
Farràs i el mestre Parera, l'hostessa que
riu i el ptiblic de disseny. S'ha acabat el
bròquil. Nadal a tres bandes, un clàssic.

LATRÍA
»Futbol Total " • ! ••

Lílla-Lens
Interessdnt partit de la 21 a
jornada de la lliga francesa
entre el Lilla, quart a la
classificació, i l'actual líder,
elLpns El partit podria
quedar suspès perla
presència de glaç a l'estadi
Grimoprez-Jooris.

»Canal+!B.OO

Mavericks-Knicks
L'equip de Dallas té com a
rival el New York Knickb, en
un partit en què es veuran
les cares dós dels millors .
tiradors de l'NlBA,:
l'alemany Dirk Npwitzki i
Alian Houston. •
Retransmissió en diferit

• 33 21.00

Cornellà-Manresa
Transmissió en directe del
derbi català deia lliga LEB
entre el líder, el * ,
lviinorisa.net Manresa, i el
Llobregat Centre Cornellà,
tretzè a la classificació, a
' només dues victòries del
«play-off-' d'astens.

No per..^„..,,,
apodere de ti. í)éjá que cl amor
eiure en tu vida v tu cora/.óii

De tant, en tant, com hauria de dir un
proverbi xinès, és bo canviar boles per
pilotes. TV3 obté audiència amb caramboles inversemblants i s'hauria de plantejar donar més billar, però de competició, com feia TVE quan manava el Fe-

Eurosport retransmet l'Open
d'Austràlia de tennis

«Ei matí de
Catalunya Ràdio»
debat la situació
del Barca
Barcelona. «El Barca t e p no

MARC SALGAS
Barcelona

El canal Eurosport cobrirà a
través de les dues plataformes
digitals que emeten a l'Estat,
Canal Satélite i Via Digital, tota
la informació sobre l'obert
d'Austràlia de tennis, que tindrà lloc entre el 14 i el 27 de gener. La 84a edició del primer
dels quatre Gran Slam que es
disputen durant l'any acollirà a
les seves pistes ràpides els millors tennistes del circuit masculí i femení. En el quadre masculí l'interès se centrarà sobretot en la nova fornada de joves
tennistes que protagonitzen el
relleu generacional de les velles glòries. Lleyton Hewitt, actual número u del món, Marat
Safin i Andy Rodick seran les
joves estrelles que intentaran
prendre el protagonisme als
grans tennistes de la dècada
dels noranta, com Pete Sampras o Andre Agassi.
Pel que fa a les dones, les tennistes americanes són les que
surten amb més números per
endur-se la victòria. Lés germanes Williams, Jennifer Capriati i Lindsay Davenport do-

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou Migdia.
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou Migdia.
15.30 Reportatge.
16.00 Camp Nou Migdia..
16.30 Tiempo de juego. Futbol
aleví B: FC Barcelona-Horta.
17.30 Tiempo de juego. Eurollíga:
FC Barcelona-Olimpia.
19.15 Magazine futbol
internacional.
20.00 Camp Nou Vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou Vespre.
21.30 Àlbum de oro. FC
Barcelona-Sevilla
23.15 Tiempo de juego. Futbol: FC
Barcelona-Reai Sociedad.
01.00 Camp Nou Vespre.
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te projecte?» és el títol que
«El mati de Catalunya
Ràdio», presentat per
( Antoni Bassas, proposa per
a l'espai de debat que emet
, cada dos divendres de deu
a onze del mati Els
tertulians seran el
vicepresident del Barca, >
Àngel Fernández, i els
penodistes Jordi Baste,
Emilio Pérez de Rozas I
Enric Bañeres

El Figueres va ser
seguit per més de
300.000
espectadors
X^\^
La suïssa Martina Hingis, durant un partit del torneig de Sydney. / EFE

minen amb claredat les primeres posicions de la classificació
de la WTA Tour, entre les quals
amb prou feines s'hi troben jugadores europees. Només la
suïssa Martina Hingis i les belgues Kim Clijsters i Justine Henin rnostren oposició al domi-

\ EUROSPORT
08.30 Motor. Ral·ll Dakar.
09.00 Futbol. Torneig
Maspalornas.
10.30 Esquí. Corribinada
nòrdica.
11.30 Esquí alpí. Mari bor.
12.00 Esquí alpí. Saa I bacil.
13.30 Esquí. Combinada •
nòrdica.
14.15 Biatló.Oberiíof.
15.00 Tennis. WTA Tour: Sidney.
17.30 Biatló.Oberiíof.
18.15 Eurosportnews.
18.30 Futbol. Copa Antalya.
20.30 Futbol. Torneig
Maspalornas.
22.30 Motor. R a l l i Dakar.
23.00 Eurosportnews.
.23.15 Futbol. Copa Antalya.
00.15 Esports extrem. Yoz Mag.
00.45 Motor. R a l l i Dakar. .
01.15 Eurosportnews.
01.30 Fi d'emissió.

ni americà. Les jugadores espanyoles Conchita Martínez i
Arantxa Sánchez Vicario no es
troben en el seu millor moment de forma. El torneig tindrà la important baixa per lesió
del valencià Juan Carlos Ferrero, cinquè cap de sèrie.

Barcelona. El partit de quarts
de final de la copa del Rei
entre el Còrdova i el
Figueres, transmès en
directe ahir pel 33, va tenir
una audiència mitjana de
336 000 espectadors i una
quota d e l ' l 1,8 per cent La
punta d'audiencia va ser de
514 000 espectadors I en
alguns moments va arribar
a superar les cadenes
generals

SPORTMANIA

TELEDEPORTE

08.45 Futbol: Lliga argentina.
10.30Triatló.MildSeven
OutdoorQuest.
11.30ACB.
Barcelona-Valladolid.
13.15 Futbol. Copa Itàlia:
Milà-Lazio.
15.00 Juegas en casa.
15.25 Notícies.
15.30 Futbol.
Barcelona-Saragossa.
17.15 NFL.
Jácksbnville-Chicago.
19.35 Golf Sony Open Hawaii.
21.35 Noticiés.
21.40 Rugbi. Heineken Cup;
Cardiff-Montferrand.
23.30 Transworidsport.
00.30 Notícies.
01.00 NBA. 76ers-Spurs.
04.00 Beisbol. ArIzona-NY.
06.20 Futbol.
- Barcelona-Saragossa.

10.01 Notícies.
10.05 Lo mejor del año 2001.
Tennis taula.
10.50 Lo mejor del año 2001.
Esgrima.
12.00.Esquí.Saalbacti.
13.00 Lo mejor del año 2001.
Futbol.
15.05 Lo mejordel año 2001.
Pelota.
16.00 Bàsquet. Copa de la reina.
17.30 Lo mejor del año 2001.
Natació.
19.00 Futbol. Toledo-Valencia B.
21.00 Bàsquet. Lleó-Alacant.
22.35 Lo mejor del año 2001.
Esgrima.
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Motor. RaMi Dakar.
00.30 Handbol.
Espanya-Tunísia.
02.00 Bàsquet Copa de la reina.
03.30 El partido del siglo.

FUTBOLTOTAL
07.00 Beira Mar-Sporting Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 17.
09.00 Stoke-Everton.FA Cup. .
Tercera ronda
11.00 PSG-Mónaco. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
13.00 Real Madrid-Deportivo
Corunya. Lliga espanyola.
Jornada 19.
15.00 Watford-Arsenal. FA Cup.
Tercera ronda.
17.00 Southampton-Liverpool.
Premier League.
18.45 Aston Villa-Mancliester
United. FA Cup. Tercera ronda
20.45 Lille-Lens. Lliga francesa.
22.45 CardJff City-Leeds United FA
Cup. Tercera ronda.
00.30 Macclesfield-West Ham. FA
Cup. Tercera ronda.
02.30 Lille-Lens. Lliga francesa.04.15 Watford-ArsenaL FA Cup.
Tercera ronda.

ELS
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EXERCICIS D'ESCALFAMENT
RAMON SOLSONA

LA SETMANA
li

n

Pals

n

fj
¿J

ingú no parla del hat trick
que el Bàrça va fer al Saragossa. Em refereixo a les tres
vegades que la pilota va anar al pal,
que és una de les especialitats de la
casa.
Les porteries són tan grans i la pilota pot descriure tantes trajectòries
que, en la pràctica, només hi ha dues
possibilitats: fer gol o enviar la pilota
fora. Encertar el pal és dificilíssim, és
anar en contra de la lògica i del càlcul
de probabilitats. És també una apel·lació a la fantasia, perquè el pal, rodó
com la ruleta, escup la pilota en una
direcció imprevisible. Llavors la gent
s'alça de la cadira com al·lucinada,
sense saber ben bé què ha passat. Només els jugadors virtuosos saben xutar
contra el pal. Només el Barca fa més
pals que gols.
La cosa ve de lluny, concretament
de la final de la copa d'Europa de Berna (maig del 61) anomenada justament la final dels pals. Vam perdre per
3 a 2 perquè la pilota es va entestar a
buscar els pals i ho va aconseguir quatre vegades. Aleshores els pals eren de
secció quadrada, però, quadrats o rodons, els pals són pals.
Repeteixo que diumenge el Barca
va fer un hat trick. Aquesta expressió
anglesa vol dir «truc de barret, joc de
mans» i s'aplica a un joc tan abstrús
com el criquet, un precedent del beisbol que consisteix a llançar una pilota
amb les mans per intentar tombar
unes estaquetes plantades a terra.
Tombar tres vegades seguides les estaques és una proesa, un fet extraordinari, gairebé un miracle. Del criquet.

O

NOMÉS EL BARCA FA MES PALS OUE GOLS. Contra ei Saragossa un hat trick.
però la cosa ve de lluny. En la f i n a l de Berna (1961) el Barca va fer quatre pals
i va perdre 3-2. Suárez, Evaristo i Ramallets, a la f o t o , són la imatge de la decepció.

EQUIP

•tr
•b
•ti
ir
•
•

1
Z
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
T 18
• 19
• 20

Real Madrid
Deportivo
València
Celta
Athietic
Betis
Barcelona
Alavés
Sevilla
Valladolid
Las Palmas
IVIàlaga
Espanyol
Saragossa
Vila-real
Osasuna
Tenerife
Mallorca
Real Sociedad
Rayo

PUNTS

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

Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa.
Ticiíit-Kiffa-Dakar
Tennis. Tornejos de l'ATP i la
WTA de Sydney, Auckland,
Hobart i Canberra
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Bàsquet. Copa de la Reina.
Quarts de final
RugbL Copa d'Europa

'

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

»DIUMENGE 13

hat trick ha passat a significar guanyar
un club tres competicions seguides de
qualsevol esport, marcar un futbolista
tres gols en un mateix partit, guanyar
un ciclista tres etapes d'una cursa llarga, etc.
Els seguidors i els analistes perden
el temps omplint pissarres senceres
per demostrar els esguerros tàctics del
Barca. No entenen que el Barca juga
amb la lògica del criquet. Per això, a
l'hora de fer els resums dels partits, els
cronistes haurien de modificar els cri-

> BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERA JORNADA

Betis-Màlaga
Diumenge (17.00, PPV)
Real Madrid-València
Diumenge (20.00, C+)
Valladolid-Deportivo
Diumenge(17.00, PPV)
Las Palmas-Mallorca
Diumenge (18.00, PPV)
Athietic-Real Sociedad
pissabte(21.30,TV3)
Alavés-Tenerife
Diumenge(17.00, PPV)
Ceita-Osasuna
Diumenge (17.00, PPV)
Viia-real-Rayo
Diumenge(17.00, PPV)
Barcelona-Sevilla
Diumenge (17.00, PPV)
Saragossa-Espanyol
Diumenge(17.00, PPV)

»DIVENDRES 11

> DISSABTE 12

teris estadístics. En lloc de dir «xuts ben
dirigits entre els tres pals» haurien de
dir «xuts ben dirigits sobre els tres pals».
Club és una altra paraula anglesa
que inicialment designava les maces o
pals del golf. El Barca d'ara ha tornat a
l'origen de la paraula. Aquest Barca no
està per lligues ni per guanyar partits,
sinó per buscar delerosament la dimensió desconeguda, la subtilesa de l'encara
més difícil, la quinta essència del futbol representada pels pals.

Ramon Solsona, r.scriptor

I FUTBOLÍ A DIVISIÓ
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EQUIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VICTÒRIES

Barcelona
Unicaja
Tau
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Fuenlabrada
Breogán
Estudiantes
Joventut
Ferum
Casademont
Lleida
Granada
Canàries
Càceres
Gijón
Cantabria
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13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
7
S
S
4
2
2

PROPERAJORNADA

Breogàn-Tau
Dissabte (19.15)
Gijún-Canàries.
Dissabte(19.00)
Real Madrid-Cantabria
Diumenge(12.30)
Lleida-Càceres
Dissabte (20.45)
Joventut-Fuenlabrada
Diumenge (18.00)
Unicaja-Barcelona
Dissabte (19.00, C+)
CS Fernando-Pamesa
Diumenge(18.00, Spo.)
Casademont-Fórum
Diumenge(12.30,33)
Granada-Estudiantes
Diumenge(12.30)

I LA TRAVESSA
1 Betis-Màlaga
2 Real Madrid-València
3 Valladolid-Deportivo
4 Las Patmas-Mallorca
5 Athietic-Real Sociedad
6 Alavés-Tenerife
7 Celta-Osasuna
8 Vila-real-Rayo
9 Barcelona-Sevilla
10 Saragossa-Espanyol
11 Extremadum-Oviedo

EN XARXA
Bàsquet
www.acb.com
wviw.basketv.com
www.euroieague.net
Motor. Ralli Dakar
www.dakar.fr
Motor. Campionat del món
www.rally-live.com
Tennis
www.ausopen.org

12Racing-Nàstic

Esquí

13 laén-Atlético Madrid

www.fis-ski.com
Escacs
www.fide.com

14Llevant-Albacete
PleailS
15'Sporting-Xerez

Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet. Copa de la Rema. Final"
Rugbi. Copa del Rei. Vu itens de
final
Motor. Rai-ii Dakar. 14a etapa.
Dakar-Dakar
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Atletisme. Cros de Sabadell, Vall
de Bianya, València i Sevilla
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Esquíalpí. Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen i
femení a Saalbach

> DILLUNS 14
Tennis. Gran SIam: Obert
d'Austràlia a Melbourne

»DIMARTS 15
Bàsquet. Copa Saporta. 8a
jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol.Copadel Rei. Quarts de '
final. Tornada
Handbol. Espanya-Rússia, a
Granollers

»DIMECRES 16
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

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

Divendres, 11 de gener del 2 0 0 2

r

RondadeSantPere, t9-21.7e. 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99.
""el9.com

www.el9.com
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NOMS PROPIS í^is.^.íAVI TORRES ]
1. Catalunya ofíciai, ja j
Un espera que després del que va
passar ahir, Jaume Roura, president
de la Federació Catalana de Futbol,
hagi agafat un vol i acompanyat del
seu milionari secretari general,
Alberto Baza, estigui hores d'ara
omplint els papers per ingressar a
la UEFA com a federació
independent de l'espanyola. Roura
i Baza, com gairebé sempre, han
equivocat el camí. Han construït la
casa per la teulada. Ells, que
sempre han estat servils

dia 13 de febrer? Va oferir Montjuïc
i li van concedir. Som catalanistes,
espanyolistes o caminem cap a on
bufa el vent? O només volem fer
mèrits? Roura, president de la
federació territorial amb més
llicències d'Espanya, no és ni
vicepresident de l'espanyola. No
pesa gens a Madrid. Pot ser que
portant Espanya es fessin punts
per arribar a una vicepresidència?
A més, la subvenció que donen des
de Madrid va de conya per no
haver de treballar una mica per
aconseguir atípics. Senyors: o caixa
o faixa. Prou d'abraçar-se a les
faroles.

3. Ángel Villar ]
'ft
incondicionalment a Madrid, s'han
oblidat en aquesta ocasió de
consultar a r«amo» la magnífica
iniciativa de portar el Brasil a casa
nostra. I quan ho ha fet, la resposta
ha estat negativa. La Plataforma
Pro seleccions Esportives Catalanes
i el poble català van obrir el camí.
Ara, el Govern i la federació
catalana (de futbol, en aquest cas)
han de marcar el gol que, ahir, des
de Madrid, se li va prohibir fer a
Guardiola, Tamudo i companyia.

El president de la federació
espanyola conserva l'exmàxim
dirigent català, Antoni Puyol, com
a vicepresident. El prefereix tot i la
seva malaltia. Si Roura tingués pes
hauria pogut convèncer Villar de
jugar un dia abans que l'HolandaEspanya amistós. «Mira, Ángel,
déjame celebrar el partido para
recoger dinero para destinar al
fútbol base de Catalunya. Ven tu,
preséntalo conmigo y hacemos un
bien al fútbol en general. Tu sabes
que la ley tiene interpretaciones». Ja
veig que somio. Roura, a Madrid,
no és ningú.

dia l'any i il·lusionar-nos en una
empresa impossible mentre els
nostres dirigents siguin com són
ara.

5.500.000 signatures ]
o les que siguin. Cinc-centes mil
signatures fa un parell d'anys. Ara,
segurament, serien més ja que
aleshores els menors de 18 anys no
tenien dret a signar. És igual. Què
més dóna! No pintem res! No som
ningú! Tant de conservadorisme,
onservadons
tantes pors, tants
dubtes... Ai, Déu í
meu! Veurem
un dia
Catalunya
competint de
veritat?

o a totes o cap a casa. Roura ha
actuat de manera amateur. No es
poden crear aquestes expectatives
sense conèixer la llei, que en aquest
cas empara la federació espanyola.
Si és valent, que demani l'oficialitat
a la seu de la UEFA. Si no, cal
plegar Per dignitat. Si volem la
selecció catalana, fem alguna cosa.
Però potser no la volem tant. Jo
pregunto: com és que Roura va
demanar l'Espanya-Portugal del

«Disfruto veient jugar
Zidane»
[Un dia ho vaig dir jo a TV3 i un
barcelonista em va dir de tot...
Espero que tinguis més sort.]

«Quan algú veu un
partit del Madrid,
disfruta»
[Això encara és més gros! Ai!
Mare meva.']

(Després de perdre 4-0
'anada dels quarts de la
copa)

«Jugar la tornada
és un marrón»
[Optimista Corino.
Marró? Més negre que el
carbó![

«Ens ha costat molt
que Fuertes no mengés
tants donuts»

4. Rivaldo ]

2. Oimissíó i

0

No fa gaire el crack brasiler va fer
posar el crit al cel per culpa d'unes
declaracions sobre el polèmic
Catalunya-Brasil. Ja les coneixem
tots. La resposta va ser immediata.
Els polítics li van dir de tot, fins i
tot que marxés de Catalunya i els
directius el van criticar de valent. I,
després, què més van fer uns i
altres? Res de res. Les seleccions
esportives i l'actuació global és
folklòrica. Ens serveix per cridar i
ensenyar les nostres senyeres un

IL'argen tl va fer el primer gol
la jornada 19. Gran fitxatge!]

«No em penedeixo
d'haver fitxat pel
Barca»
1500 milions anuals són una
bona raó...]

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
109679/35<10<irM
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