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Hem de mirar
endavant i
oblidar-nos de
la nostàlgia del
Dream
Team
•I

SELECCIÓ CATALUNYA PROHIBIDA

La Generalitat afirma
que cal fer «el que
calgui» perquè es jugui
el Catalunya-Brasil

rendeixen
IA MADRID...
© La federació estatal es
planteja no fer jugar
l'Espanya-Portugal a
Barcelona per por a
mobilitzacions
populars
LLUITA PEL 26-M
La federació catalana insisteix perquè
la gran festa del futbol català es disputi
el 26 de març al Camp Nou. La RFEF, de
moment, no recula ni el més mínim en
la seva prohibició. La catalana
prendrà una decisió
definitiva en la
junta directiva
del pròxim
dimarts.

«Vull que el Madrid
perdi sempre»
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Avui, a porta tancada

j Kluivert, golejador

Els jugadors del Barca, que ahir
només van exercitar-se pel matí, •
faran avui l'última sessió
preparatòria, que com és costum
es realitzarà a porta tancada, amb
vista al partit del Sevilla. Després,
Carles Rexach donarà la llista de
convocats.

Luis Enrique, a mig gas

Klujvert i Rochemback van marcar
dos gols cadascun en el partidet
d'ahir. El seu equip —on també hi
eren Bonano, Frank de Boer,
Gerard, Coeu, Christanval,
Overmars, Gabri i Geovanni—va
guanyar per 5-1. Overmars i Saviola
van fer els altres gols.

Luis Enrique va plegar vint minuts
abans que la resta per petits
problemes musculars. L'asturià no
va acabar un partidet en qué el va
substituir el segon entrenador, José
Ramón Alexanco. Amb tot, el
migcampista tornarà avui a una
convocatòria dos mesos després.

«Vull que el Madrid
perdí sempre»
O Xavi
Hernández posa
fiáis elogis
dedicats als
blancs des del
vestidor culer
O No s'amaga
en el discurs:
«No m'agradi
que guanyi, ni
tampoc que
jugui bé»
O Creu que
rúnica manera
de confirmar la
recuperació és
guanyarel
Sevilla
O Destaca
raportació del
trident i espera
un rival defensiu
i al contracop

ÁNGELPONZ
Barcelona

Xavi Hernández va comparèixer ahir davant la premsa
per posar les coses al seu lloc.
En una setmana en què les excel·lències del Madrid s'han
destacat fins i tot al vestidor de
Can Barca —el mateix Gerard
fa tres dies no va dubtar a assenyalar que el joc de Zidane i
companyia li recordava el del
Dream Team—, el jugador de
Terrassa va ser ciar i contundent en el seu missatge: «Com
a català que sóc, el que vull és
que el Madrid perdi sempre.»
El migcampista no va tenir cap
problema a admetre que no li
agrada gens el dolç moment de
joc que travessa l'equip blanc:
«Sincerament, no m'agrada
que guanyi i tampoc que jugui
bé. Si ho fa, no tinc més remei
que acceptar-ho, però insisteixo: no m'agrada que els surtin les coses tan bé.»
El jugador sap que el Barca
no pot desaprofitar el calendari
en un mes de gener on té una
bona oportunitat d'escurçar
els cinc punts que el separen
dels madrilenys: «Sabem que
tenim més partits a casa contra
rivals que en aparença no són
tan complicats. Amb tot, en
aquesta lliga qualsevol equip et
complica la vida. Hem de demostrar la nostra superioritat
al camp, i sobretot guanyar.»
Xavi no dubta que el partit contra el Saragossa ha de significar
el punt d'inflexió: «Vam fer les
coses bé, quan veníem d'una
setmana tensa i amb molta
pressió. Ara, l'ambient està
molt més tranquil i hem d'aprofitar^ho; i més havent assolit ima victòria que ens fa tenir
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Xavi Hernández va deixar-se de romanços i va ser clar i català: «Vull que el Madrid perdi sempre.» / EFE.

més confiança, en tots els sentits.» '
Segons el canalitzador de joc
blaugrana, l'aportació del trident hauria de tornar a ser decisiva demà contra el Sevilla:

«Van estar molt encertats, van
canviar constantment les posidons i l'equip en va sortir beneficiat perquè el rival ho acaba de saber mai com jugues. La
seva aportació va ser molt po-

sitiva.» Respecte al rival va ser
concís: «M'imagino que vindran a jugar al contracop i a defensar-se bé. La clau és jugar
com l'altre dia.» La lliçó sembla
apresa.
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Cocu: «No sé si els blancs
aguantaran aquest nivell»
o L'holandès creu que ei Real Madrid pot
passar per lina altra crisi

O Ei mig està segur que el Barca remuntarà
moltes posicions el mes de gener
i ;^titoniiés éSjséperaten la '!; ! (*i;
; ,'G:lassificaeió!pelliiv,erpQol >';(!!'

FERRAN CORREAS
Barcelona

i' í n i lo ran\/^naccat\/a;nii'an\/ari." )

Philippe Coeu, com l'altre dia
va fer el seu company d'equip
Gerard López, no va dubt'ar a
afirmar que el Real Madrid i especialment el francès Zinedine
Zidane eçtàn jugant a un gran
nivell en aquests últims partits.
Cocu, però, va afirmar que els
blancs no li fan por i que està
segur que el Barcelona encara
pot superar el conjunt de Vicente del Bosque: «És cert que
el Madrid i Zidane es troben en
un gran moment, però tot pot
canviar. Les primeres jornades
de lliga van rebre moltes crítiques pel seu joc. Qui diu que no
li pugui tornar a passar. No estic segur que el Real Madrid
pugui aguantar aquest nivell
durant tota la temporada».
Cocu també va assenyalar que
no és el Madrid l'equip que el Cocu no va voler parlar sobre les crítiques que Crüyff ha fet al joc del Barca. / EFE
preocupa. L'holandès norhés
vol pensar en el Barcelona:
molt important per al Barcelo«Hem de deixar de parlar del
Zídànè elogia Rlvaldo
na: «Hem de jugar bé i guanyar,
Real Madrid i mirar només el
per fi, dos partits seguits. Crec
SI els jugadors del Barcelona no hdn deixat durant aquesta
Barcelona. Si juguem bé i guaque ara ho podrem fer, ja que
setmana d'elogiar el joc del seu gran rival, el Real Madrid, un
nyem partits podem guanyar el
tots som molt més tranquils.
futbolista del conjunt blanc, el francès Zinedine Zidane, també
títol, però si ho fem malament,
Aquest mes de gener serà clau.
va voler parlar bé ahir de l'equip blaugrana. Zidane va comentar
de què ens servirà mirar el Real
Considero que tenim un calenque el Barcelona té un dels millors jugadors del món i ho va
Madrid?»
dari assequible per guanyar
fer de forma contundent' «Rivaldoesun monstre.» Quan va
cinc partits seguits. També
Cocu, que considera clau juser preguntat pel joc del Madnd i per si és el gran favorit al títol
juga a favor nostre el fet que no
gar contra el Sevilla com diude lliga, el francès va voler recordar que s'ha de tenir en compte
tenim partits de lliga de cammenge passat i tornar a guaaltres equips: «El Barcelona, el Deportivo i el València també
pions. Això ens permet pensar
nyar per- remuntar posicions,
juguen bé i són favorits al títol», va dir.
més en els partits de lliga.»
creu que el mes de gener serà
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Andersson, baixa de nou
el Barcelona des del dia 9 de vist que Andersson jugués
desembre, dia en què va haver contra el Saragossa diumenge
de retirar-se lesionat del partit passat, però Carles Rexach no
El central suec Patrik Anders- que enfrontava el Barcelona al el va poder utilitzar ni un mison torna a estar de baixa. El Sevilla a l'Estadi després d'una nut. El suec havia de ser titular,
defensa, que ahir va ser sotmès forta topada amb Henrique però va parlar amb el tècnic
a una ressonància magnètica, Guedes Catanha, com a conse- blaugrana abans del partit i li
pateix en aquesta ocasió una qüència de la qual va patir una va comentar que no havia podistensió al lligament col·late- commoció cerebral. El suec va gut recuperar el ritme durant
ral intern del genoll esquerre, estar dos dies hospitalitzat i es les vacances. El central va ser
segons el comunicat mèdic del va perdre els partits de lliga sincer i va comentar que predoctor Ricard Pruna. Segons contra el Vila-real i l'Espanyol, feria que jugués un altre comPruna, la lesió no és gaire im- ja que durant diversos dies va pany que es trobés en millor
portant, però la seva presència patir mal de cap i forts mare- forma que ell. L'holandès
Frank de Boer va ser el gran bediumenge contra el Sevilla està jos.
descartada.
Després de la tornada de les neficiat per la sinceritat d'AhAndersson no ha jugat amb vacances de Nadal esta:va pre- dersson;

\ Barce ona; li",apquiteete,!íi'

F.C.
Barcelona
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El suec Patrik Andersson no juga des
del día 9 de desembre. / EFE

4

EL 9

BARCA yi\3 F i T M ï Q E COs\SSOÜOAï

DissaotP ; 2 de gsncr dtl 2002

© El francés Philippe
© Ha demostrat que té molta ©Considerat un nou Laurent
Christanval hadeixatdeserel versatilitat de recursos, amb. Blanc,ésl'únicatroballade
tercer central del Barcal s'ha els que pal·lia la seva lentitud Rexach que està oferint un
consolidat en l'onze
i joventut com a defensa
rendiment progressiu

Sense fer
DAVID COLOMER
Barcelona

Philippe Christanval té 23 anys
i de vegades sembla què atresori els venerables 36 de Laurent Blanc, el mestre dels defenses lliures, aquest invent
futbolístic que es degusta amb
tanta fruïció a França i que per
contra va tenir la desgràcia
d'haver de suportar durant
anys que Beckenbauer fos alemany. «Blanc? És un monsieur», recita l'exjugador del
Mònaco, que prové d'una escola que sempre ha concebut
el lliure com l'home elegant, el
jugador que només s'arrebossa
pel terra si és estrictament necessari. La maniobra més
aplaudida en un estadi francès,
i la que tots els nens de les escoles de futbol intenten imitar,
és arribar al tall, creuar-se per
davant del davanter, amagar
cap a una banda i sortir per l'altra. I sobretot, posar cara de
que no passa res, que tot està
sota control. És la cara de Philippe Christanval, el jugador
que millor va simbolitzar el
triomf de qualitat del Barca a
Anfield.
'

Des d'aquell partit contra el
Liverpool, en què va alinear-se
de lateral dret, una posició que
no li és del tot habitual, Christanval s'ha aferrat a la titularitat. Al principi el públic el veia
còm un xicot esbojarrat que es
delia per travessar el camp com
un tren de mercaderies i marcar gol. Ara s'ha asserenat, s'ha
disciplinat tàcticament. No
deixa de ser Christanval un Christanval treu profit de la seva alçada per dominar el joc aeri. / EFE
marcador lent, però, un cop
adaptat a un nou futbol, deNoah i la mentalitat del pobre
mostra ser molt perspicaç en el
tall i acurat en l'entrega, tant
Philippe Christanval sempre ha portat el cabell a l'estil «rasta»,
que fins i tot no és cap bestiesa
no per imitar el«rasta» més famós de la història del futbol,
veure'l jugar al migcàmp. Tot
Ruud Gullit, sinó en honor del que va ser el seu ídol esportiu
plegat genera una sensació
de
sempre, el tennista i també cantant Yannick Noah
contundent d'elegància i de
Preguntat
per la seva manera glacial de jugar com a defensa,
militància en un tipus determiChristanval
recordava els seus orígens afncans en una
nat de futbol, el que tracta la pientrevista
de
Dominique Sévérac a /'Human/fé: «Quan penso
lota amb atreviment i consen
l'Àfrica,
veig
misèria pertot arreu. Pero des del punt de vista
tructivisme. «Em vaig entendre
de
l'espent
hi
ha
una gran nquesa. Els africans tenen una gran
molt bé amb els meus commentalitat
i
això
ho
dec haver heretat »
panys jugant de lateral. Ara el
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tècnic ja sap que té altres opcions.en aquesta zona. Podem
jugar amS tres o quatre defenses i la temporada és molt llarga», opinava el jugador després
deri-3aLiverpooL

L'esperaven allà dos jugadors
esprimatxats i desconeguts:
Henry i Trezeguet. Els tres han
acabat sent la principal possibilitat de regeneració de la bicampiona França, a qui li falta
encara trobar el nou Zidane, si
Descobert per Tigana. Chris- bé té Zidane per anys. Amb 20
tanval, d'origen senegalès, ju- anys ja era titular a Mònaco i
gava als 15 anys en els suburbis va madurar ràpidament al cosde París i Jean Tigana, que ara tat del mexicà Márquez, «l'hoentrena el Fulham, se'l va en- me més fort que he vist mai»,
dur poc després a Mònaco. recorda el defensa blaugrana.
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Quan dos per tres no
acostumen a ser sis
O Jugar a casa dos partits
seguits garanteix poques
vegades els sís punts

O El Barca només ha fet ple O Els dos últims anys, els
dues de les sis últimes
blaugrana ho han resolt amb
vegades que s'hi ha trobat
una victòria i una derrota

MIQUELROCA
Barcelona

Si el Barca guanya diumenge el
Sevilla i continua fent bons els
pronòstics que auguren una
revifada de l'equip a la lliga durant el mes de gener, haurà
aconseguit un registre que l'afició blaugrana no veu des de
fa tres temporades: sumar els
sis punts possibles en dues jornades consecutives i sense sortir del Camp Nou.
La tendència a la igualtat que
el campionat estatal ha seguit
les liltimes temporades ha convertit les visites dels equips de
la zona mitjana i baixa de la
taula classificatòria en partits
tan difícils de guanyar com els
duels amb els grans o qualsevol
desplaçament. Així, una cosa
és tenir dos partits seguits a
casa i una altra molt diferent
acabar-ne treient els sis punts
en joc.
De les últimes cinc temporades, només en dues de les sis
ocasions que el Barca ha afrontat dos partits seguits de lliga a
casa ha ofert dues victòries a
l'afició. Van ser totes dues la
temporada 1998/99, en la qual
els b l a u g r a n a van jugar al
Camp Nou quatre de les cinc
jornades entre la setzena i la
vintena. Primer una circumstància del calendari i després el
canvi de volta van fer que l'equip de Van Gaal actués quatre
vegades davant els seus en un
mes. Una golejada per 7-1 contra l'Alavés va tenir continuïtat
amb una victòria convincent
per 4-2 contra l'Athletic de Bilbao, i un triomf còmode per 3-1
contra el Saragossa va precedir-ne un de més ajustat contra
el Racing de Santander, que va
caure a l'Estadi per 3-2.
Ni les dues temporades anteriors ni les dues següents a la
1998/99, però, dos per tres han
estat mai sis a Can Barca. La
96/97, l'equip de Robson va golejar per 6-0 el Rayo Vallecano
però, després de guanyar el
Madrid en partit de copa al

JORNADES CONSECUTIVES AL CAMP NOU
JORNADA

^
^—

PUMS

1996-97
p^

Barcelona - R. Vallecano
Barcelona - Oviedo

sobre 6 possibles

6-0
2-2 Ai

1997-98
Barcelona - Mallorca

0-0

r. -^,

Barcelona - Compostella

1998-99

Barcelona - Saragossa

7-1
4-2
3-1

Barcelona - Racing de Santander

3-2

Barcelona - Alavés
Barcelona - Athietic de Bilbao

~^«. .,-•

1999-00
Barcelona - València

3-0

Barcelona - Mallorca

0-3

\^''r%

2-3
3-0

'k>

2000-01
Barcelona - Deportivo
Barcelona - Real Sociedat

V
ir.

Amb Van Gaal, el Barca va fer dos cops sis punts sense sortir de casa. / EFE

Camp Nou, no va rematar la
setmana ja que va cedir un empat a dos contra l'Oviedo. Un
any després, ja amb Van Gaal
a la banqueta, dues jornades
c o n s e c u t i v e s al C a m p Nou
(contra el Mallorca i el Compostel·la) t a m b é van acabar
a m b u n b a l a n ç de q u a t r e
punts.
Freda i calenta. Pitjor va anar
en la 1999/2000, en què el Barca én va fer, com tota la temporada, una de freda i una de
calenta quan va jugar dues vegades en set dies davant el seu
públic. Un triomf convincent
per 3-0 contra el València, recordat pel petó que Guardiola
va demanar a íQuivert després
d'oferir-li una assistència de
gol, va anar seguit d'una derrota pel mateix resultat contra el
Mallorca. L'any passat, el Bar-
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ca de Serra Ferrer va fer tres
punts dels sis possibles en la
doble jornada a casa. Primer va
caure amb el Deportivo i, després, va vèncer amb comoditat
la Real Sociedad.
Després de la victòria contra
el Saragossa, el partit de diumenge amb el Sevilla completarà la primera de les dues cites
dobles que el Barca tindrà amb
la seva afició en aquesta lliga,
ja que, en les jornades 36 i 37,
l'èquip de Rexach tornarà a jugar a casa amb el Vila-real i
l'Espanyol com a adversaris.
D'aquí a allà, però, caldrà que
el Barca no sigui només fort a
casa sinó també en els desplaçaments lluny del Camp Nou.
Si no és així, de res servirà pensar que les últimes jornades
tornaran a ser assequibles. Al
niarge dels capricis del calendari, al final la lliga quadra.

2001-02
Barcelona - Saragossa

2-0

Barcelona - Sevilla

13/1/2002

Barcelona - Vila-real

28/4/2002

Barcelona - Espanyol

5/5/2002

Només un «superior» ha perdut a l'Estadi
Dels sis equips que precedeixen el Barca en la classificació de
primera divisió, quatre ja han passat pel Camp Nou en la
primera volta. Quatre partits que s'han resolt amb un pobre
bagatge dels homes de Carles Rexach, que només han estat
capaços de guanyar et Betis. Els verd-i-blancs són cinquens a
la classificació, però convé no perdre de vista que l'any passat
eren a segona divisió. Dels altres tres equips que superen el
Barca i queja han visitat l'Estadi, el València i el Celta en van
arrencar empats a dos i l'Athletic de Bilbao se'n va endur els
tres punts. També el cuer, el Rayo, va puntuar a.Can Barca en
la segona jornada d'una lliga que els blaugrana lideranen si
haguessin guanyat la meitat dels punts que han perdut a casa.
Mirar el calendari i emparar-se en ell per veure el futur amb
bons ulls és un argument, però després cal fer que la teona es
converteixi en pràctica. I el Barca, de moment, no ho ha fet.
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Gaspart demana espectacle
i títols en la segona volta
o El president del Barca no ha vist una
primera volta «tan dolenta com es diu»

O No obstant, admet que els resultats no han
estat els que s'esperaven aTinici de la lliga

EL9.
Castelldefels

Joan Gaspart es manté optimista respecte a les possibilitats de l ' e q u i p b l a u g r a n a
aquesta temporada. El president del Barca va dir ahir a Castelldefels que afronta la segona
volta del campionat amb l'esperançà de veure com «guanyem molts partits, aconseguim el títol de lliga i, a més a
més, ho fem donant un gran espectacle als nostres seguidors,
que són sempre els que més ho
mereixen».
El màxim dirigent blaugrana
no creu que en la primera meitat de la temporada l'equip de
Carles Rexach hagi fet «un joc
tan dolent com sento a dir per
tot arreu». Tot i així, però, Gaspart sí que admet que els resultats aconseguits fins ara no han
estat els esperats: «No ens pensàvem acabar la primera volta
en el setè lloc de la classificació, encara que també vull recorden que només som a cinc
punts del líder i que és una distància perfectament recuperable amb dinou partits encara
per davant.»
Ni parlar del Madrid. El president del Barca només va voler
parlar del seu club i va llançar
pilotes fora quan se li va preg u n t a r pels c o n t i n u s elogis

Alexankodiuque
la plantilla del
Barça'éstan bona
com la del Madrid
Barcelona Elsegon'

entrenador del Barcelona
va assegurar ahir en >
declaracions a COM Ràdio t
que l'equip blaugrana «no
te res a envejar al Real
Madrid» Alexankoveuels
blancs com «un conjunt,
batible que ha tingut alts i
baixos en la lliga Ja estic
desitjant que arnbi el partit
que ens ha d'enfrontarà
ells al Camp Nou per
demostrar que aquesta
igualtat es real» El tècnic
basc creu que «el Barca
s'ha de'centrar mes en les
seves possibilitats i
deixar-nos estar del que
facielMadnd» /EL9

Fred I adverteix,
queel Sevilla no
és el del primer
partit de lliga

Là junta directiva blaugrana es manté optimista sobre les possibilitats de l'equip aquesta temporada. / EFE

Fernández: «Gaspart aguantarà els cinc anys»
Àngel Fernandez va ser ahir a El Mati de Catalunya Radio, que
dingeix i condueix Antoni Bassas El vicepresident del Baicelona
va participar en una taula rodona en que va analitzai l'estat
actual del Barca amb els periodistes Emilio Pérez de Rozas (El
Periódico), Em ic Bañeres <La Vanguardia) i Jordi Baste
fCatalunya Radioj Sobre una possible renuncia de Gaspart eti
el cas de guanyar un títol aquesta temporada, Fernandez va
assegurar que el president blaugrana «te previst complir el que
vaprometie fei un sol mandat Així, doncs, si tot va be serà
president cinc anys, ni un mes ni un menys >

que, fins i tot per part d'algun
jugador b l a u g r a n a com Gerard, rep el joc que actualment
està fent el Real Madrid.
Malgrat ser interrogat sobre
futbol, Gaspart va anar a la localitat costanera del Baix LLobregat én qualitat de màxim dirigent del Consorci de Turisme
de Barcelona, un dels molts càrrecs honorífics que el president del club blaugrana compagina amb el món del futbol

Alfonso debuta'
ambl'Olympique
de Marsella
aquest vespre

Overmars espera anar a més
tat, aprofitar-la». Overmars sap
que si Rexach aposta per jugar
amb Rivaldo, Kluivert i Saviola
Marc Overmars es troba total- ell ho tindrà difícil, però espera
ment recuperat dels proble- continuar ajudant l'equip: «Sé
mes físics que ha patit durant que és difícil que ara sigui titula setmana i podrà ser convo- lar, però espero poder ajudar
cat per Carles Rexach per al l'equip, encara que sigui jugant
partit de diumenge contra el només mitja part o trenta miSevilla. L'holandès, però, és nuts.» L'holandès també especonscient que hó tindrà molt ra, amb aquests minuts, poder
difícil per ser titular: «Estic bé, arribar a la seva millor forma i
però diumenge passat vam ju- finalitzar aquesta temporada
gar molt bé i el més normal és com l'anterior: «Aquest any enqüe Rexach repeteixi alineació. cara no he fet cap gol en la lliga,
Així és que treballaré dur per,' però espero que la meva sort
quan arribi la meva oportuni- canviï. L'any passat ja vaig fer
FERRAN CORREAS
Barcelona
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un gran final de temporada i
espero repetir-ho.» L'extrem
blaugrana, que considera que
serà difícil, encara que no impossible, superar el Real Madrid, creu que les properes jornades són claus per al futur del
Barcelona: «Tenim un calendari assequible i ho hern d'aprofitar. Hem de guanyar cinc
o sis partits seguits per agafar
confiança. No ens pot passar el
mateix de la temporada passada, que vam estar moltes j ornades mirant el líder des de lluny
i sabent que era impossible superar-lo.»

Sevilla L'intenor esquerre
del Sevilla Fredi Lobeiras,
que es perfila com a titular
en l'onze de Caparros
diumenge a I Estadi, creu
que la imatge que el seu
equip ofenra serà «molt
diferent a la que vam donar
en el pnmer partit de lliga,
quan el Barca ens va
guanyar a Sevilla Aquell
dia temem diversos
jugadors que debutaven a
pnmera i d'altres, com jo
mateix, que només havíem
jugat quatre o cinc partits a
la màxima categoria Ara
som un equip molt mes
rodat 1 serem mes difícils de
guanyar» /EL9

»i

'v/

Overmars espera oportunitats / EFE

, Barcelona El davanter
madnleny, que dimarts va
abandonar la disciplina del
Barcelona per marxar cédit
a roiympique de Marsella,
debuta aquest vespre amb
el seu nou equip en el partit
que enfrontara l'excampio
d'Europa amb el Bastia a
l'StadeVelodromede
Marsella Alfonso portara
el dorsal 291 farà parella
d'atac amb l'afnca
Bakayoko L'exmadndista
Rivera, tambe cedit a l'OM,
pugna per un lloc a l'onze
inicial amb Dalmat /EL9

Ei ?
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«Estem en funció de
com es llevi Rivaldo»
ENTREVISTA A JOAQUÍN CAPARROS. Tècnic del Sevilla
EL SEVILLA

ÀNGELPONZ
Barcelona

r.

>t.]|^'.ai f: ,1 1-

O Som un equip
amb gent molt
jove, amb poca
experiència però
que no té sostre

És un home fet a si mateix. Ha
corregut tota la segona B,
categoria que li va brindar la
primera alegria quan va fer
pajarel Recreativo (1998). Va
consolidarse cornea tècnic a
Huelva (tres temporades) i
després d'una etapa efímera al
Vila-real (només set partits), la
temporada passada va tornar
al Sevilla, a primera. En el seu
segon any a la capital andalusa
•^—i el seu debut a primera—, no
ho diu però somia la UEFA.
—Abans de començar la temporada,
va dir que la filosofia del Sevilla a primera havia de ser la mateixa que la
de segona. Ho manté?
—«Sí, per descomptat. Un
equip fet amb un noranta per
cent de jugadors nous en la categoria havia de mantenir la
humilitat. Era una incògnita
perquè hi ha haAàa molta gent
jove, però s'ha adaptat bé i ràpid. Hem demostrat que som
un equip amb gent jove, però
que no té sostre. Hi ha jugadors
que quan adquireixin més experiència faran parlar i molt.»
—Sap que el seu equip és el segon
que més punts ha fet (14) i també el
segon que més gols ha marcat (15)?
A què es deu?
—«Sí, i som el quart més golejador de la categoria. Això vol
dir que hi ha una continuïtat,
que som atrevits i que no només ens agrada veure-les venir,
però sempre pensant en el
col·lectiu, perquè volem fer un
grup compacte. Tenim qualitat
per fer-ho.»
—S'imaginava una primera volta així?
—«La veritat és que mai hem
pensat a llarg termini. I més
amb l'inici de lliga que vam tenir amb la visita del Barca i dos
desplaçaments seguits. Sempre, però, hem treballat dur i
hem cregut en les nostres possibilitats. Tot i això, encara ens
queda molt per patir. Formem
part d'un grup de deu o dotze
equips que lluitarem aferrissa-

EL PARTIT

O Haurem d'estar
molt seriosos en
defensa i molt
atents per
puntuar

-,••••-

:::^-^''^'%-^^t;J*

Caparrós, en una imatge d'aquesta temporada. El tècnic està fent història a Sevilla. / ANTONIO PIZARRO / DIARIO DE SEVILLÀ

dament per mantenir-nos.»
—L'objectiu continua sent mantenir-se 0 es pot parlar de la UEFA?
—«Som un grup realista que
toca de peus a terra. La nostra
plantilla és.molt jove, amb qualitat, però conscient de les nostres limitacions. La principal
virtut és haver format un grup
fort. La UEFA són paraules majors.» .
—Què vol dir quan diu que no li agrada
que el seu equip «faci soroll» i que
no vol que els «donin sucre»?
—«Que no hem de fer cas de tot
el que es diu. Sabem com és el
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món del futbol i no ens agrada
omplir titulars i que les nostres
declaracions es treguin de mare. Hem de ser humils sempre
i dedicar-nos a entrenar i a jugar, que és la nostra feina.»
—Què és més important, la baixa de
Javi Navarro o les de Reyes i Moisès?
—«Malgrat les baixes som un
equip equilibrat. Javi estava
rendint a un gran nivell en els
últims partits. És im home molt
competitiu, amb caràcter i que
aporta contundencia a l'equip.
Reyes és una pena que no el
pugueu veure en directe. És un

nano que s'ha tret la por del damunt, que es troba còmode i
que sap que pot dir moltes coses. I Moisés estava jugant a un
gran nivell. Els que surtin, però, també seran bons jugadors.
Si no tot el que he dit del
col·lectiu no serviria de gaire.
Són baixes importants, però
també hemjugat sense Olivera,
ni Fredy i ho hem fet bé.»
—Què li preocupa més del Barca, el
trident o la necessitat de victòria que
tenen ara mateix?
—«El nivell que tenen individualment i, pel que he vist úl-

timament, també col·lectivament. No descobriré el potencial dels seus futbolistes. I a
més, ara que semblen tenir un
altre cop Rivaldo al màxim nivell. He comentat als jugadors
que estarem en funció de com
es llevi Rivaldo. Si es desperta
enfadat tenim poques oportunitats de puntuar. És un jugador majestuós.»
"• '
—Tremendament organitzats en defensa i amb una ràpida sortida al contracop. Serà així, el Sevilla?
—«A vegades planteges els partits amb una idea i acabes jugant d'una altra manera ben
diferent. El que està clar és que
haurem d'estar molt seriosos,
en defensa, molt atents i molt
organitzats. Això no vol dir que
renunciem a la qualitat individual d'homes com Gallardo,
Casquero, Olivera o Fredy, a
qui els agrada l'un contra un i
són atrevits.»
—Per últim, què ha passat amb el
col·legiat Puentes Leira?
—«S'ha sobredimensionat tot
amb unes petites declaracions.
El mateix àrbitre, però, sap quina és la meva manera d'actuar.
A mi els àrbitres em mereixen
tots els respectes, i considero
que entre tots hauríem d'ajudar-los.»
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O La federació espanyola es O La Generalitat diu que s'ha O El govern proposa que, si
planteja traslladar el partit a de fer «eJ que calgui» perquè s'ha de canviar la data, el
València per por de conflictes es jugui el Catalunya-Brasil
partit es jugui al maig
D.C.
Barcelona

La federació espanyola (RFEF)
s'està plantejant la possibilitat
de canviar d'escenari el partit
amistós que han de jugar el 13
de febrer vinent les seleccions
d'Espanya i Portugal a l'estadi
olímpic Lluís Companys, segons fonts consultades per
aquest diari. La RFEF tem que
la seva decisió de no permetre
jugar el Catalunya-Brasil el 26
de març al Camp Nou causi un
oceà de protestes a Barcelona
—com ja està començant a
produir-se— i que la celebració del partit en pugui quedar
afectada tant a dins com a fora
del terreny de joc. No tan sols
no fan gens de gràcia a Madrid
les possibles repercussions en
la societat catalana amb vista a
íJ,...»».,., ,. .-.,,
aquest partit, sinó que la visita
del madridista i exblaugrana
Luis Figo a Barcelona també
s'entreveu com un element desestabilitzador.
Camacho, dirigint un entrenament de la selecció espanyola. El tècnic podria haver de jugar l'Espanya-Portugal en un altre lloc. / EFE
Espanya ja va jugar un amistós a Montjuïc contra Itàlia el
a Barcelona perquè coincideix el president de la FCF, Jatmie
Gaspart: «S'ha de jugar sense perjudicar ningú»
1999, que no va registrar incien el calendari amb la celebra- Roura, el president del Barcedents tot i que les circimíistànció del saló Planet Futbol i amb lona, Joan Gaspart, i el vicepreJoan Gaspart, el president del Barcelona, va manifestar ahir al
cies que envoltaven aleshores
reunions del G-14. Barcelona sident de l'Espanyol Ramon
matí que el partit de la selecció de Catalunya contra el Brasil
aquell partit eren molt difeserà al febrer la capital futbo- Condal. Vilajoana va donar tot
s'ha de defensar. El màxim dirigent barcelonista, però, va
rents. Un dels possibles nous
lística a escala europea.
el seu suport per fer «el que calprecisar que «s'ha de respectar la normativa vigent per sobre
destins de l'Espanya-Portugal
gui i on calgui» per jugar el 26
de tot» 1 que la selecció ha de reaparèixer el mes de març
podria ser València o bé AlaSuport total del govern. El de març. Si no es juga aquell
«sempre que ningti en surti perjudicat», en referencia a la
cant, però la RFEF està molt inconseller de Cultura, Jordi Vi- dia, la Generalitat creu que el
selecció espanyola.
teressada que el matx es jugui
lajoana, es va reunir ahir amb partit es podria jugar al maig.

Dimarts que ve, data límit
mesura de protesta, però sí pública la llista d'amistosos de
pensa convocar.al seu voltant la canairinha ñns al mundial.
els diversos estaments polítics, La catalana espera que la RFEF
La data del 26 de març conti- esportius i socials que sintonit- accedeixi a fixar el partit de la
nua sent el principal cavall de zen amb la idea del partit. El selecció estatal sub-21 el 26 a
batalla de la federació catalana pròxim dimarts, la junta direc- les 7 de la tarda perquè el Caper jugar contra el Brasil, però tiva de la FCF prendrà una de- talunya-Brasil es jugui a les 9.
l'espanyola continua po- cisió definitiva sobre el tema La RFEF, però, no està disposant-se de cul a la idea. La ca- un cop el seleccionador brasi- sadaaçedir.
Un altre entrebanc molt imtalana no pensa adpotar cap ler, Luiz Felipe Scolari, hagi fet
D.C.
Barcelona
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portarit és que el Brasil només
compta amb el permís de la
FIFA per jugar tres dels cinc
amistosos que té previstos, i
'lií]
dos ja els té tancats. El primer
serà el 31 de gener vinent contra Bolívia i l'altre contra Por\.
tugal el 17 d'abril. Segons TV3,
>«*»
la CBF ja ha desestimat jugar
>..,
contra Catalunya.
Luiz Felipe Scolari./EFE
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«No busquem cap
conflicte amb Madrid»
ENTREVISTA A JAUME ROURA. President de la Federació Catalana de Futbol
DAVID COLOMER
Barcelona

Jaume Roura neda entre dues
aigües: vol el partit de la
selecció catalana contra el
Brasil però sota cap concepte
pretén desautoritzar les ordres
de Madrid. El president de la
FCF deixa clar que la federació
espanyola ha estat en tot
moment informada de
l'organització d'aquest matx i
asseguraque les possibilitats ^
que es disputi l'amistós són
d'un seixanta per cent.
—Ara per ara, quines possibilitats
resten perquè es jugui el Catalunya-Brasil?

—«Estem treballant al màxim
amb totes les parts implicades
perquè aquest partit sigui finalment una realitat tal com
esperem tots. La junta de la federació catalana s'ha posat
com a termini el 15 de gener
per prendre una decisió definitiva sobre el tema. Jo sóc optimista i mantinc que les possibilitats que el Brasil vingui al
Camp Nou són d'un seixanta
per cent.»
—De què depèn ara que el partit es
disputi?

—«Lògicament, de trobar una
data, però ja sabem que no serà
fàcil que el Brasil accedeixi a jugar un altre dia. Una altra possibilitat és que Madrid recapaciti la seva decisió de no deixar
jugar la selecció catalana el 26
de març. L'acord que vam estar
a punt de firmar preveia jugar
el 26 de març, això segur, i també s'hi incloïa la possibilitat del
dia 28.»
—Per què no van preveure que aquells
dies jugava la selecció espanyola?
—«Personalment jo no sabia
que el dia 26 jugaria la selecció
espanyola sub-21. Quan vam
començar a negociar amb la
Confederació Brasilera, Espanya tenia previst jugar contra
Hongria, no a Holanda, i vam
pensar que pel fet de tractar-se
d'un amistós i també perquè la
sub-21 ja no tenia competició

PREOCUPACIÓ

VILLAR

(D No estic
decebut amb la
federació
espanyola, però
sí preocupat

• • - - ' . ' • • •

I

O Villar ha estat
sempre informat
del que fèiem per
organitzar
l'amistós

POSSIBILITATS

CBF

(D Les possibilitats
de jugar contra el
Brasil encara
estan al seixanta
per cent

O Sabem que no
serà gens fàcil
que els brasilers
puguin venir en
una altra data

oficial, no hi hauria cap problema.»

Es va proposar un
Catalunya-País
Basc

—Li han estirat les orelles des de Madrid?

—«No. La federació espanyola
no ha prohibit el partit, sinó
que simplerrient ha modificat
la data perquè considera que
cap selecció autonòmica pot
jugar el mateix dia o en un dia
molt pròxim a un partit del
combinat estatal. Les dues
parts tenim molt clar que treballem per un bé comú, que és
el futbol, i en el meu cas ho faig
tant com a president de la federació catalana i també com
a membre de la federació espanyola.»
—Però se sent decebut per l'actitud
de la federació espanyola?
—«Decebut amb Madrid no,
però preocupat sí. De tota manera, vull deixar clar que nosaltres no busquem cap mena de
conflicte amb Madrid.»
—Des de Madrid es diu que vostès han
anat per lliure i que no estaven informats del tema.
—«Jo vaig parlar personalment
amb el senyor Ángel Villar el
mes passat i el vaig posar en coneixement de la intenció que
tenia la federació catalana
d'organitzar un partit contra el
Brasil.»
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Jaume Roura, en un acte de la federació catalana. / A.p.

—I què li va dir ell?
—«Que li semblava molt bé la
idea i que ens donava tot el seu
suport.»

—I el seleccionador? Continuarà Àngel Alonso?

—«Jo crec que sí. Hem d'acabar
de perfilar alguns detalls. L'a—El Catalunya-Brasil es podria jugar cord no depèn de qüestions
al maig?
econòmiques, sinó de moltes
—«També és molt diñ'cil per- cosetes, de la secretaria tècniquè la selecció brasilera té la ca... De tota manera, això no és
intenció de marxar cap al mun- ara el més important, sinó que
dial tan aviat com li sigui pos- tots puguem fruir d'un partit
contra el Brasil.»
sible, per aclimatar-se.»

En la reunió que la comissió
organitzadora del
Catalunya-Brasil va fer
dijous, quan ja se sabia des
de la una del migdia que
' Madrid prohibia el partit,
es va arnbar a dir de tot. Un
dels plans d'emergència
•que algú va proposar, i que
gairebé escandalitza el
president de la federació
catalana, és una entesa
amb la federació basca per
disputar un Catalunya-País
Basc, partit que sí que
crearia autèntics
maldecaps a la capital de
l'Estat patriòtic I
constitucional. Un sector
de la FCF, peti qui peti, no
està disposat que les
apancions de la selecció
catalana es redueixin al dia
dels Innocents. Si finalment
el somni de Brasil s'esvaeix,
no estaria gens malament
que Catalunya i el País Basc
es reivindiquessin juntes en
una gran festa.
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OPINIÓ

El nacionalisme espanyol, aquell
EDITORIAL
que ells mateixos neguen, ha mogut els seus fils i amb una normativa obsoleta i absurda ha prohibit s i b i l · l i n a m e n t el Catalu- l'esquena previ al «no hay que un simple apèndix de la federació
nya-Brasil que els catalans desit- dramatizar». Jaume Roura, el espanyola, u n h o m e al qual la
jàvem. Doncs no, no pot ser que president de la federació catala- presidència de la nostra federació
una vegada més aconsegueixin na, l'home que ha rebut totes les li serveixi només per fer el pas cap
sortir-se amb la seva, que ens pri- crítiques per la prohibició d'un a la vicepresidència de la seva
vin d'un partit que ens ve de gust partit que encara no tenia del tot (que hi ha de ser, però no per
i que a més ens donin el copet a lligat, ha de demostrar que no és ser-ne còmplice). Roura ha de

Volem la selecció nacional

HO DIUEN
ELS LECTORS...

[ Al.GUNA

PREGUNTA

MÉS?

pressionar on sigui perquè aquest
partit es jugui i es jugui en la data
prevista perquè la majoria del poble de Catalunya i també el seu
govern així ho vol. I si s'ha d'enfrontar a Ángel Villar i a la seva camarilla q u e ho faci, p e r ò q u e
aconsegueixi que tinguem un Catalunya-Brasil com cal, encara
que sigui sense jugadors catalans
seleccionats amb l'espanyola.

L'ESPAID'HUMOR DEL MATI DE CATALUNYA RÀDIO J

Alegria Moreneta

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è6a.
08010 Barcelona.
c/ Santa Eugènia, 42.17005 Girona

Telèfon; 902 36 99 99

EL COMENTARI DEL MANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9@el9.com

OVolemRíquelme, ara!!!
El Barca necessita un centre del
camp amb dos creadors, i Xavi
i Riquelme per davant. Crec
que el trident és una aposta de
present però l'aposta de futur
és l'argentí. No val a badar, senyor Gaspart. Executi l'opció
abans del juny ja que si no ens
en penedirem durant anys. Ara
passem moltes multes, i per
què? Si tenim un entrenador
que no, sap encara l'equip que
ha de posar. De què serveix
portar tants joves extracomunitaris sent Riquelme el jove
amb més futur del món? Se l'imagina vestit de blanc junt
amb Zizou? Rivaldo pot ser el
millor, però... és una aposta de
futur? / CARLES.PRAT Soci del FC
Barcelona. Poblenou (Barcelona) •

O I l'Espanyol?

El Catalunya-Brasü sembla que està força
El cardenal Ri-charlié ha decidit endur-se
la plantilla a Montserrat a posar un ciri per pelut, i no serà per falta d'estocs de Gillette.
contrarestar la influència del Jesús del Gran Els nostres amics, i també veins, d'Antena
Poder sevülà. Segons Rexach, cal estar tran- 3 sempre veuen el got mig ple i ens regalen
quil «perquè si els del Sevilla tenen el Cristo, un punt de vista que no havíem contemnosaltres tenim el CrisíAnval, que a més és plat; «La Federación Catalana se ahorra los
morenet». Patrick Kluivert s'ha mostrat 150 millones que íba a pagar por el amismolt interessat pels aires de la muntanya, toso». I tenen raó. Penseu-hi. Com que som
més concretament, pels Aromes de Mont- així de garrepes, èns fan un favor, perquè
serrat. Geovanni i Rochemback han quedat ens estalviem calés! Clar, per això no ens fan
reclosos a les cel·les del monestir fins a nova un aeroport més gran, perquè estalviem en
ordre. Així mateix, Àngel Fernandez, ha es- avions. I el TGV, ¿sabeu els tiquets de TGV
tat el directiu de més pes institucional de què ens haurem estalviat amb els 15 anys
l'expedició i comenten les males llengües, de retard del tren? El mateix es podria aplii cregueu que són moltes, que ha proposat car a Can Barca. Penseu la quantitat d'amals monjos obrir un confessionari blaiigra- poUes de cava que no hem hjagut de comna i una botiga del Barca amb motius re- prar des de la dissolució del Dream Team.
ligiosos. Els productes estrella serien un O ccdculeu els diners que hem estalviat viattour guiat pel «Via Crucis del Barca» i exem- jant a absurdes finals europees. Enfi,no ens
,
plars de la famosa encíclica Cruyffet orbi. cansaríem mai d'àgrair-hò.

iiliiiilHIiliiliililiiliíiiiififiiij

Esperava amb gran il·lusió poder llegir el primer número d'El
9. Ja era hora que hi hagués un
diari esportiu en català. Tanmateix, els haig de dir que estic
una mica decebut després
d'haver llegit el primer número: sis planes dedicades al Barca (més la portada) i només
dues a l'Espanyol. Crec que si
es vol tractar l'esport d'elit objectivament no es pot oblidar
que l'Espanyòl és un equip català de primera divisió. Per
tant, se li hauria de dedicar la
mateixa atenció que al Barca.
Aquesta és l'única rnanera que
els aficionats de l'Espanyol puguin sentir el diari com a seu.
Del contrari s'haurà perdut l'oportunitat de fer un diari adreçat a tots els catalans. / JOAN FERRER I ILLA. Girona (Gironès)

Edita; Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans S.L Ronda Sant Pere, 19-21,7r 6a 08010 Barceiona. Tet.: 902 36 99 99. Correu electrònic; el9@el9.com. Director
goneral; JOAN VALL i CLARA. Comissió onoutiva; JOAN CAL i SÁNCHEZ, EMILI GISPERT INEGRELL GONÇAL MAZCUMNI BOiX, JORDI MOLETICATEURA, TONI MUÑOZ I HIDALGO, r t m NOGUERA I CARRiaO, VICENT PARTALI MONTESINOS, RICARD RAFECASI RUIZ, PERE RULIANI SERRA. MARC VILA IAMIGI), RAMON GRAU ISOLOEVIIA Pullilcltat; XEVI ESTEVA.
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España B
El domingo veréis al auténtico DrimTim, e\ real, el de
verdá. Eso sí que es un DrimTim y no lo vuestro; Cataluña
es un DrimTimo. Todo esto
es fruto de la epidemia de
gripe, que os provoca fiebre
por las noches y tenéis Drims
imposibles. Pero tranquilos,
yo os desatasco el tema, yo
me encargo. Esto es lo que
vamos a hacer: montamos
un combinao de selecciones
autonómicas, una especie de
España B que se enfrente
con ciertas garantías, constitucionales por supuesto, a
Brasil. Tema resuelto.

|||||¡ip|||||gip¡||:
l ' ^ E I s partits de la selecció de
^ - 3 Catalunya han d'estar
supeditats als de la selecció
espanyola?

OI

\

8,5%

l ' ^ É s el Real Madrid l'equip
l·j
que juga millor a futbol
d'Europa?

O
-

#

Votacions: nww el9.com •

Dliactor: JORDI GRAU I RAMIO. Oirecton adjunts: JORDI CAMPS I PRAT i PEP RIERA I FONT. Redactor en cap: DAVID COLOMER I MARTORELL Cam da saccid: MARTÍ AVATS
I AGUSTl (Fútbol) i tiUÍS SIMÓN IRABASSEDA IMés esport). RodaccU: FERRAN CORREAS, DAVID CUNIUÍRAI MINCHAN, QUIM FERNÁNDEZ I CAlLlS, ANNA FERRER ILUCEA,
lORDI FERRER I ORIOL. TONI PAOIUA MONTOUU. lORDI P Ü I COMAS, ANGa PONZICORELIA. JOSEP MARIA PUIG I LOBATO. MIQUEL ROCA I COLS, MANEL RODRÍGUEZ I
MOHEDANO. MARC SALGAS. DJ.: GI.48-2002
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Sis anys després d'una deD E RAB 0 NA
l^*^^ P^"^ ^ " patrocinador i
saparició forçada pels
pel gpvern d'Aragó, que té
problemes econòmics, i
com a director general
després d'una llarga trad'esports un altre Arcega,
vessia en el desert, SaraFernando. Tan ferma és la
gossa torna a mirar a
proposta que ja hi ha porl'ACB. Ho fa gràcies a altes trucades —Càceres,
guns homes que es van deixar la pell i la joventut Granada i Cantàbria— i una suculenta oferta en
en una de les places històriques del bàsquet en una ferm: 4 milions d'euros (gairebé 700 milions de pesèpoca, la del CAI, de la qual només queden algunes setes) i una plaça a la LEB. Els vells rockers aposten
teranyines enganxades al sostre d'un magnífic pa- fort per fer realitat un somni compartit per més d'uvelló anomenat Príncipe Felipe. Pepe Arcega i Paco na generació que encara pensa en el mítíc CAI cada
Zapata són els impulsors de la iniciatíva encapça- cop que sent parlar de Saragossa. / RICARD PALOU

Interessants interessos
Dani no vol marxar del Barca perquè no ha
tíngut cap oferta interessant. Representa
que busca un equip potent i amb
aspiracions. Si ara ja és en im
UUIAA dels grans i amb el fart de seure
rKcUA a la grada li ha quedat el cul
més quadricidat que l'Eixainple, què li pot
interessar més que no jugar? Passar per
caixa? Ser suplent al Barca ja no és
garantia de res i més li valdria tomar-se a
fer un nom. / XAVI AGUILAR

Saragossa apunta un
altre cop a la lliga ACB

[ TRIBUNA COBERTA CARLES BONAVENTURA ]

Ignorants amb calés
Que els diners no porten la felicitat
és una frase feta —encertada o no—
que ha fet fortuna; de la mateixa
manera, podríem dir que els diners
per si sols tampoc no porten ni la
saviesa, ni la cultura ni tampoc, pel
que sembla, la intel·ligència. Quan
Rivaldo, el crack multimilionari
—tant li fa que ho comptem en pessetes, euros 0 dòlars— menysprea
els ciutadans del país d'on és el club
que el paga exageradament bé i que
li consenteixtots els seus capricis de
vailet adult folrat de calés, posa de
manifest q u e a p a r t de m e r a v e llar-nos amb el seu futbol —cada
cop menys, per cert— poca cosa
més ha aportat a aquest país. Un
país, per altra banda, sempre disposat a acollir amb els braços oberts
totes aquelles persones vingudes de
fora, a canvi de no gaire res, a canvi,
en tot cas, d'una mica de respecte
i d'estima per la nostra manera de
ser. En aquest sentit, si som capaços
d'exigir — a m b tot el dret— als
col·lectius immigrants subsaharians, magribins o sud-americans
que s'integrin a la nostra societat i
que es facin seves la nostra llengua,
la nostra cultura i els nostres senyals
d'identitat, més ho hem de reclamar a aquells que han.vingut aquí
amb totes les comoditats i facilitats,
i que viuen a Catalunya envoltats
dels luxes i les riqueses queia pràctica del seu esport d'elit els permet.
Que Rivaldo digui que no vol que
el Brasil jugui un partit contra la selecció catalana de futbol —sembla
que ara la decisió totalitària de la federació e s p a n y o l a li p o t evitar
aquest mal tràngol— demostra que

?#

j r ?i

Rivaldo ha menyspreat els 520.000 ciutadans que van signar a favor de la selecció catalana. / EFE

tots els anys que ha estat entre no^
saltres no han servit per treure'l de
la seva ignorada envers el país on
ara viu. Evidencia que el seu cor el
té al Brasil i que a Catalunya tan sols
hi té la cartera, i posa de manifest,
per altra banda, que el club que el
paga no fa cap esforç per fer comprendre als seus jugadors quina és
la realitat del país on són. De res no
serveixen les argunrentacions del
crack brasiler per matisar les seves
primeres afirmacions en èl sentit
que una derrota de la seva selecció
a mans de la catalana seria contra-

produent per als interessos futbolístics carioques pel fet que Catalunya no té una selecció oficial. O és
que una derrota brasilera a mans de
seleccions ben oficials però amb un
potencial esportiu ínfim com Malta
0 Xipre no els seria molt més deshonrosa encara? El fet que una selecció no sigui beneïda per la FIFA
no vol dir que sigui dolenta, tan sols
significa que és víctima d'una decisió política injusta que l'aparta de
la competició oficial tot i tenir prou
potencial per prendre-hi part.
Per altra banda, les paraules de

Rivaldo no tan sols són un insult per
al més de mig milió de catalans que
van signar a favor del reconeixement de les seleccions catalanes
sinó per als mateixos jugadors i
companys de club que estan orgullosos de defensar els colors de Catalunya sempre que poden. El cas
d'ara de Rivaldo, juntament amb
l'anterior de Figo, posen en evidència que per a alguns mercenaris de
l'esport l'únic al·licient són els diners, uns diners que els fan jugar
amb el sentiment de milers de persones. Quin contrast amb jugadors
com Hristo Stòitxkov, per exemple,
que de seguida es va adonar del que
era Catalunya i del que representava el Barca per a centenars de milers
de catEilans. Un Stòitxkov que no tenia p o r de dir p ú b l i c a m e n t q u e
molts seguidors blaugrana s'alegrarien d'una derrota de la selecció espanyola enfront de Bulgària, i que
havia arribat a jugar amb una samarreta independentista a sota de la
búlgara per lluir-la en cas de marcar
algun gol a la selecció dels ara anomenats patriotes constitucionals.
Les nombroses persones que van
xiular Rivaldo en el passat partit al
Camp Nou contra el Saragossa van
demostrar que a Can Barca encara
queden catalans amb dignitat i autoestima. Per contra, els que intentaven silenciar els xiulets ovacionant Rivaldo posaven de manifest
que per a ells el FC Barcelona tan
sols és un gran equip del nord-est
d'Espanya, però no l'equip capdavanter per potencial econòmic i esportiu de la
nació catalana.
.
_

li*Tmí

Carles Bonaventura i Cabanes.
Assessor lingüístic
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No hi ha límit per fitxar
L'Espanyol no estarà afectat pel
termini d'incorporació de jugadors
ja que en aquest cas hi ha baixa
federativa. Això és positiu en les
negociacions, ja que els jugadors
que es quedin sense equip després
del 31 de gener rebaixaran força les
seves pretensions econòmiques.

EL 9
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' Dissabte 12 de gener del 2002 •

Repòquer i comodí

'•;AJ

No es vendrà ningú

Sis són eisjugadors que han sonat '
com a possible reforç. Tots ells són
„ internacionals contrastats que
qualsevol equip voldria tenir a les ,.
seves files. Seedorf, Almeyda, Dino
Baggio, MilosevicJ Sousa són el..
repòquer, que es completa amb un
comodí singular; Mijatovic.

L'Espanyol no es desprendrà de cap
jugador a mitja temporada. Així ho
va garantir el secretari tècnic del
club, Sergio IVIorgado, que diu que
no ha rebut «cap oferta per Óscar.
Per l'únic jugador que s'han
interessat és per Manel, demanant
una cessió».

per un
O Paco Flores
prioritza el
fitxatge d'un
organitzador
per sobre del
d'un davanter

Elmündia|potfer
rebaixaries
pretensions a Sousa
. )e tots els pòssibles'; ,,,.' ,
•eforços que hi ha,a la llista,
le l'Espanyol la de Paulo -.
• óusa és fins ara l'opció
nés fernna'La secretaria',
'ècnicà de'I'Espanyol ja ha •
• stablert els primers
• ontactesambel. • '
•epresentantdel' , ., ..-•
¡•ortuguès, un jugador que;'
' ïspon al perfil que busca
' aco Flores.' Mitjançant una
• mpresa d'assessoria, el.
jgàdor ja ha fet saber les. • eves pretensions, que t o t j , ,
er gairebé prohibitives per
•I conjunt blánc-1-blau; són ; erfectament negociables'
.labaixa.,«Negociar amb
•n jugador o amb el seu •eprèsentant-directamenf
ense haver de fer-hó amb
.n club és més fàcil», va dir
. ergio Morgado. A més, el •
jgador vol estar entre els ,
• scollits pel seu país per
iisputarel mundial,'l'últim
lue podria jugar, i això pot •
•baràtir l'operació

O Es busca un
golejador com a
segona opció
per ser el
complement de
Tamudo
O Si l'Espanyol
recuperés una
plaça de forà
s'ampliaria la
llista
O Sergio
Morgadoestà
molest perquè
s'han publicat
massa noms
O El club espera
tancaries
incorporacions
abans del 31 de
gener

Clarence Seedorf és un dels noms que ha transcendit. / EFE.
MANEL RODRÍGUEZ

Barcelona

La prioritat ésfitxeu:un centrecampista organitzador que sigui el líder de l'equip. El secretari tècnic de l'Espanyol, Sergio
Morgado, va centrar ahir en
roda de premsa el debat sobre
les necessitats peremptòries de
l'equip després de" la baixa de
Toni Velamazán: «La prioritat
està marcada per les preferències de Paco Flores, i Tentrenador vol un centrecampista organitzador com a primera opció sense desestimar la possibilitat d'incorporar un davanter». Oberta la doble via, Morgado va indicar que «si només
fitxem un jugador serà el cen-
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trecampista».
El secretari tècnic no va resoldre cap dels interrogants
que s'han creat al voltant de la
identitat del crackque es vol
fitxar i va manifestar que tots
els noms que han sortit són
possibles candidats «però encara no podem identificar cap
de les opcions perquè tenim
molts fronts oberts». Tot i així,
va indicar que en alguns dels
casos «hi ha noms molt ben situats, d'altres que s'han descartat i de la resta encara no
hem fet cap consulta respecte
a les condicions contractuals
que demanen». En aquest sentit, cal afegir que l'Espanyol, segons Morgado, està en disposició de poder afrontar qualse-

vol operació de cessió que es
p r e s e n t i i n t e r e s s a n t : «Som
conscients que els jugadors de
primer nivell tenen salaris molt
alts, peròhi ha moltes fórmules
perquè en la majoria dels casos
l'interès no és només del receptor sinó que l'emissor moltes vegades hi col·labora». En
qualsevol cas, vingui qui vingui, queda clar que la fórmula
serà la cessió.
Morgado va indicar també
que en cas que recuperessin
una plaça de comunitari —en
referència a la situació de Navas i Posse— «podríem obrir el
ventall d'opcions amb el mercat d'estrangers, però ara per
ara és segur que serà comunitari».

Expectatives. La llista de possibles reforços que han tingut
repercussió mediática: Mijatovic, Seedorf, Almeyda, Dino
Baggio, Milosevic i Paulo Sousa, pot causar un efecte negatiu
en el soci si després elreforç esperat és un jugador de segona
línia. Al voltant d'això, Morgado va tranquil·litzar els aficionats: «Complirem aquestes expectatives. N o m é s l a m e n t o
que surtin tants noms. M'agradaria que fossin menys.» Les
gestions per tancar el fitxatge
no s'eternitzaran i, tot i que
l'Espanyol podrà fitxar després
del 31 de gener, s'espera que
quedi fet abans perquè l'escollit s'incorpori al grup.
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fitxatge és Osear
O El de Sabadell és la
O Si juga Palència, el
principal novetat d'una llista defensa Rotchen veurà el
plena de migcampistes
partit des de la banqueta

O Manel s'ha tornat a
quedar fora tot i la baixa de
Raúl Tamudo per sanció

MANEL RODRfGUEZ

L'Espanyoi ultima
els preparatius del
«bolo» a Suïssa

Barcelona

El migcampista sabadellenc
Óscar Garcia J u n y e n t és la
principal i més destacada novetat de la llista de convocats
de Paco Flores per al partit de
demà a La Romareda. És, podríem dir, el fitxatge estrella pel
partit contra el Saragossa. Dijous ho intuíem i ahir ja era una
realitat. Óscar tornarà a entrar
en els plans del tècnic, que vol
jugadors que prenguin decisions al camp a l'hora de superar els p l a n t e j a m e n t s dels
equips contraris. Precisament
la falta d'idees va provocar diumenge passat a La Rosaleda de
Màlaga q u e l'Espanyol no
treies un millor resultat. Óscar
només espera «ser vàlid a l'equip» i confia que pugui «tenir
alguna oportunitat per refermar la meva situació a l'equip».
Si Óscar ha entrat a la convocatòria per mèrits propis o per
les baixes d'aquesta setmana
només Flores ho sap. El fet és
que la seva contribució al joc
creatiu és inqüestionable.

l Espanyol jugarà dimarts
Cí- la setmana vinent un
•'"•rneig de futbol sala a
jinebra (Suïssa) amb
L-quips europeus de renom,
b: torneig internacional
'•-oupedesRoisésuna
11" mpetició de caràrter
nromocional que reportarà
•!i club de Montjuïc prop de
i?0.000 euros, uns 20
n ilions de pessetes. El
." "-.ragossa, pròxim rival de
I tspanyol, va guanyar
U.diciódel 1993. Altres
L-'luips que han inscnt el
•i-u nom en el palmarès són
'.•I Bayern de Munic,
Oporto i el Paris
'• iint-Germain L'Espanyol
' ¡idrà com a rivals el
l-'-nfica, el Servette i el PSG.
r:'jres farà desplaçar 15
l'.gadors i debutarà contra
-' Benfica, i depenent del
' sultat que obtingui
¡ligará la final o la
.••nsolació. Els partits es
•ligaran al Centre des
. -ïmets, amb capacitat per
1 7.000 espectadors.
I .garancincjiigadorsi
: •• irter, 1 els espanyolistes
•enfrontaran a Cristóbal i
!•• ichettino, excompanys
••us, ara al PSG.

Una altra de les novetats de
la convocatòria és la tornada
d'Àlex Fernández, un dels fixos
de Flores en els darrers partits.
Àlex espera que la seva tornada
coincideixi amb la recuperació
dels bons resultats. «Diumenge
tenim una molt bona oportunitat per puntuar. Hem de procurar aprofitar-nos de la pressió que tenen i començar la segona volta amb bon peu».

Óscar viatjarà a La Romareda i confia poder jugar. / EFE

Titulars. Paco Flores resoldrà
amb l'alineació de diumenge el
que a hores d'ara és un trencaclosques. Podria haver-hi canvis a totes les línies, des del porter fins al jugador que actuarà
més en punta. Segons qui jugui
en el lloc de Tamudo, si és Palència o ho fa Aganzo, podria
afectar la línia defensiva en el
sentit que un dels dos argentins, Rotchen o Navas, es quedaria fora perquè no poden jugar més de tres estrangers. Ara
per ara té més números per jugar el mexicà. Sembla segur
que Pos'se jugarà com a segon

punta i que el perjudicat de tot
plegat pot ser Rotchen. Si fos
així Lopo ocuparia la segona
plaça de central després de
completar una molt bona actuació a Màlaga. Àlex Fernández i Morales tornaran a conduir l'equip des del doble pivot, acompanyats a les bandes
per De Lucas i Roger.
El davanter de Ripollet Manel Martínez es va endur la sorpresa negativa de la jornada en
veure com es quedava fora de
la convocatòria. Manel confiava formar part dels elegits, però
Flores ha triat altres jugadors.
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Agahzoivoj estrenar-se a primera divisió
El jove David Aganzo es va convertir en protagonista involuntari
de l'entrenament de dijous. Tenia reservats els drets per ser el
suplent dè Tamudo, però Paco Flores, molt exigent amb ell, el •
farà patir per aconseguir la titularitat. «Hi ha molts candidats
per jugar peròjo estic esperançat», va dir. Aganzo només ha
jugat un partit sencer com a titular. Va ser la tercera jornada
a Moritjuïc contra el Sevilla eri una derrota que va esdevenir el
primer maldecap de la temporada. No ha fet cap gol encara i,
és més, tampoc n'ha fet cap a priníerá divisió. «Necessito
marcar enpartit oficial per estrenar-me a la màxima categoria.
SI un davanter no fa gols difícilment pot reivindicar la ,
titularitat.» Dijous ya haver-hi intercanvi de gestos i paraules
amb Flores, però Aganzo treu ferro a l'incident: «Simplement
em vaig emprenyar perquè vaig fallar dos gols clars»

LA LLISTA
Juan Luis Mora
Alfred Argensó
Mauro Navas
F. Figueroa, Fran
David Garcia
Pablo Rotchen
Antoni Soldevilla
Albert Lopo
Àlex Fernández
Àngel Morales
Quique de Lucas
Martín Posse
Óscar Garcia
Raül Vates
Roger Garcia
Iván Díaz
Francisco Palència
David Aganzo
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El València s'imagina el salt
al cim de la I liga a Madrid
o El conjunt valencianista posarà a prova la
imaginació ofensiva del Real Madrid

O Rafa Benítez insinua amb la seva actitud
que no farà canvis per assaltar el liderat

QUIM FERNANDEZ
València

El València posarà a prova la
solidesa del Real Madrid al Bernabeu oferint-li els arguments
que es va callar el Deportivo fa
una setmana. El partit que posa
en joc novament el liderat de la
lliga presenta els valencianistes com un aspirant ferm al títol. Els últims resultats i la dinàmica del futbol que han exhibit uns i altres fan pensar que
l'enfrontament de demà al vespre e n c a r a r à la i m a g i n a c i ó
ofensiva dels madridistes amb
la responsabilitat defensiva del
València.
Està per veure si la diferència
entre el Madrid i el València és
la mateixa que va separar els
madridistes i el Deportivo. És
p r o b a b l e q u e aquell p a r t i t
m a r q u é s u n p u n t d'inflexió
respecte del sistema que faran
servir els equips quan vagin al
Bernabeu. Rafa Benítez pensa
en un doble pivot que se sustentarà amb l'esforç de Baraja
i, segurament, De los Santos; i
p r e p a r a u n a defensa sense
canvis estridents, amb els mateixos de s e m p r e per evitar
problemes de coordinació. I és
poc probable que aposti per
una defensa col·lectiva sobre
Zidane tal com va fer Irureta.
L'invent tàctic de l'entrenador
del Deportivo es va esfilagarsar
just en el primer cop d'aire i va
alliberar el jugador francès.
La fórmula Albelda Benítez va
enganxar Albelda a les cames
de Zidane en el primer partit de
lliga i el Valencia va guanyar
(1-0). Aquell marcatge va provocar les primeres llàgrimes de
ràbia a la Meseta i el primer
front comú per defensar la perla de Florentino en nom d'encara no se sap exactament què.
L'entrenador del València ha
preparat el partit per pressionar el Madrid i ha convençut
els seus jugadors que poden
sorpirendre si són responsables. No es pot garantir que Benítez hagi preparat un marcatge, individual sobre Z i d a n e
però si la fórmula va fímcionar
una vegada es pot pensar que
serà vàlida un segon cop.

Zidane afiíma que;
se sènfcomode i;'
;que pot rendir a r;.'
'\max¡m'i,/'vir-';;.•:
';iyiadrid.Zidaneya • [•:„• -'/'.
, comparèixer àfiir i và •.. - ' '
'atapeir-la sala de premsa; ÈljugàdorfrancèsVa' /
• éxprèssar„kempre amb üh;
fil de;v,eu, que se sent -: ,•
còmqdè'ipotréhdira'r •
màxim i.va'afirmar que el;; Madrid és.èi millor equip én
,èl qualíhajügaïdurah't la',
seva trajectòria, ,.-,• ;,; 'iridependentrrieiitdeia ,
seleàip francesa' Zidaneya
rebutjarel qualificatiu de,.'
'crack ¡«Quan era petit el •"••'
' meu ídol era Enzò •,,' ¡p
' Frán'ce'scoli;'i m'estim'ò rn'és '
serun-exem'pleper'au'n j i : ,
nén No sóG un'crac/c de ' ',
'c'àJD manera»''/,ÈL9' '';.|;' ,';"',

Èj VàlèneiàvpJ'. ,.,,
resoldré' •>;;'• '[ •;';;
l'arripliàciódel' >,
cpntraQted'Ayala
»

València. El president dél .,
València, Jaume'Ortí;;" ' ',
coifi'eqça a yeuré^a prop el •'
lideratge dèi seuièquip i, '• •
tòt l'que-va recórrer à les ,•: *
frases.típiq'ues, va •';';' ;'•
expressar ránnbició del club
com n'q ho haviài fet;j:;; ' v ; '
' encaria' Órtí,,que va pi"jesidir
'l'açte'derenov'aciódél- '•.'[••
porter;,Cañizares,'va.';. ',;,
adméti-etáifibé'qLieelclub
està pendent áraide ,:•,:,',.[
resoldre l'arripliàciódel ,
contracte del defensa'; Ç'argenti Roberto'Ayala ;
«S'ha de resoldre^seguint el
criteri que els jugadors del'
València han d'éstarà! • ''•"•'
gust»„'''í'a comentar '/E'FE ,• ••

Del,Bosque'; ^^ ; '[
descàrt'a'Cèlad'ès;^',
lesionat;;i i;; :, v
recupera.Helguèra
Cañizares salta per sobre d'un jugador del Deportivo i atrapa la pilota en presència de Carboni. / EFE.

Aquests del Madrid van pel món pensant que tenen la xicota
més guapa del món i disfruten pensant que la resta de la
humanitat se l'imagina en els moments de consol solitari.
Resulta que ara que diuen que tomen a tenir quartos volen
fer combregar tothom amb rodes de molí. Que si el millor
club de la història, que si la millor plantilla del món,
J U u que si uns vestidors amb miraUets a les taquilles, que
p A C si pots de gomina, que si escons a la llotja, que si
actituds de respecte, que si Centenarios amunt i
avall, que si ho guanyaran tot, que si un clavell a la solapa
i vés a saber quantes coUonades més. Qui deuen voler
enganyar. L'arrogància els està fent pujar tan amunt que
més que demanar-los que baixin em ve més de gust dir-los
que surtin de l'armari. / QUIM FERNANDEZ
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Si el partit es resol a favor del
València, el Real Madrid perdrà
el liderat precisament a favor
dels valencians. Benítez respirarà tranquil a m b l'equip al
capdamunt de tot i callaran definitivament els que l'han vilipendiat des del primer dia. I
llavors s'haurà de veure com
reacciona l'entorn de l'equip
blanc, que ja s'ha agenciat el títol de lliga pensant que aquest
és un gran equip però oblidant
que queda tota la segona volta
per empassar.

. Madrid; Albert Celades;. ';.
lesionat arg'è'nol!',d'ret;'es ',''
quedaràfor'adel.a, j , ; ' ^ ',..;
còrívocatòria dei Madrid :•
' perp Del Bosque'r'ecuJDerai:';
Iváh Hèlguerà, que s'h'à
restablert d'una siriovitis al '
turmelj.esquerre'; ''.;,• .;;.^
McManàrrià.h tarrib'é està '',.
.reizupérat i podria tornar a ' v
la JI ista però nò és seg u r
que sigui titijlar La priiperà''
òpçió per substituir ;|j .,,;
Hèlguerà és Sblari.qú'è ja, ''
yapcuparel seu lloc e'n el '• j ;
pailit dè copa còritra'el •;,,
R a y ó . 7 , E F E ; ••]"•' ;';•

:-;;:'

'•;
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ELS
Dissabte 1? de gener del 2Ü02

El derbi basc enceta la
segona volta a la Catedral
o L'Athletic comença la segona meitat de la
lliga sense haver-se solidificat a casa

O La Real Sociedad no perd un partit a San
Mamés des de la temporada 1992/93

QUIM FERNÁNDEZ

ATHLETIC

Bilbao

La Real Sociedad i l'Athletic de
Bilbao es trobaran avui en les
mateixes condicions dels últims anys i amb els objectius
més contraposats que mai. A
San Mamés no han vist guanyar l'Athetic en el derbi des de
la temporada 1992/93, quan
precisament Heynckes hi entrenava per primera vegada, i a
Sant Sebastià s'aferren a l'estadística per conservar la il·lusió.
La Real Sociedad arriba una altra vegada a Bilbao amb l'aigua
al coll i té el sarró carregat d'expectatives per la presència de
Kovacevic a la davantera. El jugador iugoslau debutarà avui
després d'haver-se convertit
en el fitxatge més interessant
del mercat d'hivern però amb
el cap un pèl emboirat per la
mort sobtada del seu germà.
Amb Kovacevic més o menys a
punt, Xabier Alonso adaptat a
primera divisió. De Pedro convençut que és un bon jugador
i un porter nou, Westerveld, la
Real en vol fer prou per tornar
a guanyar una altra vegada a la
Catedral. Si perd, serà com si se
li comencés a cremar la casa
pel celler. L'únic maldecap de
l'entrenador, Toshack, és l'alineació de Tayfun, que aquesta
setmana amb prou feines s'ha
entrenat.

REAL SOCIEDAD

lAfüEKTE

WESTERVEIO '
o
o
LÜIZ KVARNE
«
ALBERTO
= '
REKARTE
ARANZABAL
o'
o
0
o
IDIAKEZ TAYFUN DE PEDRO ALONSO
o
KHOKHLOV
o
KOVACEVIC

lACRUZ o "
o JAVIGLE2
:
.VALES-lARRAZABAl
o
ALKIZA

o
URRUTIA
D

o
ETXEBARRIA

GUERRERO
c
URZAIZ

\

Toshack vol un altre
jugador i Heynckes
apareix somrient

o
TIKO

» SUPLENTS Murillo Aranzubia, Carlos
Garcia, Del Horno Felipe, Larrainzar, Yeste,
Ezquerro Cuéllar
» ENTRENADOR Jupp Heynckes
» SANCIONATS Cap
» LESIONATS Orbaiz
» CLASSIFICACIÓ- 5è amb 31 punts

» SUPLENTS Loren Alberto ( p )
Pikabea, Aranburu Gabilondo De Paula
• ENTRENADOR John B Toshack
» SANCIONATS Cap
» LESIONATS Alejandro
» CUSSIFICACIÚ ISe amb 19 punts

FiGURAOELEaUiP

FiGÜRA DE L'EQÜiP

Ismael Urzaiz

Darko Kovacevic

(DAVANTER)
7 10 71 Tudela
6a temporada
10 gols temporada 2000-01
S'ha convertit en la referencia imprescindible
de l'Athletic En mitja lliga ja ha fet els
mateixos gols que en tot l'any passat

(DAVANTER)
18 11 73Kovm (Iugoslàvia)
l a temporada
0 gols temporada 2000-01
Fa quatre dies que ha tornat a la Real
Sociedad per resoldre els problemes en atac
que han enfonsat l'equip

DADES DE L'ATHLETIC

DADES DE l A REAL SOCIEDAD

ifàrtits guanyats
Partits empatats
llartits perduts
Gols a favor
ÍGpIs en contra
Xuts ben dirigits
ÍJXuts fora
Targetes grogues
iJargetes vermelles

Partits guanyats
Partits empatats
Partits perduts
Gols a favor
Gols en contra
Xuts ben dirigits
Xuts fora
Targetes grogues
Targetes vermelles

8
4
7
27
25
147
72
52
1

5
4
10
23
27
162
89
44
0

PRECEDENTS

Més equilibri a Bilbao. Des del
retorn de Heynckes l'Athletic
torna a ser un equip que es
mou a la zona de l'èxit. És un
conjunt més equilibrat, més
protagonista dels partits que
juga i definitivament allunyat
de l'histerisme tàctic de Txetxu
Rojo. Per avui, Heynckes ha
prescindit d'Imaz i Ríos, s'ha
quedat sense Orbaiz, Ocio i Karanka i Alkorta no se li acaba de
trobar bé. L'entrenador alemany dubta encara al voltant
de l'alineació de Yeste, que es
va regirar el peu a Vila-real
però s'ha convençut que Guerrero és un benefici per a l'equip i el mantindrà a la formació titular. Guerrero haurà de
compartir la responsabilitat
ofensiva amb Urzaiz. Els deu
gols del davanter navarrès són

COMPETICIÓ

DATA

PARTIT

Lliga

2000-01

Athietic -- Real Sociedad

Lliga

1999-00

AthIetic -- Real Sociedad

RESULTA!

Lliga

1998-99

AthIetic -- R e a l Sociedad

Lliga

1997-98

Athietic -- R e a l Sociedad

1996-97

Lliga

AthIetic -- R e a l Sociedad

1-3
1-1
0-C
1-1
1-3

CLAUS BEL PARTIT
La Real Sociedad arriba a San Mames amb la novetat de Kovacevic La presència del davanter
iugoslau I la d Urzaiz a I AthIetic fan pensar en un duel entre aquests dos davanters
^ í

San Mames

( f ) 2130h

el principal argument perquè
l'Athletic no quedi desplaçat
de la zona europea de la lliga
La presència de la Real Sociedad serà la segona consecutiva d'un equip de la part baixa
a San Mamés. Fa una setmana
l'Athletic va sortir escaldat del
partit contra el Tenerife (0-2) i
el record d'aquella derrota s'ha
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Medina Cantalejo (andalús)

afegit a la idea que Heynckes
no ha sabut trobar la manera
de solidificar el joc del Bilbao
a casa. La Real juga amb les
pors que passen a Biscaia però
tampoc no té gaire res a dir ni
pot cridar massa perquè és un
equip que no s'ha acabat de
coure 1 necessita massa temps
per marcar gols.

John Toshack esgotarà el
temps que li queda per
arreglar la plantilla de la
Real Sociedad i adaptar-la
definitivament a la seva
mida L'entrenador gal lès,
que ha esborrat el record
de Clemente, està pendent
ara de la incorporació del
NihatKavehci, del
Besitkas, l'equip que va
entrenar Toshack a
Turquia Si arriba, el
fitxatge de Nihat suposarà
la conclusió d'un projecte
per reforçar l'equip que
haurà costat prop de divuit
milions d'euros a la Real
Sociedad
Toshack ha fet fora tots
els jugadors que li
sobraven Ha col locat
Jankauskas al Benfica, ha
enviat el porter Asper i
Demetratdze precisament
al Besitkas—un club on et
gal lès conserva una gran
amistat amb el president—
1 ha cedit Barkero a l'Eibar
Si li arriba Nihat tindrà un
altre jugador per ocupar la
posició de Khokhiov,
actualment el millor
jugador de la Real
Sociedad, amb diferència
Tot plegat fa pensar que
Toshack es va equivocar a
pnncipi de temporada i que
ara vulgui resoldre els
errors que va cometre
A Bilbao les coses van
més a poc a poc Heynckes
va voler una plantilla
tancada des del pnmer dia
de campionat i ara té un
grup consolidat Està tan
convençut de les
possibilitats de l'Athletic
que va aparèixer somrient a
la roda de premsa prèvia al
partit Sense allunyar-se del
tòpic, l'entrenador
alemany va ser molt clar
«Estic convençut que
començarem a guanyar la
Real igual que abans»

15

Tabaré (Sevilla) '^
arriba a un acord ,
per incorporar-se ,>
al Llevant "' ' València. El defensa
uruguaià del Sevilla Tabaré
Abayubá Silva jugarà al
Llevant fins a final de
temporada El club valencià
ha pagat u n traspàs i te la
propietat del jugador però
el Sevilla s'ha reservat una
opció de recompra Tabaré,
que té 27 anys, és un
central contundent que va
ser un deis fixos al Sevilla en
l'època del tecnic Marcos
Alonso L'actual tècnic
sevillista, Joaquín
Caparros, no l'havia indos
a la llista de jugadors amb
fitxa I s'hi havia enfrontat
després que el jugador va
arribar tard de les vacances
de Nadal /EFE

LAJORNADA
I l a DIVISIÓ
Vila-real-Rayo Vallecano
2 0 30(avui)

MuñizFernández

Athletlc-Real Sociedad
2 1 30(avui)TV3Med/na
Cantalejo

>

Betis-Málaga
17 0 0 Turienzo Álvarez
Valladolid-Deportivo
17 0 0

PinoZamorano

Alavés-Tenerife

'

17 0 0 Rodríguez Santiago

j

Celta-Osasuna
17 00 Iturraldes González

'-

Barcelona-Sevilla
17 0 0 Puentes Leira

'

Saragossa-Espanyol
17 0 0 Fernández Marín
Las P a l m a s - M a l l o r c a
18 0 0 Daudén Ibáñez ,
' Real Madrid-Valencia
2 0 0 0 0 + Pérez Pérez

»2a DIVISIÓ
Ferrol-Elx
18 3 0 (avui) Moreno Delgado
Recreativo-BadajDz
Hora (avui) C33 Rodado Rguez
Extremadura-Oviedo
12 0 0 AyzaGámez
Leganés-Còrdova
12 00 Bello Rebollo
Racing-Nàstic '
17 0 0 Jávega Jiménez
Burgos-Ejido
17 0 0 Rubinos Pérez
> Jaén-Atlético
17 0 0 Valle Gil
Eibar-Múrcia
17 0 0 Martínez Terren
Llevant-Albacete
17 0 0 Velasco Carballo
Salamanca-Numància
17 OOPérez Izquierdo
Sportíng-Xerez'

;

17 00 Clos Gómez

\
>
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Màxima
tensió a
Madriga
6 El Rayo Vallecano ha tret dos empats en
les dues últimes sortides, a Bilbao i Vigo
O El golejador argentí Pizzi estrenarà
tituiaritat amb el Vila-real en la lliga
EL 9
Vila-Real

El Madrigal serà testimoni d'un
partit de màxima tensió entre
el Vila-Real i el Rayo Vallecano.
Els castelloriencs estan immersos en una crisi de resultats que
els ha dut a dos punts de la
zona de descens. Els madrilenys;.pel seu cantó, són cuers
d'una competició en la qual
encara nó han aconseguit vèncer a camp contrari. Els dos
equips necessiten urgentment
una victòria per aixecar els
ànims, després de les seves respectives derrotes a la copa del
Rei, i no deixar-se arrossegar
per l'abisme de la zona de descens.
La inclusió del davanter argentí Pizzi en l'onze inicial del
Vila-real pot ser el revulsiu que
els castellonencs necessiten en
la lliga, ja que des de la lesió de
Palermo l'equip no coneix la
victòria. Eri vista d'aquests esdeveniments, Víctor Muñoz,
l'entrenador del Vila-real, ha
decidit introduir una sèrie de
canvis en l'equip inicial, entre

liiiipipiiiiliiiiOí^^
LOPEZ VALLEJO

ETXEBERRIA

BALLESTEROS ÁLVAREZ

-

ARRÜABARRENA

ROCA

rORINO DEQUINTMN» ~

VAINZ

C*^"^

"

«

JORGE '

LÓPEZ . i
VfCfOR

PÍZZI

\

GRAU \.

«UEVEDO
• CAIIEJA

''''°J'''

^Í1C"HEL

'

PERnGÓH
BiiUI''

BOlO

• SUPLENTS: Berruet, Calleja, Escoda,

» SUPLENTS: Bolle, Lopetegi (p.), Arteaga,

' Galván, Venta, Gaitán, López, Quique

Ivan Iglesias, Mauro, Alcázar i Glaucio.

Martín.

» SANCIONATS: Cap.

• SANCIONATS: Amor.

> LESIONATS: Ferrón, Luis Cembranos,

» LESIONATS: Palermo, Unanua.
> CUSSIFICACIÚ: 15è amb 22 punts.

La Corunya El migcampista i,
del Deportivo Djalminha es
iU * í l
va lesionar en*
I entrenamentjd ahir i és ¡i
duète'pel partit que demà
! jugarà I equip gallec aiJose
Zorrilla de Valladolid ,,
'I

Hernández, Urbano.
> CUSSIFICACIÚ: 20è amb 13 punts.

CLAUS DEL PARTIT: Cap dels dos equips no acaba de girar rodó. El Vila-real necessita que
PIZZI respongui i el Rayo, entendre que el temps se li acaba Manzano tara jugar el mateix
equip que va encaixar quatre gols al Bernabeu en la copa del Rei

El Mallorca, sense Nadal
contrari, Kresic va anunciar el que ha de fer en cada moque fciria jugar al davanter cedit ment, amb gent mòlt ràpida
pel Real Oviedo Roberto «Chi- per les bandes i amb un gran
El defensa central Miquel Àn- no» Losada, que ha estat un suport al centre del camp», va
gel Nadal serà la baixa més im- any apartat de la competició afirmar el tècnic. Molt consportant del tècnic croat del Ma- per ima greu lesió, una ruptura cient de la difícil situació que
llorca Sergio Kresic per al partit detíbia i peroné que va patir el travessa l'equip, Kresic va parlar del seu passat al Las Palmas
de diumenge contra el Las Pal- desembre del 2000.
mas. A l'absència del lesionat
Kresic no va dubtar a l'hora i va assenyalar que al club caNadal, s'hi afegeix la del came- d'afirmar que el partit contra nari hi té molts bons amics,
runès Samuel Eto'o, concen- el Las Palmas és clau en el seu però té l'obligació de guanyar
trat amb la selecció del seu ànim d'abandonar els llocs de per sortir del pou on es troba
país. La directiva vermellonà descens directe. Kresic, que la el conjunt balear. També va inestà realitzant diverses ges- temporada passada va dirigir dicar que el Mallorca ha disputions perquè Eto'o pugui des- el conjunt canari, coneix per- tat molt bons partits, però els
plaçar-se a l'Insular per dispu- fectament les virtuts del rival. ha faltat més encert en els metar el partit de diumenge. Pel «És un molt bon equip, que sap tres finals.
EL 9

Mallorca

Nadal serà baixa en el partit contra el
Las Palmas./EL 9

i

'!

Djalminha es va fer una
esquinç al peu esquerre'en *
una zona on hi ha un ¡
conglomerat d ossos per
sota del turmell La lesió
però no és greu I avui se
sabrà si pot anar convocat '
Per la seva banda el
migcampista brasiler
Emerson es va mostrar molt
preocupat per no haver
entrat en les ultimes
,
convocatòries /EL9
I'

> ENTRENADOR: Gregorio Manzano.

• ENTRENADOR: Víctor Muñoz.

els quals destaca l'absència per
decisió tècnica del defensa
^ i
El Madrigal
|
( f ) 20 3 0 h
|
< < ^ Muñiz Fernandez (asturià)
central Unai Vergara. Iñaki Berruet i Sergio Ballesteros, els
suplents habituals, es disputaran un lloc per acompanyar
Quique Álvarez en l'eix de la
defensa. L'altra baixa important és la del migcampista Guillermo Amor, amb un partit de
sanció després de ser expulsat
en l'última jornada contra el
Sevilla. Per k seva part, el porter suplent Jesús Unanua continua el seü procés de recuperació d'una ruptura fibril·lar i
Javier Calleja peteix dolors a
l'esquena.
Després d'obtenir dos empats en les dues últimes sortides, a Bilbao i Vigo, el Rayo mirarà de confirmar la seva millora de resultats amb la incorporació de Michel, ja recuperat
d'una contractura muscular.
Després de les baixes de Jean
Françoise i Urbano Santos, al
tècnic Gregorio Manzano se li
afegeix la del Jordi Ferrórr.^
Manzano espera una notable
millora respecte a l'últim partit
alBerhabeu.
El Vila-real espera que Pizzi sigui la solució als seus problemes. / ÉFE.
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ujalminnaes í||
,i
lèsiònWiésclut)te'
perjugar'contraepí*
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Salas (Figueres) 1
Álvarez (Vila-real),
suspesos per un
partit
Madrid Elcomitède
competició de la federació
espanyola ha sancionat
amb un patjtitel defensa
del Figueres Salas per la
seva expulsió en el partit
d anada de^quàrts de final
de la copa ai camp del
Còrdova 'El jugador,del
Vila-real Quique Álvarez
tambe ha estat suspès per
un partit arran de I expulsió
en el partit contra j
ij ¡i >
I Athletic tambe de copa
Els dos jugadors pero ¡i t|'
podran jugar el partit des ,,,
tornada de I eliminatòria ja
que compliran la sancióií, ,,
aquest cap de setmana en
l^'lligaü/EL^'MiH iÜ! "jí 'Mi
,'i¡
m M
ül
MI!
Jord (¡Cruyff es ^ lli^'
bai)fap|eral partiti
contra 'el Tiéri'erif'e
1'^ i'i
á'Meñdizoteza \f
'' >;.LÏ!^ijíi§aaï^dS^Si \¡ n

i'

ijij I Alavés JordiCruyffjés .h Sí(
, baixa per al partit que "
iji jugarà'l Alavés'contra el ¥ íiii
!i Tenerife a,Mendizorroza Si uW
i Cruyff'es va lesionar en un
,i adductorléisserveis! m íi'
i mèdics de I equip base han i ,
decidit donar li descans per
I evitarelrisc'que pateixi una 5'Í
I lesiónnésgreu Finsitot ¡s . j
" Jordi podna ser baixa en el
i¡ partit del cap de setmana j! »ii
vinent al camp de la Real
i',
Sociedad El'sutlstitutde'
Cijuyff al migcarnp serà s \i
Vucko'/ EL 9

4ii

! IJ'^j'h 'I' ''i^' '*

ELS

PUBLICITAT

Dissabte, 12 de gener del 2002

(gairebé sempre)

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

Centre Mèdic
Baimes 31, baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 153 500 - DViLANOVA@fiatc.es

Td.902 NO 120 - fiatc@fotc.es - wv^w.fotc.es
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VieiVanotroba cap motiu per,
deixar l'ArsenaT'
Londres El,migcampista francès de l'Arsenal
Patrick Vieira ha assegurat que no descarta la
possibilitat de renovar pel club londinenc
Vieira, que no.finalitza contracte amb '
l'Arsenal fins al juny del 2004, és un'dels'
jugadors més desitjats pels grans equips
europeus Durant mesos s'ha especulat que
el jugador havia rebut ofertes miliohanes
d'equips com el Juventus o el Real Madnd Pel
contrari, el francès ha fugit de là polèmica
afirmant que no hi ha cap rao per deixar els
Gunners, ara que el club construeix un'hou '
estadi'amb una capacitat per a 60 000
espectadors i, segons el jugador, esta cridat
a ser un dels grans clubs d'Europa / EL9

Josef Bican.és escollit rnàxim
golejadorde la història '
Berlín. JosefBican, el davanter austnac de ,
naixement i posteriorment nacionalitzat txec,
va ser considerat per la Federació
Internacional d'Histona i Estadística (IFFHS)
maxim golejador de tots els temps a primera
divisió, per davant de l'exniadndista Ferenc
Puskas Bican, que va morir el 12 de
desembre, va registrar a Austria i
Txecoslovàquia 277 gols en 226 partits de
primera La IFFHS ha completat la llista de
jugadors que'des del 1988 hagin aconseguit
la xifra de 200 gols o mes en partits jugats en
la màxima categona d'un o vans paisos,,amb
la condició d'haver estat realitzats en un
campionat estatal reconegut / EL9

El Xèrèz esti^ena el seu nou
Campo de la Juventud
Jerez de la Frontera. La plantilla delXerez
Deportivo va.tehir ahir el seu primer contacte
amb el que serà el seu nou estadi, el Campo
de la Juventud Els jugadors que dingei'x
Bernd Schuster han pogut comprovar l'estat
dejes instal laciorís que gaudiran a partir •,
d'ara corn a locals La nova seu del ^ejez
destaca per l'enòrme diferència que presenta
el seu terreny de joc, una catifa en
, •
comparació a la seva antiga residència. El
Palmar de Sanlúcar de Barrameda L'equip
andalús; que s'havia vist obligat a jugar
desterrat per un conflicte amb l'Ajuntament
de Jerez, va ser rebut per desenes
d'aficionats /EL9

El gel no permet disputar el partit Auxerre-Bordèus
Marsella (França). Les c o n d i c i o n s

meteorològiques continuen boicotejant els
partits de la lliga francesa |L'enfrontarhenf
entre l'Auxerre i el Girondins de BoVdeus s'ha
ajornat a causa de l'estat impracticable d'un
terreny de joc congelat Es tracta del tercer
partit ajornat per una-gespa en mal estat,
desprès del Lio-Troyes i el Metz-Sedan
Precisament el Metz és l'équip mes afectat ja
que no ha pogut disputar els seus últims
quatre partits, i ara ocupa el segon lloc per la
,cua de la classificació Per altra banda, el
partit mes destacat de la jornada és el -•
' Marsella-Bastia /EL9
,
'
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Mancini dimiteix i el
Fiorentina no aixeca cap
o El tècnic deixa el càrrec afectat per O Robiatti i Adriano (Inter) accepten
les amenaces d'alguns aficionats
incorporar-se com a cedits
EL 9
Roma

El Fiorentina no aixeca cap i la
dimissió de Roberto Mancini
agreuja una mica més la greu
crisi econòmica i social que
travessa el club. Mancini, que
va agafar l'equip al final de la
temporada passada i va guanyar la copa d'Itàlia, ha deixat
el seu càrrec després que el clima enrarit que es viu al voltant
de l'entitat s'hagi girat contra
ell, fins al punt de ser amenaçat
per alguns seguidors a la porta
de casà seva. «El temor de crear
problemes a la meva dona i als
meus tres fills m'han fet veure
que el meu treball a Florència
no pot seguir», va comentar
ahir el jugador, que diu que la
seva decisió permetrà a l'equip
jugar millor. Coincidint amb la
marxa del tècnic, el Fiorentina
va anunciar la incorporació
d'Adriano i Robiatti, cedits per
l'Inter de Milà. Mancini, que té
37 anys i una brillant trajectòria com a jugador del Sampdoria i el Lazio, s'ha vist afectat
pels problemes econòmics de
l'entitat per preparar la temporada i deixa l'equip en penúltima posició de la lliga i eliminat de la copa de la UEFA i la
lliga italiana. A l'estiu va veure
com la directiva venia el porter
Toldo i el migcampista portuguès Rui Costa per recaptar di-

Macini — a la dreta—, parla amb Ericksson, en la seva etapa de segon tècnic del Lazio. / EL 9

Una venda misteriosa
El Sampdoria, un altre històric de la lliga
Italiana que té problemes i que es troba a la
segona divisió, va ser venut aliir per la família
Mantovani a un grup italià, àrab i bntànic del
qual, de moment, es desconeix el propietari.
Els nous propietaris n'han comprat el 94 per
cent I un dels pocs aspectes que ha
transcendit és que l'exjugador internacional
del club Beppe Dosseria serà el nou director
tècnic. MTt

ners. El club va'ser investigat
judicialment pel seus deutes i
aquesta situació va repercutir
en el rendiment de la plantilla,
que va estar molts mesos sense
cobrar el sou. Tot i això Mancini va mantenir el bloc unit.
Finalment, enmig de moltes
veus que demanen al president
del club, Cecchi Gori, que vengui el club, Mancini, que tenia
una bona relació amb Gori, ha
tirat la tovallola.

Pérez debutarà amb el Nàstic
EL 9
Tarragona

Iban Pérez debutarà demà a
Santander en l'eix de la defensa
del Nàstic, pocs dies després de
concretar-se la seva cessió per
part de l'Osasuna, en el partit
contra el Racing, corresponent
a la primera jornada de la segona volta de segona A. La més
que segura baixa de Stéphane,
lesionat, la de Quique García,
que està lesionat, i la de Bernaus, sancionat, h a n deixat
l'entrenador dèl Nàstic, Jaume
Bonet, sense els seus laterals

habituals, i haurà de fer una defensa inèdita. Bruno i Dani Marín són els principals candidats
a ocupar les bandes m e n t r e
qué la zona central sembla destinada a Tomàs, Jubera i Pérez.
El gran perjudicat per l'arribada del central navarrès serà el
brasiler Marcelo, que no té el
suport dels seguidors del conjunt tarragoní. Bonet podria
confeccionar una convocatoria formada per 19 jugadors per
primera vegada aquesta temporada i d'aquesta manera en
podria descartar un —el que es
trobi en pitjors condicions físi-

El tècnic de
l'equip
tarragoní,
Jaume Bonet,
llaurà
d'alinear una
defensa
inèdita al
camp del
Racing

ques— a l'últim moment.
Un altre dels maldecaps que
té el tècriic grana és l'estat físic
d'Àngel Cuéllar. El davanter es
va entrenar ahir en solitari i Bonet s'esperarà fins al darrer
moment per intentar recuperar-lo. «Cuéllar té una elongació muscular que, en principi,
no és greu, però que si sotmets
el jugador a un esforç extrem sí
que es podria convertir en una
lesió», va explicar ahir Bonet.
El Nàstic inicia la segona volta en penúltima posició i espera iniciar-la p u n t u a n t en un
camp difícil.
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© L'estadi de Highbury
segueix el camí de Wembley i
l'Olímpic de Munic i es
jubilarà el 2004

MES FUTBOL

O El camp de l'Arsenal, amb
40.000 localitats i inaugurat
el 1913, ha quedat petit per
acollirelsaficionats

iMmmnki \,i9

O El nou recinte estarà a un
quilòmetre de l'actual
després que l'alcalde de
Londres aprovés el projecte

Cau un altre santuari
MARTÍ AYATS
Barcelona

Tots els jugadors que n'han trepitjat la gespa d'algun se n'omplen la boca. Els que han vist
algun partit des de les seves
graderies expliquen històries
d'emocions viscudes i no acaben mai. Els estadis anglesos
tenen un perfum que és el dels
orígens del mateix e s p o r t i
s'han convertit en petits santuaris on cada dia de partit milers de fidels devots repeteixen
el seu ritual. Highbury, la casa
de l'Arsenal des del 1913, n'és
u n dels més representatius,
però seguirà el mateix camí
que l'emblema del país: Wembley. Highbury deixarà de funcionar el 2004, un cop l'alcalde
de Londres, Ken Livingstone,
va donar llum verd a la construcció del nou estadi de l'equip londinenc a menys d'un
quilòmetre de l'actual recinte,
a Ashburton Grove.
La història del final de Highbury és la de tants estadis britànics i d'arreu del món, com
l'Olímpic de Munic —que també té substitut, aprovat per al
2006—. Originàriainent erigits
sobre prats a principis del segle
passat, han estat engolits pel
c r e i x e m e n t de les c i u t a t s i
aquesta nova ubicació els ha
convertit en una llaminadura
immobiliària. A més, la llegenda i la tradició que respiren
aquests recintes gràcies a la
seva antiguitat ha tingut com a de Herbert Chapman —entrecontrapartida la necessitat de nador de l'Arsenal i inventor
reformar u n e s
, del sistema W-M
estructures conq u e va revolucebudes sota els
FITXA
cionar el futcriteris del segle
bol—, i actualpassat,
per »HIGHBURY
ment no arriba
Club: Arsenal
a d a p t a r - s e als
als 40.000. A parCapacitat: 3 5 . 5 0 0 espectadors
actuals i també
tir del 2004,
Inauguració: 6-9-1913
per complir les
Highbury tindrà
Arsenal-Leicester, 2-1
miíltiples mesuPrimer partit Internacional:
el seu lloc en la
15-3-1920
res de seguretat
memòria d'un
Anglaterra-País de Gal• les
q u e h a n estat
club q u e serà
Primer partit nocturn: 4 - 9 - 1 9 5 1
imposades pels
més ric i podrà
Arsenal-Happoel Tel Aviv (adiferents orgae n c a b i r al n o u
mistós)
n i s m e s . Highestadi més afiAdreça: Avenell Road, Londres.
bury, per exemcionats, que saple, va arribar a tenir 70.000 es- bran mantenir viu l'esperit dels
pectadors en la gloriosa època vells estadis britànics.
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L'estadi deHIghburyésundels
més emblemàtics d'Anglaterra
I és escenari dels
partits de l'Arsenal des del 1913.
Ara s'ha quedat
massa petit per
acollir tots els
aficionats del
club de Londres.

PIONER. Des de Highbury es va fer la prirriera retransmissió de la BBC
d'un partit (setembre del 1937). A la foto. uns jugadors observen la camera.
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AMB fíALA LIFT...
Les excuses de Maljkovic

Serà interessant veure quina excusa es treu de
la màniga aquesta vegada Bozidar Maljl<ovic si
el seu equip perd aquesta tarda contra el del
seu am/c Alto Garcia Reneses.

»MOTORRAl·Li DAKAR

Joan Roma tampoc
guanyarà aquest any
O El pilot
osonencva
caure i es va
veure obligat a
abandonar la
cursa
':.

EL9

'•

O Es va
equivocar de
pista en els
primers
quilòmetres de
l'etapa

O Fabrizio
Meoni treu ara
més d'una hora
al segon
classificat Alfie
Cox

O Hiroshi
Masuoka es va
perdre i Jutta
Kleinschmdit li
va retallar 33
minuts

~~

• i»;.

Elscincsiègons: ;!
ilocs de Cariés Mas
i Jordi Arcaròiisí !

Kiffa (Mauritània)

Aquest tampoc serà l'any en
què per fi Joan Roma pujarà al
podi de Dakar. L'osonenc va
abandonar ahir en la primera
part de la segona etapa marató
i a dos dies delfinalde la cursa,
després de caure en el qiiilòmetre 100 d'una especial que
constava de 457 i, com s'havia
anunciat, va tenir en la navegació la clau principal. Roma va
agafar una pista errònia en el
quilòmetre 41,4, un punt sobre
el qual els organitzadors havien advertit en el brieflng de
dijous al vespre i en el qual van
ser nombrosos els que van incórrer en l'errada, Hiroshi Masupka (Mitsubishi), líder en
cotxes, inclòs.
Roma va voler refer a cop de
gas el temps que havia perdut
—Fabrizio Meoni (KTM), el líder, havia encertat el camí correcte en aquell punt— i poc
després va tenir una caiguda
propiciada també pel seu estat
d'angoixa en veure que la tan
anhelada victòria final se li escapava. El de Folgueroles no es
va trencar res i va patir hipotermia, hiperventilació i un fort
mal de cap però les lesions residuals podrien haver estat
greus perquè ell mateix va explicar que quan va tornar en si

O La cursa
quedarà
decidida avui al
final de la
segona etapa
marató

t l pilots catalans hauran
!•- continuar esperant un
/ més per aconseguir la
I tòria absoluta en el Ral li
•' kàr. Carles Mas va ser el
¡ "Tiera intentar-ho, però
• •I la seva llarga trajectòria
'• • lesert africà es va haver
•:•-conformar anrib un
- lon lloc el 1990. Jordi
"••:aronsvaagafarel
•'• eu, però:ho li va servir de
!> pujaral podi en cinc
••• cions consecutives, amb
i 5 tercers llocs e l l 992 1
1'.' ?3 i tres segones
¡ • jicions els anys 1994,
' '3511996. Arçaróns va
. nar a ser segon l'any
•• ;sat, acumulant un total
!" quatre llocs en catorze
.• •ticipacionsen lacursa
.••I cana
Joan Roma és atès per les assistències després de la caiguda d'ahir. / EFE.

tenia la respiració accelerada i via perdut ternps. Per això no
va afluixar i finalment va aconla tensió arterial a 25.
Meoni va ser advertit en el seguir la primera victòria d'esegon control de pas de la cai- tapa, malgrat haver caigut soguda de Roma però l'italià va bre una sorra molt lliscant per
pensar que el seu rival conti- culpa de la pluja (una dificultat
nuava en cursa i que només ha- més en un altre dia molt dur)
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i haver errat la navegació a 21
quilòmetres de l'arribada. Llevat de Richard Sainet (KTM),
qüe va acabar a 2:45 del vencedor, les diferències van ser notables: Alfie Cox (KTM) ve cedir
mitja hora i Isidre Esteve

(KTM), quart, quaranta minuts. Jordi Arcarons (KTM), per
la seva banda, iniciava l'etapa
molt dolorit per les caigudes
dels dies anteriors i perdia
pràcticament tres hores.
Tot i que els organitzadors
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JOAN ROMA
l< Pilot de KTM

©He engegat a rodar el ral·li per una errada meva. He
arribat a unes roques. Estava tan desesperat
d'haver-me perdut que he intentat pujar-les. Estava
com embogit i he caigut. Ha estat Gerard Holz, el
periodista de France 2, qui m'ha trobat. Em sento
malament perquè mai havia estat tan a prop d'una
victòria en el Dakar.
©Noem conformava a sersegon en aquest ral·li i per
això he donat el l'50 per cent per tractar d'obtenir
aquesta victòria per la qual tant hem treballat.
©El balanç, encara que el resultat no hagi estat
l'esperat, per a mi és bo ja que hem demostrat que
podem estar al davant i que Mauritània ja no és un
territori desconegut per a mi.
no van emetre cap classificació en quilòmetre 41,4 i després,
general (l'etapa acaba avui contràriament al que és habiamb un recorregut total de més tual en ell, ya optar per assegude mil quilòmetres, 165 dels rar. I finalment va sentenciar
quals corresponents al sector que: «Si em demaneu si 18 miespecial) Esteve ha pujat al n u t s d ' a v a n t a t g e són sufiquart lloc, davant Arcarons: «El cients, us r e s p o n c q u e sí.»
meu probleina és que la lesió Kleinschmidt,. però, no ho veia
que tinc en un muscle em fa igual: «Sembla que podem teperdre l'equilibri cada cop que nir possibilitats perquè amb
la moto fa un estrany. Avui he dues avaries greus Masuoka
caigut cinc o sis vegades», va podria quedar fora de cursa»,
dir el de Lleida. Cox és segon, va dir la vencedora de l'últim
a lh22:43, i Sainet, tercer. Cario Dakar. «Que si tornaré a ser la
de Gavardo va ser penalitzat d o n a de l'últim dia? Qui ho
amb dues hores per no haver sap!», hi va afegir. Kènjiro Shimarcat en el primer control de nozuka i Jean Fierre Fontenay
pas, situat en un lloc secret.
van ser segon i tercer respectivament en l'etapa. Després de
Anar amb c o m p t e . Hiroshi retallar 17 minuts al líder, el jaMasuóka h a u r à d ' a n a r a m b ponès encara creu en les seves
compte de no perdre —el pe- possibilitats de victòria en cas
núltim dia de cursa igual que va que la sort l'acompanyi avui.
succeir l'any passat— la victò- Els equips en cursa van descanria en cotxes i novament en be- sar només sis hores abans de
nefici de Jutta Kleischmidt. reprendre el camí cap a Dakar,
L'alemanya va restar 33 minuts on dormiran avui abans del
al japonès, que ara la precedeix breu sector de 31 quilòmetres
en la general de 18. Masuoka va que clourà una de les edicions
ser dels que es van equivocar més dures d'aquesta prova.

I

CLASSIFICACIONS
• Motos. 14a etapa.
l.F.Meoni(KTM)
2.R.Saintc(KTM)
3.A.Cox(KTM)
4.I.Esteve(KTM)
5.P.Quinonero(KTM)
6.E.Bernard(KTM)
7.P.UIIevalseter(KTIVI)
8.A.Mayer(KTM)
9.R.Amaral(KTM)
lO.B.Villard(KTM)

• Motos. General. 13a etapa
6h22:22
a 2:45
a 29:30
a40:13
a 40:53
a 42:04
• a 44:09
alh23:47
alh24:02
alh24:28

»Cotxes. 14a etapa.
IJ.KleinschmidtíMitsubishi) 5h50.05
2.K.Shínozuka(Mitsubíshi)
a 17:00
3.J.P. Fontenya(Mitsubishl)
a31:50
4.H. Masuoka(Mitsubishi)
a 33:54
5.C.Sousa(Mitsubish¡)
alh21:01
6.LAIphand(Mltsub)
alh36:36
7.G.Ratet(Nissan)
a2h00:22
8.S. al Hajri (Mitsubishi)
a2hOO:22
g.N.Barkat(Mitsubishi)
a2hl0:04
lO.J. Manterde(Nissan)
a2h20:54

l.F.Meoni(KTM)
2.J. Roma (KTM)
3.A.Cox(KTM)
4.C.de6avardo(KTM)
5.J.Arcarons(KTM)
6.1. Esteve (KTM)
7.6. Sala (KTM)
8.R.Saintc(KTM)
9.E.Bernard(KTM)
10.A.UIIevalseter(KTM)

39h32:59
a 3:03
a 16:19
a46:12
alhll:53
alhl5:25
alhl5:47
alhl9:58
a4h28:58
a5h29:33

*'
•

-í-'••.;-.

1

•Wi
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•

*

«f

-

• '

• Cotxes. General. 13a etapa
1 .Masuoka/Maimon (M its.) 37h47:51
2.Shlnozuka/Delli(Mits.)
a 52:09
3.Kleinsclimidt/Schulz(Mits.)
a 52:22
4.Fontenay/Picard (Mits.) a l l i l 6 : 5 2
5.Sousa/Jesús(Mits.)
a4h31:ll
6.AI Hajri/Stevenson (Mits.) a6h51:20
7 .AIphand/Debron( M Its.)
a8h55:09
8.Kalberg/Larro (Nissan) 3 l O h l 6 : 2 0
9.G. de Mev¡us/Gueh.(Nls.) a31hl7:40
10.I.Mor¡ze/Royer(Mer.) a41h01:29
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Inan Roma
Rnm; durant
riii
Joan
la dotzena etapa del ralli Dakar. / EFE
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Fisichella és el més
s
7

o El pilot de Jordán es va
O Fernando Alonso va rodar O Els equips prosseguiran
apropar molt a la «pole» del amb Tantic Benetton, ara
les proves a Xest i tornaran
GP de Tany passat
amb els colors de Renault
a Montmeló el dia 21
JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

El sol i la pista seca van presidir
la cinquena i última jornada de
proves dels equips de fórmula
1 al circuit de Catalunya. I per
acabar de arrodonir-ho, la
temperatura ambiental també
va ser més benigna que els dies
anteriors. En aquestes condicions, Giancarlo Fisichella va
fer volar el Jordan-Honda i va
establir la millor de les seves 70
voltes en 1:18.522. El temps de
l'italià va quedar lleugerament
per sobre dels 1:18.201 i
1:18.286 que van valer els dos
primers llocs de la graella de
sortida del GP de l'any passat
a Michael Schumacher i Mika
Hakkinen. I per rubricar la
prestació de l'italià, el japonès
Takuma Sato va situar l'altre
Jordán en segon lloc, amb un
temps (1:19.146).amb el qual
també va batre el registre de referència (1:19.252) que Eddie
Jordán (Jàguar-Gosworth) havia signat dijous. Paral·lelament a la demostració dels Jordán —tot i que hauria calgut
veure de què haurien estat capaços McLaren i Williams, absents ahir, en condicions
iguals— també es va constatar
una certa superioritat dels
pneumàtics Bridgestone, marca que en cinc dies ha provat
una vintena de compostos desenvolupats recentment. Segons Hisao Suganuma, president d'aquesta marca, els monoplaces rodaran aquest any
un segon per volta més ràpid
en condicions de cursa. Les notes més destacades d'ahir van
ser la primera experiència en
pista de Fernando Alonso com
a pilot de proves de Renault i
la presència d'Òve Andersson
per seguir sobre el terreny les
evolucions del nou Toyota, des
de dijous pilotat per Mika Salo,
que durant tota la setmana s'ha
mostrat discret. Èn una jorna-

/áÍP^I:;'*,

y >^ -•-• ^ ^WiMÉJlii

A dalt, un dels Jordán. A sota, Fernando Alonso amb el Renault i Mika Salo amb el nou Toyota. / EFE

da dedicada bàsicament a l'adaptació al cotxe, Alonso va
completar 33 voltes amb l'antic
Benetton, ara amb els colors de
Renault, i va fer la millor en
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1:21.403. Jenson Button, el seu
company, va fer el quart millor.
temps, amb 1:19.656, rere Luca
Badoer (Ferrari), que va fer ni
més ni menys que 93 voltes, la

milloren 1:19.495. ^
Els equips prosseguirím les
proves al circuit de Xest i alguns tornaran a Montmeló a
partir del dia 21. El circuit de

Catalunya, però, tornarà a capitalitzar l'atenció dissabte vinent amb la presentació mimdial del nou vehicle de McLaren-Mercedes.
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Avui es disputa la
final de la lliga
catalana de clubs,
de divisió d'honor

Dan i Solà no sent pressió
pel debutenel mundia
o El programa de RACC Motor Sport l'ha
portat al mundial de rallis júnior

Dani Solà, que provarà el
cotxe dimecres, diu que no
sent cap mena de pressió: «No
hi ha d'haver problemes sinó
solucions. De moment no sento cap pressió, només veig que
tot és molt nou. La qüestió és
fer com fins ara, treballar bé
perquè no se'ns escapi res», diu
el de Muntanyola. Unes paraules ^que Sebastià Salvadó, president del RACC, va confirmar
en la presentació, ahir, de l'equip: «En Dani és un exemple

L'Hospitalet de Llobregat. ElS

O Tindrà Àlex Romaní de copilot i Antoni
Zanini de director d'equip

RACC CLUB

JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Dani Solà qualifica de «pas
amb el qual es van complint
objectius» el programa de l'equip RACC Motor Sport, qué
aquesta temporada el portarà a
d i s p u t a r les sis p r o v e s del
mundial de rallis júnior, que
començarà la setmana vinent a
Montecarlo. L'osonenc, que
tindrà Àlex Romaní com a copilot i Antoni Zanini com a director de l'equip, competirà
amb un Citroen Saxó kit-car
que pesa uns 30 quilos més i és
uns set cavalls més potent. El
més important, vist que la relació entre pesi potència no varia gaire, és el canvi de marxes
seqüencial, molt més ràpid que
el manual i que també ajuda a
conservar la mecànica.

'Matqr^S^mti;r

^•:2
RAC

T'.,

»ESQUÍ

jlorei

RAC

UÍSJ
RAC

D'esquerra a dreta, Dani Solà, Àlex Romaní I Antoni Zanini. / RACC

Bressol de campions
La federació internacional va posaren marxa, l'any passat, la
Copa Súper 1.600, embrió del ja reconegut oficialment com a
campionat del mon júnior de rallis, una competició que aquest
any reuneix set marques diferents i en poc temps ha d'esdevenir
el planter que un futur no llunyà ha de rellevar els actuals pilots
dels World Rally Car oficials Dani Solà i Marc Blazquez, que
disputarà el mundial amb un Ford Puma, tindran com a rivals
pilots molt més expenmentats, com Juha Kangas, Gwyndaf
Evans o Martin Rowe Vist el palmarès d'aquest tipus
d'adversans, les comparacions només els poden beneficiar.

del que volia fer él RACC i ha
fet. No hi ha triomfalismes
però sí il·lusió i professionalilat.» Un dels patrocinadors del
programa serà Lloret de Mar,
població estretament vinculada al Ralli Catalunya-Costa
Brava i que amb aquesta acció,
de tres anys de vigència, fa uíia
aposta per p r o m o c i o n a r de
manera diferent, i vinculada al
món del motor, el nom de Lloret a Europa.

Medina, a la final de Hobarth
, La jugadora de Torrent Anabel
Medina es va classificar ahir
per a la final de l'obert de Tasmània. Va fer-ho després de
derrotar en les semifinals la
tennista americana Amy Frazer, en tres sets, 6-2, 3-6 i 6-4.
Frazer era la cap de sèrie número 7 del torneig. En la final
d'avui, Anabel Medina s'enfrontarà a l'eslovacá Martina
Sucha, que va derrotar l'austra-

liana Nicole Pratt, igualment,
en tres sets; 1-6, 6-4 i 6-4. Amb
Medina i Sucha a la final, continuarà la tradició del torneig,
que últimament sempre veu
com una jugadora jove el guanya. La valenciana té 19 anys i
l'eslovacá, 21.
Pel que fa al t o r n e i g de
Sydney, també ahir es van conèixer els finalistestant en homes com en dones. L'argentí
Juan Ignacio Chela s'enfrontarà al suís i segon cap de sèrie
del torneig, Roger Fedèrer. El

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 12/1/2002. Page 23

vuit millors clubs catalans
denatació prenen part
avui, a dos quarts de deu '
' del matí,- a la final de la lliga
catalana de divisió d'honor.
Els participants seran el-CN
Sabadell, èl CN Catalunya,
elCNSantAndreu, eICE
Mediterrani, el CN Mataró,,
elCN'l'Hospitaíet.elCN
Montjuïc i l'Andorra. Totes
les proves seran de final
directa, és a dir, sense'
eliminatòries ni semifinals.
Com a nedadors destacats, ,
el caòipionat tindrà Nina
Jivanevskaia', Jordi Pau i
Mireia García, entre
d'àltres./EL9

., •

»TENNIS

EL 9
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primer va derrotar el bielorús
Max Mirnyi amb ün doble 6-4
i Federer al jove americà Andy
Roddickper 7-6 i 6-4. En dones,
Hingis i M e g h a n n Shaughnessy (dels Estats Units) jugaran la final. Per liltim, al torneig
d'Auckland—amb 357.000 dòlars en p r e m i s ^ l'anglès Greg
Rudesky va vèncer el txec Jiri
Noyak, 6-7,6-4 i 7-6, i el francès
Jerome Golmard al suís Michel
Kratochvil per u n doble 6-2.
Avui tots dos es disputaran el
títol.

Medina, al màsters estatal.. EFE

H i IdeGerg guanya
el primer descens
déSaalbach,a
Àustria
Saaibach'. L'alemanya Hilde
Gergvavèncerahirenel •
primer descens.del cap de
setmana d e ; ' " '
Saalbach-Hinterglem.
Sobre una pista, molt
tèchica I exigent, Gèrg va
imposar-se a '
l'expenmentada sueca ,
Pernilla Wib'erg —a qui va
'treure 12 mil·lèsimes—i a
la Italiana, actual campiona
de la copa del món de
.descens, Isolde.Kostner. La'
italiana continua primera
en la classificació general
, de l'especialitat 7 EL9

»HOQUEI SOBRE PATINS

El Tenerife
destitueix el,,
tècnic català ,
Xavi Gallen
Santa Cruz de Tenerife.. El

Cepsa Tenenfe d'hoquei
sobre patins ha destituït el
tècnic català Xavi Gallen. El
conjunt canari.és quart per
la cua després de la primera
volta de divisió d'honor,
però la junta canària
considera que els números
de l'equip no garanteixen la',
tranquil·litat en la segona
meitat de competició. El
Tenenfe ya"perdre dissabte .
a la pista del Shum Maçanet
(3-2) I té dos punts
d'avantatge sobre les,
places de descens. / EL9
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Duel generacional en
el primer Gran SIam
O Les joves figures i els
OHewitt, einúmerol,
grans campions buscaran el estarà en la part més
triomf a Austràlia
complicada del quadre

O Cinc tennistes catalans
seran caps de sèrie a
Melbourne

LLUÍS SIMÓN
Barcelona

L'hora de la veritat arriba per
als grans del tennis mundial.
Després d'alguns tornejos sense massa transcendència, que
han servit als jugadors per començar a sentir la sensació que
ofereix la competició a les cames i la ment, el primer Gran
Slam, l'obert d'Austràlia, truca
a les portes del 2002 amb un interessant duel generacional,
sobretot en el quadre masculí.
El primer cap de sèrie i número
1 mundial, lieyton Hewitt, jugarà amb el suport incondicional dels aficionats a Melbourne, però també ho va fer a la final de la copa Davis contra
França i el seu equip va acabar
perdent. No en farà prou essent australià i número 1, perquè fent un cop d'ull al quadre
es comprova que el jove tennista, abans d'arribar a la final,
podria trobar-se amb jugadors
de la brillant generació dels 80,
com ara Safin, Roddick, Federer i Haas, alguns d'ells clars aspirants al títol. També ho serà
el sempre imprevisible Andre
Agassi, vencedor de les dues liltimes edicions, i el campió de
campions dels Gran Slam, Pete
Sampras (13 títols), que a les
semifinals podria topar amb
Hewitt. Kafelnikov i Kuerten
podrien arribar molt lluny, tot
i que es mouen millor per la terra batuda i no s'ha d'oblidar el
paper dels canoners, liderats
per Ivanisevic i Philippousis.
En el quadre final hi haurà
una colla de catalans (7), tres
dels quals són caps de sèrieÀlexCorretja (11), Albert Portas
(18) iTommy Robredo (32). Els
altres cinc Alberto Martín, Joan
Balcells, Albert Costa i Fèlix
Mantilla. Aquests dos últims
han tingut la sort o la desgràcia,
depèn de com es miri, de jugeir
entre ells la primera eliminatòria. En el quadre gran també hi

Andre Agassi i Jenifer Capriati, amb els trofeus de campions el 2001. / EFE.
Què tenen a veure, per exemple, Montañés, de Sant Carles
de la Ràpita, i Marrero, canària de tota la vida? Són jugadors
de tennis, són joves i tenen una llarga carrera davant seu.
Què més? Ah sí. Per alguns formen part d'un exèrcit d'ibèrics
armats amb raquetes que respon al nom de «la armada».
Aquest grup, que gaudeix d'un suport mediàtic no
J U U exagerat, sinó exacerbat, està cridat, no per habilitat
p A C ni tècnica superior a la delsrivals,sinó per genètica
i missió divina, a conquerir un per un tots els
tornejos que es fan i es desfan. I així, en l'imperi ja no es
tomarà a pondre el sol perquè aquest cop ni els elements
els aturaran. Mantilla, Portas, Perrero, i Robredo; Montolio,
Sánchez Vicario, Medina i Marrero, allibereu la terra de tot
mal i conduïu aquest gran exèrcit fins a la victòriafinal./U.S.
h a u r à el j u g a d o r m a l l o r q u í
Carles Moya (17) i el de Castelló
Fernando Vicente.
El quadre femení es presenta
més igualat que mai, tot i que
Capriati, Venus Williams i Hin-
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gis són les que més palmarès i
experiència teneri per acabar
emportant-se a casa el trofeu.
La representació catalana la
forma Arantxa Sánchez, però
també hi seràÀngels Montolio.

L'hora de Robredo?
El vyeb oficial de l'obert d'Austràlia
adverteix del paper que pot fer Tommy
Robredo en el desenllaç del torneig. En
aquest sentit avisa al rus Kafelnikov,
tercer cap de sene, que en la tercera
ronda podría creuar-se amb Robredo El
rus va batre el tennista gironí en la
quarta ronda l'any passat a Roland
Garros, però «la jove estrella ha
recorregut un llarg camí des de llavors».
I és cert que el nom de Robredo comença a circular cada vegada
més com aun possible sieeper, o siguí, favont amagat Dos
factors han ajudat a aquest fet: la victòria en la copa Hopman,
també a Austràlia, on el tennista format al CN Olot va ficar-se
a Id butx^a tot el públic i eis mitjans locals; i el fet que, a última
hora, aconseguís ser, per primer cop, cap de sene en un Gran
Slam per la baixa del tenista d'Ontinyent Juan Carlos Perrero.
De moment, el pnmer rival serà Michael Russell, queja ha
perdut dos cops amb el gironí.

EL 9
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liiilii
[51WILLIAMS, Serena EUA

CAPRIATUennifer. EUA [11
TALAIA, Silvija. ORO

[5] GROSJEAN, Sebastian FRA

HEWlTT.LIeylonAUSIll

H^ipe
CARLSSON.AsaSUE
DOMINIKOVICEvieAUS

TU, Meilen. EUA
KRUGER,Joannette.RSA

MELIGENI, Fernando BRA
KRATOCHVIL,MichelSUI

SUCHA. Martina SVK

KUTIKIS.Rita.HOII
DANIILIDGU.EIeni.GRE

LEE, Martin GBR
GAUDENZI, Andrea ITA
{W)FROMBERG, Richard AUS

RÍOS, Marcelo CHI

(W)CRABB,JaymonAUS

MOLIK. Alicia. AUS
PAN0VA,TatÍ3na.RUS[23]
GRANOE, Rita. ITA ¡201
PREVÍAT
PRÈVIA,
PRÈVIA,
PRÈVIA,
(W)CH0,YoonJeong.KOR
PRÈVIA,
TULYAGANOVA Irada. UZB [161

KUCERAKarolSVK
SCHALKEN,SiengNED[271

[221HAGT0VAHeiirietaSVK
74FRAZIER,AmyEUA

LAPENTTI, Nicolás ECU [231
PRETZSCH,AxelGER

SERRA ZANETTI, Adriana ITA

ACASUSO. José ARG
VACEK,JanTXE

SELYUTIHA.IrinaKAZ
HOPKINS,JenniferEUA

GAUDIO. Gastón ARG
PRÈVIA

OSTERLOH, Lilia EUA
[11) FARINA ELIA, Silvia ITA

mi

SHAUGHWESSY.Meghann.EUAIlQ]
STEVENSON,Alexandra.EUA

DIAZ-OLIVA. Mariana ARG

\

vr

DAMM, Martin TXE
[lOllVANISEVICGoranCRO
BLAKE, lames EUA

PRÈVIA,
SAVOLT,AttilaHON

ü

GOLMARD.JeromeFRA
ARTHURS,WayneAUS

ípíii

"•^k

[11] FEDERER, Roger SUI
CHANG,MicliaelEUA

PRÈVIA,
NEFFA-DE LOS RÍOS, Rossana PAR

PRÈVIA,
BOVINA, Elena. RUS

iLIE,Andrev«AUS
BURGSMULLER,LarsGER
HRBATY,DominikSVK

•

SARETTA.FIavioBRA
CLEMENT, Amaud FRA [151

[151COETZER, Amanda RSA
OREMANS, Miriam NED

(W)STEWART,Bivanne.AUS
NÜEDLY, Jana. CAN

KIEFER, Nicolás GER
[2ElN0VAK,liriTXE

PRÈVIA,
KOUBEK,StefanAUT

M'
r^ á
%0tié

(W)MATHIEU,Paul-HenriFRA
SCHUETTLER,RainerGER

MIRNYLMaxBLR
PLESS,KristÍ3nDEN

VlEINGARTNERJariene. GER

CALLERI. Agustín ARG

HEUBERGER,lvoSUI
[22]ARAZI,HichamMAR

TANASUGARN,Taniarine.THA[251
SFAR.Selima.TUN

MALISSE, Xavier BEL [29]
PRÈVIA,

RUSSELL,MichaelEUA

MANDULA, Petra. HON
BARNA, Anca. GER

SA,AndreBRA
MARTIN, Todd EUA

SARGSIAN.SargisARM
PRÈVIA

SREBOTNIK,Katarina.SLa
SMASHNOVA,Anna.lSR

PRÈVIA,
PRÈVIA,

LEE.Janet.TPE
MAURESMO, Amelle. FRA [71

STOUAROV.AndreiRUS
HAAS,TonimyGER[7]

CLlJSTERS,Kim.BEL[41
W)\NHEELER,Ctiristina.AUS

AGASSI,AndreEUA[3]
PRÈVIA

SCHWARTZ, Bàrbara. AUT
PRÈVIA,

COSTA, Albert ESP

A.
I

,t

"SW "•

PRÈVIA,
[41 KAFELNIKOV, Yevgeny RUS
[6]HENMAN,TiniGBR
(W)LARKHAM, Todd AUS

1\

.

itfiígjgiiaawg
(W)WATSON,Cindy.AUS

FUKAREKOtaTXE
SIMONI, Alexandre BRA

GAGUARDI, Emmanuelle. SUI
LIKHOVTSEVA, Elena. RUS [30]

SQUILURI, Franco ARG
PAVEl,AndreiR0M[25]

SUGIYAMAAi.JPN[24]
MCOUILLAN,Ract{el.AUS

GAMBILL,Jan-MichaelEUA[19]
FERREIRAWayneRSA

PISNIK,Tina.SLO
(Vfl BARTOLI, Manon. FRA

MAJOLL Iva. CRO
[9]TESTUD,SandrineFRA
DEMENTIEVA Elena. RUS [12]
JIDKOVA Alina. RUS

I
r
I

PRAKUSYA.Wynne.INA
MYSKINA, Anastasia. RUS
OBATA,Saori.JPN
CAMERIN, Maria Elena. ITA
W GRÁNAME. Amanda. AUS

[131MALEEVA Magdalena BUL
MIKAELIAN,Marie-GaianeSUI
ASAGOE.ShinobuJPH
HRDLICKOVAKvetalXE

;

\ ^

KOURNIKOVA Anna. RUS
HENIN, Justino. BEL (61

>i ^n i ^ i y y

MASSU, Nicolás CHI
BiORKMAN,lon3sSUE
DELGADO, R3nion PAR

;

(W)SRICHAPHAN,ParadornTHA
[12] CANAS, Guillermo ARG

SAFIN,MaratRUS191
DUPUIS, Anthony FRA

I

[16]JOHANSSON,ThoniasSUE
DÍAZ, lacobo ESP

'í

r
^^^^H
!••••

PRÈVIA,

BRANDI. Kristina EUA
CERVANOVALudmilaSVK

CHELA Juan Ignacio ARG
PRÈVIA,

PRÈVIA,
[21 WILLIAMS, Venus EUA

NIEMINEN.JaridioFIN
SAMPRAS,PeteEUA[81

CAPRIATUennifer. EUA

fvKiW i 1 i

WDRAPER.ScotlAUS
[28IRUSEDSKI.GregGBR

ZABALETA. Mariano ARG
R0DDICK,AndyEUA[131

GARBÍN, Tathiana ITA

MARRERO. Marta. ESP
GERSI, Adriana. TXE

,

J

ESCUDE. Nicolás FRA [391
(W) REÍD, Todd AUS

IRVIN,MarissaEUA

GUBACSLZsofia.HON
PRATT,Nicole.AUS

"

i

PRÈVIA,
SANT0RO,FabriceFRA[20]

[321HANTUCH0VA,DanielaSVK
MATEVZIC.MajaSLO

SUAREZ,Paol3.ARG[27]
MULLER, Martina. GER

•

(24]ENQVIST,ThoniasSUE
PRÈVIA,

YOUZHNY,MikhailRUS
LLODRA,MichaelFRA

N00RLANDER.Sed3NED
[ISJRAYMOND.lisaEUA

.

•

PRÈVIA,
ROCHUS,ChristopheBEL

(VflPIERCE.MaryFRA
CRAYBAS,JillEUA

VOlTCHKOV.VIadimirBLR
PRÈVIA,
• PHILIPPOUSSIS, Marit AUS

-_-^-.. .-

NALBANDIAN. David ARG
VACEK, Daniel TXE
UUBICICIvanCRO
ULIHRACH,BohdanTXE

^•·

HUSAROVA,Janette.SVK
KRASNOROUTSKAYA, Lina. RUS

JENNIFER CAPRIATI
EUA
25 anys
12 títols WTA

PRÈVIA,
SANGUINETTI,D3ïldelTA

.-...v-.-^

^^m
^^^^v
^^^Mñ %

DAVYDENKO,NikolayRUS
HIPFL,M3rkusAUT
CARLSEN,KennethDEN
VANEKJIrilXE
[21]ElAYNAOUI,YounesMAR
[31]VINCIGUERRA,Andre3sSUE
lUZZI, Federico ITA
(W) DENT, Taylor EUA
TABARAMichaITXE
VOINEA, Adrián ROM

H i ^ ^
BOUTTER,JulienFRA
l21KUERTEN,Gust3voBRA

HEWlTT.UeytonAUS

^;"\,i

V.3^

VENUS WILLIAMS
EUA
21 anys
21 títols WTA

MARTINA HINGIS
Suïssa,
21 anys
38 títols WTA
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KIM CLiJSTERS
Bèlgica
19 anys
6 títols WTA

X

LLEYTON HEWin
Austràlia
20 anys
12 títols ATP

GUSTAVO KUERTEN
Brasil
25 anys
16 títols ATP

ANDRE AGASSI
EUA
3 l anys
49 títols ATP

lEVGENI KAFELNIKOV
Rússia 27 anys
24 títols ATP,
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;Lá;primera,etapa del ral·li!
ÇatalunyaiserààTarragçna •:
Barcelona.Elral liCàtalunya.-CostaBrava' •
variarà en la pròxirha edició l'esquema
Habitual i els trams de íés comarques
,'tarragoninés es disputaran en la primera- :'
etapa en lloc de,fer-ho en là segona com era '
, habitual, amb èl parc d'àssi'stència a Port '
' Aventura. Elmòtiú principal del canvi é's ,
minimitzar els moviments dels equips ;•
,,d'assistència, que així tindran un punt comú,
•previsiblement a Manlleu, én la segona I ,,, ;
tercera etapes La federació apdstaper un "
l'emplaçament fix perales tres etapes, üna';\
'••mesuraqué seria difícil de complir per,uns''',,.
quants'organitzadors, el RACC inclòs / JC;.

'»HANDBOL'' ;!

[ '-.':/r'

Laselecçip espanyola supera -,
JadeJunísia.aAlçoi ; ,.; •
Alcoi (Aicoià)!.La selecció espanyola va guanyar ••
ahirTunísia!(23-18)en,lapnmèrajòrnà'da'dél,.
memorial Domingo Barcenas que es disputa
'à Alcoi I que serveix de preparació per al-' ' ".
jCanripionatd^Europa que es disputarà a - '
; Suècia 'L'equip espànyolvà patir més del../,
c'onnpte per superar eLqua'dremagnbí, que en i
el descans només perdia per 9-7 Iker',.
•Romero, amb cinc gols, va ser el maxim - '...,}
•golejador de l'èquipde.César Argiles I • ,• .•'
' Antonio Carlos Ortega en va fer quatre. Eh !
l'altre partit de la primera jornada, Polònia va'
sorpendré Rússia (25-22)'Àvui la selecció;, '
espanyola s^enfrontarà a Polòriía. / EFE •

I CICLISME

E
es retira
de divisió d'honor
o La falta d'un patrocinador l'obliga a
renunciar mig any després de l'ascens
JORDI FERRER
Montcada i Reixac (Vallès Occidental),

La divisió d'honor femenina
d'handbol s'ha quedat sense un
dels dos representants catalans. El BM Montcada ha deixat
tot sòl el Plus Fresh.com Lleida
després'de renunciar a la màxima categoria estatal per problemes econòmics. El conjunt vallesà ja no jugarà avui a la pista
del Vicar Goya Jarquü, d'Almeria. El president del Montcada,
Andreu Cervantes, reconeix
que el club no té un patrocinador prou sòlid, però responsabilitza l'entrenador, José Luis
Villanueva, de la renúncia.
En mig any, el Montcada,
fundat el 1958, ha-passat de la
glòria a la desaparició. Al juny
el conjunt vallesà havia pujat
per primer cop en la història a
divisió d'honor en superar el
Porrino de Pontevedra en una
ajustada promoció. El club tenia mig emparaulat un patrocinador a principi de temporada,
però no es va acabar de concretar i al final ho acabat pagant.
El president del Montcada,
que fa 12 anys que ocupa el càrrec, ha explicat que el treball
dels directius i el suport de l'Ajuntament, que s'havia compromès a pagar 15 milions pér
acabar la temporada, garantien

»HANDBOL

La parella;LTaneras-DeBilde,;
una de íesafraccionsa Brenien
'Breínen(Alemanya). El còrredor mallorquí Jòan •
' Llaneras hà començat.els Sis Dies de Bremen,;
, una de les;prqyes europees despista de més
; expectació;—la seguiran més'de 10O.OOÒ \
persones-^; El'pehtacampió del món'
' reapareix-trés mesos després del fals •
dopatge Llaneras, campió olímpi'c a Sydney,,'
formaràparellà arrib elbelgà Étiennede Bilde
' I serà uria de lés atraccions. DèBilde, 'campió*''
; d'Èuropa l'subcampió del mori, compagina la ' pista ambla carretera i és,un dels corredors '
• amb,millor palmarès àBremen. El.tànd'ern
Llaneràs-De Bildé,'(en'la imatge) aspirà'a '
'eridur-'seeltriomf enla.cursaam'encaha 7EFÉ
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O El president creu que les jugadores
han plegat per culpa de l'entrenador

la continuïtat fins a final de
campanya i lamenta que «l'entrenador ha fet creuré a les jugadores que no es podia contin u a r així». L'equip s'havia
queixat mesos enrere que no
cobrava.
Quatre victòries. Al final de la
primera volta, el BM Montcada

era quart amb 9 punts^ (quatre
victòries, un empat i tres derrotes). La renúncia provocarà el
degoteig de baixes: la romanesa
Rosca se n'ha anat a un equip
basc, la portera Robles, al Cajacantabria, i Aurora, Isa, Encarni i la russa nacionalitzada
espanyola Rita, a l'Arrahona
—totes a primera estatal—.

ElMontcada
femení deixa la
divisió d'Iionor a
mitja lliga. Avui
ja no viatja a
Almeria,
/ OSCAR
ESPINOSA

FEMENÍ

Torna la copa d'Europa
ANNA FERRER
Barcelona

El Milar Eliana i el Ferrobús
Mislata valencians tornen
aquest cap de setmana a la
competició europea. Els dos
equips de fèmines comencen
la Uigueta de la copa d'Europa
d'handbol femení que els pot^
donar l'accés als quarts de final. El Mislata arriba a aquesta
Uigueta després d'eliminar en
la fase prèvia l'Anagenninsi Artas grec. L'Eliana, campió espanyol, no ha hagut de jugar

cap fase prèvia.
Grups ben diferents. Els dos
equips valencians jugaran en
grups ben diferents. L'Eliana
jugarà contra tres equips assequibles en el grup B: el Dunaferr SE hongarès, el GOG Gudme de Dinamarca i el Bud Brillant Podogorica de Iugoslàvia.
El primer partit de l'Eliana serà
avui a la pista del Bud Brillant.
Tot i que la lliga ha estat aturada gairebé dos mesos, les jugadores que entrena Cristina
Mayo no han tingut temps per

El Milar
Eliana i el
Ferrobús
IVIislata
valencians
inicíenla
Uigueta
d'accés als
quarts de
final

descansar, ja que nou de les integrants de l'equip han participat en el mundial d'Itàlia.
Les noies del Ferrobús jugaran en el grup C contra els
equips europeus més potents:
el Viborg HK de Dinamarca, el
Hypo Niederosterreich austríac i el Herz-FTC Budapest
d'Hongria. El Ferrol rebrà el Viborg HK.
L'entrenador, Gregorio Garcia, ha tingut més temps per
preparar la lliga de campions
d'handbol ja que només tres
jugadores han anat al mundial.

ELS
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»BÀSQUET COPA DE LA REINA

»BÀSQUET

Fora de combat
o L'Universitat s'adorm en el tercer
període i cau en els quarts de final
EL 9
Salamanca

L'Universitat de Barcelona va
quedar eliminat en la primera
jornada de la copa de la Reina
de bàsquet. El conjunt barceloní, líder de la Higa i un deis candidats a la victòria, va caure
contra pronòstic davant el Caja
Rural canari (66-75) i d'aquesta
ha hagut de deixar la ciutat de
Salamanca i fer les maletes
abans d'hora. Les semifinals
d'avui seran Ros Casares-Celta
(17 h) i Yaya María Breogán-Caja Rural (19 h).
El partit del conjunt català es
va decidir en el tercer període.
Universitat i Caja Rural havien
igualat gairebé tots els aspectes
del joc durant els primers vint
minuts i, en el descans, el marcador així ho reflectia (32-32).
Elisa Aguilar va prendre la responsabilitat en atac i va liderar
l'embranzida definitiva de les
illenques, juntament amb Sánchez i la irlandesa Congreaves.
Anula i Alvaro, insuficients.
Les jugadores de Carme Lluveras van haver de confiar en el
poder anotador de Nieves Angula, que l'any passat va participar en l'All Star de l'ACB a
Màlaga. Però Anula i Alvaro, im
tàndem explosiu en la lliga, van
ser insuficients davant l'excel·lent direcció de l'esmenta-
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O Yaya María Breogán-Caja Rural i Ros
Casares-Celta seran les semifinals

da Aguilar. Al final, l'Universitat no va poder reaccionar i es
va tornar a demostrar que en la
copa tot és possible.
AI final del partit, l'entrenadora de l'Universitat de Barcelona, Carme Lluveras, va reconèixer que l'equip no havia jugat com esperava: «No hem estat bé en el joc interior. Les seves jugadores han fet millors
p e r c e n t a t g e s que h a b i t u a l ment i ho hem notat.»
La resta de partits d'ahir van
suposar aquests resultats: Yaya
María Breogán-Filtros Mann
(68-67), Ros Casares-Andalucía (93-66) i Celta Banco Simeón-Viajes Halcón (74-69). El
primer partit es va decidir a
l'últim segon gràcies a una cistella de Pollini. En el partit final
va destacar la pivot iugolsàva
Brcaninovic, però la més espectacular del dia va ser la base
nord-americana del Ros Casares Shannon Johnson, que va
fer una exhibició digna de la
WNBA.

»BÀSQUET Liiga LES
Los Barrios-Drac Inca
Llobregat-Manresa
Huelva-Rosalfa
Ourense-Tenerife
Lleo-Lucentum
Corunya-Compiutense
Murcia-Melilla
Menorca-Cajasur

El duel entre el Ros Casares I el Yaya Maris va ser espectacular. / EL9'

Quatre catalans enfestrena de la lliga
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EQUIPS

pj

PG PP

Manresa
Oarense
Tenenfe
lucentum

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

16 1
14 3
12 5
12 5
10 7
8 9
8 9
710
611
7 9
7 9
611
611
611
512
512

Ueó

»FUTBOL AMERICÀ

Granada i els Feds de Madrid.
L'únic equip debutant és els
Llops, que substitueix els SaQuatre equips catalans partici- rrios d'Aragó.
pen en la vuitena edició de la
La lliga manté el mateix forlliga espanyola de futbol ame- mat de competició que la temricà que comença avui: el Mar- p o r a d a p a s s a d a i els deu
fil Alella Drags de Badalona, els equips s'enfrontaran en una
Pioners de l'Hospitalet, els Fè- fase regular de nou jornades a
nix de Granollers i els Llops una sola volta. Els quatre mid'Argentona. Els altres equips llors jugaran les semifinals, a
que lluitaran pel títol són els partit únic al camp del millor
Osos Rivas de Madrid, actual classificat, i els dos guanyadors
campió, els Lions de Saragossa, disputaran la final el cap de setels Firebats de València, el Lin- mana de r 11 i el 12 de maig. Els
ces de SeviUa, els Sarracenos de Osos de Madrid defensen el tí-

Minorisa net mantindrà''
una jornada més » *
, còmodament'el lideratge
delaLEB'gràciesala
victona que va aconseguir
en el derbi d'ahir a Cornellà
contra per 74-75 Bipartit
es va decidir en els últims
instants perquè els locals
van saber aprofitar el
desencert en el tir, sobretot
enelstnplesienelstirs
lliures, dels manresans per
anar per davant fins
gairebé al final, quan
l'expenència dels visitants
va decidir el matx /EL9

MINORISANET Oliver (16) Pefiarroya
(2) Montas (13) Stacey (13) Rey
nolds(16)—cinc micial— Urreizti
(3) Lavma (3) Cilla (4) i Singla (5)
T 2 25/55 T 3 5/22 T II 10/70

UNIVERSITAT: Anula (22), Palau (8), Longuin
(16), A.B. Alvaro (8), Cebrián —cinc inicial—, Grgin (4), Mulders, R. Martínez, M.'
Martínez (2) i Forns. Tirs de 2:19/34. Tirs de
3:6/14. Tirs lliures: 10/16.

EL9
Barcelona

, Cornellà de Llobregat. El

CURNELLA CENTRE LLOBREGAT Ramírez
(13) Cabeza(20) Berenguer(8)
Martínez Dies (10) —cinc inicial
Berbois (12) Galán i Segado (11)
Tirs de 2 22/37 Tirs de 3 4/17 Tirs
lliures 26/54

CAJA RURAL CANARIAS: Whitemore (8), Sánchez
(19), Congreaves (25), Aguilar (15), Peláez
(8)—cinc inicial—, Montesdeoca, Quintero,
Álamo, Uriquijo, Alvarado i.Owens. Tirs de
2:15/34. Tirs de 3: 11/20. Tirs lliures:
12/16.Faltes personals: 20.

PARCIALS: 19-19,13-13,19-14 i 24-20.

El Manresa guanya
el derbi a Cornellà
en els instants >
'finals (74-^5) M>

tol que van aconseguir l'any
passat contra els Lions de Saragossa i tornen a ser els favorits ja que mantenen pràcticament el mateix bloc.
Pel que fa als quatre equips
catalans, els Drags de Badalona, que van set campions els
anys 1998 i 1999, volen tornar
a estar a la final i per això s'han
reforçat, entre d'altres, amb un
canadenc amb passaport holandès. El mexicà Omar Loyo
c o n t i n u a d ' e n t r e n a d o r . Els
Pioners ha fitxat q u a t r e
nord-americans i tenen Gfeg

Luna com a tècnic per intentar
estar a les semifinals. Els Fènix
de Granollers r e c u p e r a n el
quarterback i tècnic mexicà
Ramón Figueroa, que fa dos
anys els va portar al títol i s'han
reforçat a m b cinc j u g a d o r s
mexicans. Els Llops d'Argentona, que la temporada passada
van guanyar la lliga catalana,
estaran dirigits per Quim Perajuan i no tindran cap jugador
estranger. En la primera jornada els Fènix rebran els Drags,
els Llops als Osos i els Pioners
jugaran al camp dels Lions.

Complutense
Huelva
Drac Inca
Rosalia
Murcia
Melilla
losBamos
Menorca
Corunya
Llobregat
Cajasur

89 - 83
74 75
77-72
92 90
77 99
48 - 86
demà
113-110
PC

Pt

14671250
14371272
13871273
14301333
15061483
13631355
13081301
12981362
13091325
12191235
13291369
13461397
15091630
12681409
13491416
14031518

PF

33
31
29
29
27
25
25
24
23
23
23
23
23
23
22
22

La propera (18 gener)
Menorca-Los Barrios, Cajasur-Mur
cia, Melilla Corunya, Compluten
se Lleó Lucentum Cúrense Tenen
fe Huelva Rosalia Llobregat Manre
sa Drac Inca

»HOQUEI GEL Superlltga
FC Barceiona-Jaca
Puigcerda-Txuri
EQUIPS

Puigcerdà
Jaca
FC Barcelona
TxunUrdiñ
Majadahonda
Gasteiz

7 8
5-2

PJ PG PE PP GF GC Pt

10
10
10
10
10

8
7
5
5
1

2
2
1
0
1

0
1
4
5
8

52
40
53
25
24

24 27
26 24
32 17
35 15
51 5

10 0 2 8 20 51 2

La propera (avui)
Txuri Urdiñ Barcelona Puigcer
dà Majadahonda I Jaca Gasteiz
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»ACB

EUROLLIGA

li 'l'I! i ' ,
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AítoversusMaljkovic, pel
liderat de l'ACB
O El Barcelona visita TUnicaja
amb Tobjectiu d'escapar-se al
capdavant de la classificacjó

O L'equip blaugrana, el més
ofensiu del campionat, ha
guanyat els últims set partits

lAFIGORAMIRSAD TURKCAM (CSKA Moscou)

27 J

L'aler pivot turc del CSKA
va fer una exhibició, es,'
miri com es miri. Ni els •
Knicks ni els Bucks ei
van voler I ara l'equip rus
i el bàsquet europeu el
gaudeixen Intractable sota l'anella

\*.-

vít_
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Barcelona

Dues de les millors plantilles
del bàsquet europeu. Un pavelló amb més de 8.500 seguidors
bojos pel bàsquet i pel seu
equip. El liderat de l'ACB en
joc. El duel tecnicopersonal
més apassionant del bàsquet
estatal: Aíto-Maljkovic. Tot i
això, rñolt més és el que oferiran aquesta tarda l'Unicaja i el
Barca (19 h, Canal +) al pavelló
. Martín Carpena. Un al·licient
i.'¿^
més és l'enfrontament entre
una idea del bàsquet que dóna
\,
una prioritat, segurament exagerada, al bàsquet defensiu
(Maljkovic) i un altre que sé
-..•t·í···f'centra més en la filosofia d'anotar, per sobre de tot, més
punts que el rival com a camí
inellidible cap a la victòria.
Els al·licients no s'acaben
mai perquè Milan Gurovic tindrà ganes de demostrar a Aíto
que tenia un lloc en el Barca
contra el jugador que el va acabar substituint, el lituà Karnisovas. Evidentment, si s'ha de
parlar d'un favorit, aquest és el
Barcelona, que ha encadenat
set victòries en els últims partits. Amb un joc exterior sublim
• ^
—les ratxes de triples solen ser
m,
W>^__J
criminals per als rivals— i amb De la Fuente, en un partit d'aquesta temporada. / EFE.
Okulaja fent rhillors estadístiques (punts i rebots) que Gasol
fa un any, el Barca sembla no
El Caprabo rep el Càceres
tenir rival a l'ACB i el nord-aEl Cdprabo Lleida afronta aquest vespre G/4 de 9) un partit en
mericà que es fitxarà seguraprincipi
no gaire compliral contra un dels pit|ors equips de la
ment només jugarà l'EuroIliga,
lliga,
el
Càceres
d'Alfred Juíbe, que nosurt de la crisi. L'equip
on si fan falta unes quantes galleidatà
encara
aspira
a jugar la copa del Rei, pero no ho té gens
rrotades més per fer-se valer,
fàcil
i
Edu
Torres
demana
la victòria per assegurar, almenys, la
sobretot si s'arriba a la final a
permanència
a
l'ACB
com
més aviat millor Els jugadors, tot i
4 a Bolonya.
la crisi del Càceres, no es refien del nval «El nostre equip encara
L'Unicaja, que a Europa no
pot millorar molt si no tenim més lesionats», comenta una de
passa per un bon moment soles revelacions de la lliga, Sergio Ramos. El parlil d'aquest
bretot després de la derrota de
vespre suposarà l'estrena a Lleida de l'exjugador dels Bulls i els
dijous contra el Maccabi, hauSixers Michael Ruff iii, el substitut de Bryan Sallier El jugador
rà de defensar a mort el joc exmés veterà de l'equip, Manel Bosch, va complir en el partit de
terior del Barca (Jasikevicius,
la setmana passada a la pista del Real Madrid els 10.000 minuts
Navarro, Karnisovas i Ekonode joc d l'ACB Bosch, que viu la seva 16a temporada a la lliga,
mou) per tenir alguna possibiha jugat en equips tan importants com el FC.Barcelono, el
litat. El problema que es coGranollers, el CAI i l'Unicaja.
mencen a trobar ja els rivals de
D'altra banda, el Joventut va confirmar ahir la incorporació
l'equip d'Aíto és que Dueñas
de l'escorta belga Daren Queenan, que sera el substitut del
cada vegada està més eritonat
canoner argentí Juan Alberto Espil, que estarà més d'un mes
i, si les defenses es comencen
de baixa Queenan, que va començar la lliya amb el Caceres,
a tancar, els cau a sobre una
té 35 anys 1 té passaport belga
pluja de triples.

r. í^.:

•'•>*

L'EQUIP

'v..

.

SCEPANOVIC
(Partizan)
• 40 punts
7/10 triples
STANOJEVIC
(Partizan)
32 punts
9 rebots

ELS.RECOReS

u.

H
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-iWr-~;
BROWN
(Efes Pilsen))*j;
PARKER
31 punts- ' W^y (Maccabi)
5/8 triples
y*
",,' 22 punts '
'8/10 tirs de camp
TURKCAM
.__
(CSKA)
( X ¡ :
27 punts • ' W*-'
23 rebots .

MACCABI. En un grup on els'
partits pengen tots d'un fil, i la
classificació és caríssima,
guanyar al IVIartín.Carpena, a
Malaga, davant 8.500 •
espectadors té molt de mèrit.

''

»Punts
V. Scepanovic,(Partizan)

40

> Rebots
IVI.'Turkcam(C'SKA).

23

> triples
V. Scepanovic (Partizan)

7

»Assistències
Papaloukas(Olimpiakòs)

. 10

> Tirs lliures
V. Scepanovic (Partizan)

13

". • ESÏAIIISTiüUES •
í Punts .

»Tirsde2(%)

A. Ford (Òlimpiakòs) "" ' 26,7

A,pjordjevic (R. Madrid)

V. Scepanovic (Partizan)

H. Mujezinoyic (Olimpja)
70,3
L.Scola(Tau) • ^
' 69,0

G. Fucka (Skipper)

;

•• ,

G. Giricek(CSKA)

22
21,6

,,20,33

«Rebots

R Oberto (Tau),

75,6

67,9

»Triples (%)

M.Turkcam(CSKA)

14,1

J. Blair (Sçai/oiini) M.Skelin(NovpMesto) .

12
10;í

Q.M. Loilis (Utker)

9,9

(Assistències

V. Scepanovic (Partizan)
S. Stombergas (Efes)
A.Ford (Òlimpiakòs)
M. Bqoker (Scavolini)

55;2512,7
51,9
'50,9

»Tirs lliures (%)

H. Hawkins (Wroklaw)
E. Bennet(Tau)

4,7
4,6

V. Karassev (Ural Great) ,
T. Papalóukas (Olimpiak.)

4,5
4;2

'- - I IlLOROEL

A. Smiljanic (Buducnost) 95,4
W. Alexis (Alba Berlín)
..93,5
A. Herreros (Real Madrid) 93,5
A. Djordjevic (R. Madrid)

BARCA

ADEMÓLA OKULAJA
L'aler pivot va jugar com
tot el Barca, concentrat i
sabent en.tot moment '
la importància d'un
triomf a Grècia. La
majoria de punts, a i.'inici, •
.per començar a marcar distància i
evitar disgustos. Eficaç. . .

92,5
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Pau Gasol escriu el punt i a
part de la nit a l'NBA

29

»NBA
Heat-Blazers
. . 85-92
Nets-Cllppers ; .
:. , 1 0 8 - 8 9
Mavericks-Knicks
.
.11,1-89
Nuggèts-Cavaliers .
:., 9 6 - 9 1
Suns-Grízziiès ,
. . .
96^102
Jazz-Rockets...
,.,83-79
FEDERACIÓ EST DlVISiÓ ATLÀNTIC

O El català excel·leix en atac i fa més punts
que cap altre jugador en la jornada, 31

O El seu encert es veu recompensat amb un
triomf de Memphis a Phoenix, 96-102
LES MILLORS NITS

JORDI PLÀ
Bsircelona

»Suns-Grizzlies113-101
Els Grizzlies, a poc a poc, s'endureixen, i ara que vénen partits complicats —cada vegada
més—, l'equip sembla que juga
més refet i compacte. Bon senyal. (Què hi ha en tot això de
la facilitat de paraula de Jason
Williams? Gratar l'orgull dels
companys, l'intangible més
necessari per obtenir resultats
quan els sistemes resulten impossibles?). Mentre això és una
realitat, Gasol, solvent i eufòric
de joc, confiat i rehabilitat físicament, ensenya als americans
una cosa que per nosaltres era
sobradament coneguda: les últimes possessions no són cap
problema per ell. La pàgina
web de la lliga, www.nba.com,
per primera vegada va obrir
amb el jugador de Sant Boi com
a protagonista, lloant-lo: «El
jugador de Memphis Pau Gasol
potser és nou a l'NBA, però dijous —divendres a la matinada
aquí— va jugar com un veterà.»
Cap sorpresa per nosaltres,
més pressió ha viscut aquí que
la d'aquesta última jornada a la
pista dels Suns.
Duresa mental. Que els Grizzlies cada cop són menys cadells
ho mostra que tot i que a cinc
minuts de la fi perdien 83-92
— d e s p r é s de c o m e n ç a r el
quart decisiu amb dos punts
favorables i d'anar tot el partit
al davant—, van acabar esgarrapant de valent, 96-102.1 responsable directe d'aquest 19-4
final, incontestable, Pau Gasol
amb 10 punts. Abans ja n'havia
fet 21 (60% de tir, 12 de 20 i 7
de 8 lliures), havia arreplegat 7
rebots i posat 5 taps (els Suns
són dolços a Gasol: 2 partits, 29
punts.de mitjana). A tot això,
cal notar l'excel·lent percentatge de tir de Memphis, 49,6%, i
la defensa dels jugadors de Lowe, que va deixar Phoenix en
41% en tirs de camp. Era obligat fer-ho així, perquè l'única
cosa que mantenia els Suns en
el partit, els rebots d'atac, els va
permetre fer, 19 llançaments
més que Memphis. Jason Williams, amb 16 punts i el cap
clar als darrers minuts (només

, .6 de novembre
2 7 punts, 5 rebots 13taps
4 0 minuts

»Clippers-Grizzlies 108^92
7 de novembre
2 4 punts, 6 rebots i 3 taps
4 2 minuts -

»Cavaliers-Grizzlies101-94
17 de novembre
26 punts, 8 rebots i 2 taps
4 4 minuts
•

»Raptors-Grizzlies 91-88
2 9 de novembre
2 2 punts, 9 rebots i 3 taps
4 0 minuts

tSixers-Grizzlies 87-93
2dedesenbre
2 0 punts, 10 rebots i 3 taps
3 9 minuts

»Grizzlies-Timberw. 80-105
6 de desembre
2 2 punts, 11 rebots i 3 taps
4 2 minuts

»Grizzlies-Sixers 92-83
8 de desembre
2 4 punts, 8 rebots i 2 taps
4 4 minuts

>Grizzlies-Bucks 105-114
18 de desembre
19 punts, 15 rebots i 4 taps
4 1 minuts

»Grizzlies-Bulls 107-85
26 de desembre
27 punts, 14 rebots i 4 taps
3 7 minuts

»Grizzlies-Spurs 79-83
30 de desembre
24 punts, 15 rebots i 3 taps
4 3 minuts

»Grizzlies-Raptors 84-81
8 de gener
2 0 punts, 10 rebots i 4 assis.
42'minuts

>Suns-Grizzlies98-102
Una cistella decisiva —en el darrer quart— de Gasol contra Phoenix. / EFE

Pròxima estació, Salt Lake City
La següent aturada d'aquest excursió <>in crescendo» per l'oest
amencà, serà a Utah, al Delta Center Allà, Gasol i els Grizzlies
jugaran contra els Jazz, que ahir van vencer els Rockets per
83-79, annb l'inacabable Karl Malone altre cop magnífic: 30
punts, 10 rebots 16 assistències. Al seu costat, igual que els
últims setze anys, John Stockton, sobn i diligent: 19 punts 16
assistències. Tothom ho sap, són les primeres veus dels Jazz. La
definició més perfecta que del bloqueig i continuació s'ha vist
mai en una pista. Passen els anys, els jugadors —i la vida en
general—, i ells sempre són alia. Els millors actors secundans
de la història d'aquest esport Van començar malament, però
com que volen jugar el «play-off», de mica en mica van afinant
la cosa: dels últims 18 partits jugats, 13 per a ells.
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10 de gener
3 1 punts, 7 rebots i 5 taps
4 0 minuts

2 tirs a cistella al darrer quart),
o Shane Battier, que en va fer
sis dels 19 últims, van ser importantíssims per agafar aire
del desert d'Arizona.
Marión al·lucina amb Pau. Als
vestidors, reposat i amb periodistes, Shawn Marión (l'únic
cactus de punxes que els Grizzlies van trobar a Phoenix, 24
punts i 17 rebots) deia: «Gasol
és un jugador fantàstic. L'heu
de respectar —als periodistes—. És gran i cdt. És un 2ml5
que sap jugar a bàsquet.»

EQUIP

PJ ..PG

34
34
32
, 37
35
35
, 33

Nets
Cèltics
Wizards '
Màgic
Sixers
Knicks
Heat

23
20
18
19
15
14
'8

PP

11
14
14:
18
20'
21
25

FEDERACIÓ ESTDiVIStÓ CENTRAL
EQUIP

, PJ '

PG

PP

• 32 19 13
• 36 20 16
, 35 19 16
33 16 17
' 34 16 18
34 13 21
' 35 13 22
- 34- 6-28

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets'
Hawks
Cavallers
Bulls

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ Í^ITJÀ
EQUIP

' , PJ . PG

Spurs ,
Timberwolves
Maverïcks
Jazz
Nuggets
Rockets
Grizzlies

33
'34
35
35
34
35'
35

25
25
'24
19
11
11
11

.
PP

8
9'
11
16
23
24
24

FEDERACIÓ OEST OmSiÓPACÍnC
EQUIP

Lakers
Kings
Sonics
Clippers
Suns
Blazers
Warriors

. '

P J - , PG

32
, 35
35
' 36
36
, 35
35

PP

26
6
26 , 9
18 17
18 18
18 18
16 19
12 23

ElsNetsdeKiddi,
elsMavsdè ,
Nowitzki tampoc
fallen
Nova Jersey. Un altre equip -

entonadíssim a l'NBA, i'que
cada dia fa més respecte,'
ésel Nova Jersey. Ahir va
sotmetre els.Cllppers;
108-89, i domina la •
competició a l'est •,
Funciona sempre com una
orquestra i ahir, un altre
cop; SIS jugadors van fer
més de 10 punts icap va ,
superar els 18. Keithvàn
Horn, el teòric anotador
dels Nets, només en yafer ,
8. No ve d'aquí. Jason Kidd,
suprem de nou,,amb,11
assistències.i 9 rebots, va
dirigir el grup eficaçment.
A Dallas, Nowitzki (29' '•
punts, 13 rebots) I Nash (14
111 assistències) van liderar'
un altre festival de l'èquip
de'MarkCuban;111-89als
Knicks, que definitivament
són un problema:-dels • . '•
últims 15 partits, 12 per als,
rivals./jp
,
. , '
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN SÒMIA M R S A L
opinions de Martí Perarnau i de Joan
Manuel Tresserras van ser el colofó d'una tarda i d'una nit marcada a Catalunya pei: l'autoritarisme de Madrid. Però
al marge de les paraules que es puguin
dedicar a aquest tema, està clar el tracte
i el menyspreu cap a una selecció que
fora del límits territorials no és res.

Paraules i més paraules
Pletòric. Al No ho diguis a ningú de dijous en Jordi Basté va estar pletòric. Va
fer un programa gairebé monotemàtic
del «pollastre», com el va anomenar,
muntat arran del partit (o no partit) entre la selecció catalana i el Brasil. Va de-

LATRÍA
•LA2-.

.

Espanya-Polònia
Segon partit de preparació
de Id selecció estatal que
haurà dejugar, a partir del
25 de gener, el campionat
d'Europa a Suècia El matx
os jugarà H Alcoi i tomia
part del torneig
internacional d'Espanya

>CANAL->-

UnJcaja-FC Barcelona
El líder, el Barca, juga a la
pista del segon classificat,
l'Unicaja, que només ha
perdut un cop a casa, en un
partit que pot acabar
essent decisius per als
emparellamentsdel
«play-off» peral títol.
»FUTBOL TOTAL i í . i -

Newcastle-Leeds
Espectacular partit de la
Premier League anglesa
entre dos dels equips que
lluiten pel títol, el
Newcastle d'Alan Shearer i
el Leeds de Robie Fowlet,
Viduka, Ferdinandi
companyia

diida SC

^ apodere de tLÍ)e}á que el amor
entre en tu vida v tu corazón

manar (i això que ell rio ho és, de demanar) que parlessin éls clubs de futbol; va demanar que es pronunciessin
els polítics; que es pronunciés la Generalitat... Va demanar, en definitiva, un
cop de puny sobre la taula. Un prou. Les

>*i

Un cap de setmana per a
'esport català al 33

Chris Webber i
Vince Carter,
protagonistes a
«NBATotal»
Barcelona. Avui al 33, i dins

El 9
Barcelona

Els.aficionats a l'esport i als
equips catalans disposaran
d'unxap de setmana molt entretingut gràcies a lá programació esportiva del 33. Avui, a
partir de 2/4 de 5 de la tarda,
es veurà en directe.el matx de
la divisió d'honor d'hoquei entre elVivà Hàbitat Blanes i l'Anoia Freixenet. Després del
partit, s'oferirà un resum de
l'espectacular torneig de bàsquet jtinior de l'Hospitalet, un
dels més prestigiosos que es
fan arreu d'Europa d'aquesta
categoria. El títol va ser per a les
joves promeses de l'Olimpia de
Ljubjana. La programació esportiva del dia es completa
amb futbol, amb el partit de segona divisió (2/4 de 7) entre el
Recreativo i el Badajoz i el pro- El Casademont-Fórum es veurà en directe al 33. / MIQUEL RUIZ
grama NBA Total (4), amb reportatges a Vince Carter, Chris arribar a la fase final de la copa dir d'un partit del millor equip
Webber i Rick Barry i l'actua- del Rei. És una ocasió immillo- català, el Sant Pere i Sant Pau,
litat de Pau Gasol i Michael Jor- rable per veure en acció algu- contra el Complutense. Desdán.
nes de les grans estrelles de prés, a les 5, i des del Camp
Demà al matí, a l'hora habi- l'ACB: Keefe, Sekunda, Marco, d'Esports de Lleida s'oferirà en
directe un partit de futbol entre
tual del bàsquet (2./4 d'l), el Williams, etc.
Casademont jugarà en directe
A la tarda, a 2/4 de 4, els afi- dos dels millors equips de la 2a
un partit decisiu en là lluita per cionats al voleibol podran gau- divisió B: Lleida i Espanyol B.

CANAL BARCA I EUROSPORT
12.00 Tiempo ile juego.
14.00 Àlbum de oro.FC
Barcelona-Sevilla. Partit de
tornada dels vu itens de f i nal
deia copa de la UEFA de la
temporada 9 5 - 9 6 .
16.00 Bàsquet.Peristeri-Barça
(Eurolliga).
1745 Magazine Liga ULEB.
18.15 Tiempo de juego.
19.45 Reportaje futbol
internacional.
20.30 Tiempo de juego.
Partit de lliga: Sevilla-FC •
Barcelona.
..
22.30 Euroitga
basket.Peristeri-Barça (en,
diferit).
00.30 Tiempo de juego.

906 422 200
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08.30 Motor. R a l l i Dakar.
09.00 Esquí. Copa del Món de
fons: Nove Mesto.
10.00 Esquí. Bobsleigh:St
Moritz. •
11.00 Esquí alpí. Saalbach.
12.15 Esquí. Bpbsieigh.
13.00 Esquí. Fons: Nove Mesto.
13.45 Esquí. Salts: Willingen.
15.30 Esquí alpí. Wengen.
16.30 Esquí. Biatió: Oberhof.
17.30 TenniSiWTATour: Sydney
18.15 EurosportNews.
18.30 Tennis. Sydney.
19.30 Futbol. Copa Antalya.
21.30 Boxa.Ottke-Mundine.
22.30 Motor.Ral·li Dakar.
23.00 EurosportNews...... ,
•23.15 Esquí.SaltS: Willingen.
00.15 Esquí.Luge. .
01.15 Motor.Ral·li Dakar.
01.45 EurosportNews. .
02.00 Fi d'emissió.

l'espai NBA Total, dos
atractius reportatges de.
dos deisjugadors més
impact'ants de la lliga; Chris
Webber, la joia dels King's,
i Vince Carter, l'.estrella dels
Raptors i jugador més votat
per l'All Star. Coma
complement, la dosi
setmanal dè Gasol i Jordán
i un reportatge del mític
Rick Barry, All Star dels de '
veritat./EL9

Christian Vieri,
davanter de l'Inter
de Milà,
entrevistat al Plus
Barcelona. El davanter italià

de l'Inter de Milà, "
exjugador de l'Atlético de
Madrid'i company de
.Ronaldo a l'equip d'Héctor
Ctjper serà entrevistat avui
a dos quarts de tres al
-programa El Dia Antes de
Canal+. El jugador és amb
l'equip'italià a Mallorca, on
realitzen una concentració
per a la segona volta de la
lliga./EL9

SPORTMAN IA i TELEDEPORTE i FUTBOL TOTAL
08.00 NFUaguars-Bears.
10.30 NBA. 76ers-Spurs.
13.30 Rugbi mundial.
14.00 Esto es América.
15.00 Birdie.
15.30 NBA.Dallas
Mavericks-NewYork Knicks.
17.30 Vela.World Yachting.
17.15 Hoqueigei.NHL:
Philadelphia Flyers-New
Jersey Devi Is'
19.35 Golf Sony Open
Hawiaii.Segoiia jornada.
22.00 NFLReview.
22.30 NFLWild Card.
01:50 NFLWild Card.
05.15 Boxa.Campionat llatí pes
gall: Cuartos-Zemouri.

10.01 Notícies.
10.10 Lo mejor del 2001.Glmnasia
rítmica.
11.00 EsquLSaalbach.
12.00Jaraisedal.Pesca Icaça.
12.30 Esquí. Wengen.
13.45 Futbol
sala.Martorell-Barcelóna.
15.15 Lo mejor del 2001.Salts..
16.05 Lo mejor del 2001.Esgrima.
17.00 Bàsquet.Copa de la Reina:
primera semifinal.
18.30 El partido del siglo (futboí).
19.00 Bàsquet.Copa de la Reina:
segona semifinal; •, '
' 20.30 Handbol.Espanya-Polònia.
22.00 Voleibol.Superlliga masculina: Gijón-Málaga. .
00.00 Motor.Ral·li Dakar.-^
00.30 Lo mejor del
.2001.Motociclisme.
02.50 Lo mejor del 2001.Salts.

06.15 Stoke-Everton.FACup.
Tercera ronda.
08.00 Macciesfield-West Ham. FA
Cup. Tercera ronda.
10.00 Cardiff City-Leeds United.FA
Cup. Tercera ronda.
12.00 Aston Villa-Manchester
United.FA Cup. Tercera ronda.
14.00 Lille-Lens. Lliga francesa.
Jornada 2 1 .
16.00 Newcastle-Leeds.Premier
League. Jornada 2 2 .
18.00 íolton
Wanderers-Chelsea.Premier
League. Jornada 2 2 . '
20.00 Auxerre-Bordèus.Lliga
francesa. Jornada 2 1 . , ,
22.00 Dporto-SpórtingLIsboa.
00.00 Marsella-Bastia:L·liga '
francesa, jornada 2 1 . ;'. •
02.00 Newcastle-Leeds. Prem ier,
League. Jornada 2 2 .
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Prou de nostàlgies!
EXÁI

1

Senyors, senyores, nens: Al
nostre país, aquest capicúa no
és ni l'Any Gaudí, ni l'Any Verdaguer. Aneu errats: És l'any de la nostàlgia pel Dream Team, agafeu-vos
fort!.

O

I ja n'estem farts, mira. Mai,
a la història blaugrana, s'havia
ifaassaí produït un fet semblant. Ni els
avis van plorar massa per les 5 Copes,
ni els pares ens van fuetejar amb les
glòries de l'H.H., ni tan sols la tieta va
fastiguejar amb el constant record del
0-5 gloriós. Ara, en canvi, ens plou una
infinita saudade pel Cruyff, per Wembley i per tot aquell sunsum corda. I fa
deu anys, només, del Dream Team i ja
es reverencia com si mai més no n'haguessim de viure un d'igual. Prou de
nostàlgies.
Ara bé, si cal, els aplanarem el
camí per tal que agafin via paral·lela i deixin la realitat en
pau. Organitzat pels llestos de sempre,
aquells que van treure tall i profit de
tan efímera glòria, seria bo que planegessin una gira d'aquests Almogàvers
p o s t m o d e r n s , tota u n a assortida
col·lecció de bolos per comarques.
Que es juguin a pobles i viles partits
de solters contra el Dream Team després de cada missa, arrodonits amb
tertúlies titulades «Que grans que
érem quan érem bons», on l'Stoitxkov
expliqui fil per randa batalletes d'avi
Cebolleta, ben farcides de tacos i sal
grossa: «Yentonses, le dije al linier, tú,
desgrasiao...... Que en Julito balli amb
la pubilla a l'envelat i que en Bakero

L'HOMENATGE A GOIKOETXEA. L'homenatge a l'extrem que Cruyff va reeconvertir en lateral va ser el darrer bolo del Dream Team. Els homenatges estan
bé, però la nostàlgia que envolta el passat recent, no. / EFE
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justifiqui jugar sempre enrere, que en
Aquesta enyorança injustificable
Koeman escenifiqui «El Xut» a la plaça no condueix enlloc. Pot ser molt cataMajor i que en Laudrup enseiiyi cro- lana, molt nostrada, no ho dubtem,
però només val per no prendre consquetes a les mestresses locals.
ciència de les actuals penalitats i conQue els treguin per tot arreu a vèncer-nos (no calia) que no tenim recoll i be i que els santifiquin si mei, ni com a poble, ni com a culerada.
cal. Mentre exorcitzem el pas- Tanquem doncs la història del Dream
sat d'una vegada, qualsevol sortida Team a pany i forrellat, que ja va essent
serà bona. Boníssima. Perquè ja co- hora d'estar alerta del greu error hismença a ser hora de posar fi a tanta tòric que representa tanta
torticofi i de posar el cap a Uoc, on el mitificació, tanta reverència, tanta ximpleria...
porta tothom, mirant endavant.

Frederic Porta. Periodist.i

I FUTBOLÍ A DIVISIÓ
EQUIP

«
-(r
«
1^
•
•

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

Real Madrid
Deportivo
Vaiència
Ceita
Atliletic
Betis
Barcelona
Alavés
Sevilla
Valladolid
Las Palmas
Màlaga
Espanyol
Saragossa
Viia-real
Osasuna
Tenerife
Mallorca
Real Sociedad
Rayo

PUNTS

35
33
33
32
31
31
3D
30
27
25
24
24
24
23
22
22
21
20
19
13

t BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERAJORNADA

Betis-Màlaga
Diumenge(17.00.PPV) •
Real Madrid-Valèncla
Diumenge (20.00, C+)
Valiadolid-Deportivo
Diumenge(17.00, PPV)
Las Palmas-Mallorca
DiumengedS.OO, PPV)
Athietic-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Alavés-Tenerife
Diumenge(17.00, PPV)
Celta-Osasuna ,
Diumenge (17.00, PPV)
Vila-reai-Rayo
Dissabte (20.30, PPV)
Barcelona-Sevilla
•Diumenge(17.00, PPV)
Saragossa-Espanyol
Diumenge(17.00, PPV)
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Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 16a jornada
RugbL Copa d'Europa
Bàsquet Copa de la Reina.
Semifinals
Futbol de sala. Divisió d'honor.
16a jornada
Waterpolo. Divisió d'Iionor. 8a
jornada
Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Motor. Copa del món de trial
indoo'r. Coblença
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Voleibol. Lliga Acevol. 17a
jornada
Handbol. Copa d'Europa
femenina
Esqui alpí. Copa del món.
Descens masculí a Wengen i
femení a Saalbach

EQUIP

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

Barcelona
Unicaja
Tau
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Fuenlabrada
Breogán
Estudiantes
Joventut
Ferum
Casademont
Lleida
Sranada
Canàries
Càceres
6l|ón
Cantabria

VICTÒRIES

13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
7
5
5
4
2
2

»LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Breogàn-Tau
Dissabte (19.15)
6i)6n-Canàr<es
Dissabte (19.00)
Real Madrid-Cantabria
Diumenge(12.30)
Ueida-Càceres
Dissabte (20.45)
Joventut-Fuenlabrada
DiumengedS.OO)
Ünicaja-Barceiona
Dissabte (19.00,0+)
CS Fernando-Pamesa
DiumengedS.OO, Spo.)
Casademont-Férum
Diumenge(12.30,33)
Granada-Estudiantes
Diumenge (12.30)

1 Betis-Màlaga
2 RealMadrid-Valincla
3 .Valladolid-Depoitlvo
4 las Palmas-Mallorca
5 Athtetic-Real Sociedad
6 Alavés4enetlfe
7 Celta-Osasuna
8 Vila-real-Rarii
9 Bareelona-Sevilla
lOSaiaiossa-Espanyol
11 Extremadura-Oviedo
12Raciiig-ll3stic
13 laín-Atlítico Madrid.
HUevant-Ubacete
Ple al 15
15Sportiii|-Xer«z

'.y

EN XARXA:
Motor. Ral·ll Dakar
wiww.dakar.fr
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com
Tennis. Obert d'Austràlia
wviw.ausopen.org
Bàsquet
www.acb.com
www.basketv.com
www.euroleague.net
Esquí
www.fis-ski.com
Escacs
vinivw.fide.com

FutboL Lliga primera divisió. 20a
jornada
BàsqueL Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet Copa de la Reina. Final
RugbL Copa del Rei. Vuitens de
final
Motor. Ral·li Dakar. 14a etapa.
Dakar-Dakar
GolL Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Atletisme. Cros de Sabadell, Vall
de Bianya, València i Sevilla
Tennis. Torneig de Sydney,
~ Auckland, Hobart i Canberra
Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen I ,
femení a Saalbach

> DILLUNS 14
Tennis. Obert d'Austràlia

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

»DIMECRES16
FutboL Copa del Rei. Quarts de
final. Tornada
Bàsquet Eurolliga. 1 l a jornada
Bàsquet Copa Korac. 6a jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

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

«DIVENDRES 18
Motor. Ral·li de IVIontecarlo.
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpL Copa del món.
Supergegant masculí a
Kitzbuhel
Escacs. Final del campionat del
món

Ronda de Sant Pere, 19-21. 7é. 6a
08010 Barcelona. Telèfon 902 38 99 99.
' " '
""lel9.com
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EL PA QUE S'HI DÓNA../ " 'ERE FERRERS' ]
La dimensió humana del
Figueres
L'espectacle televisiu que més li agrada
del món és el dels jugadors del Barca
quan fan un gol i s'abracen. El primer
que em va parlar d'ell va ser el director
d'aquest diari, l'amic Jordi Grau. Josep
Valls era el defensor del lector d'El Punt.
Nascut a Sant Feliu de Pallerols
(Garrotxa), viu a Figueres, on va fer una
gran amistat amb Josep Pla. Quan Pla el
presentava, deia: «Josep Valls. Ha
estudiat a la millor universitat del país.»
L'interlocutor no podia evitar donar-hi
voltes, i finalment preguntava: «A quina
universitat?» «Al Seminari de Girona.»
Josep Pla deia que el futbol no li
interessava en els seus detalls ni en les
seves menuderies. Per l'escriptor de
Palafrugell, el futbol era un pretext per
corregir, esborrar o confirmar idees,
prejudicis i llocs comuns que
s'arrosseguen sobre els diferents pobles.
A Josep Valls, el futbol no li agrada.
Així de contundent. «És un delicte,
això?», interroga. I no obstant
això. Valls pateix pel
Barca. «Durant molts
anys, el Barca va ser el
substitut. I quan jo
deia visca el Barca,
ï en realitat deia
* visca el meu país,
visca les meves
arrels.»
Aquest home
reconeix tenir una
clara tendència a anar
per l'esquerra si
tothom va per la
dreta. Li encanta
anar contra
corrent.

• • >

Considera que actualment el
Barca és una epidèmia: «És un
puntal del país, però té la
mateixa influència social que la
pesta negra al segle XV.»
Mai no ha anat ni al Camp
Nou ni a veure el Figueres, ni
pensa anar-hi. «Prefereixo llegir,
escriure, estudiar». En
l'eliminatòria de copa amb
rOsasuna, el president del
Figueres, Albert Domínguez, va
convidar Valls a anar a l'estadi.
La tarda del partit el va fer anar
a buscar. Valls es va amagar.
Dimecres que ve tampoc hi
anirà, tot i que valora el gran èxit
del conjunt figuerenc, a un pas
de les semifinals de copa.
La dimensió humana del
futbol és el que destaca Josep Valls
davant del mercantilisme dominant.

Els agïtatíors tíeis sentimeits
La imatge internacional de la Barcelona
de la boxa és el cartell del combat del
1916 a la Monumental entre Jack
Johnson i Arthur Cravan. La boxa va
viure la seva edat d'or a Barcelona als
anys 20 i 30. Anit va tornar la boxa de
luxe a la ciutat. El gran protagonista va
ser Javier Castillejo, sis vegades campió
d'Europa abans de proclamar-se
campió del món del pes superwelter. El
gener del 1999 es convertia en el vuitè
campió del món de la boxa espanyola
en vèncer Keith MuUing.
Castillejo creu en l'art de boxejar. Diu
que el boxejador s'expressa en el ring
com és a la vida: agressiu o calculador.
Coneix els efectes dels cops de puny a
llarg termini, però pensa que més fotuts
són encara els cops que dóna la vida.
Urtain deia que el boxejador és un
ésser explotat i, a més, indefens.
Castillejo diu que el que és brut és la
vida. Creu no tenir límits. El poeta
Goytisolo deia que el paradís cal
trobar-lo aquí, a la Terra. Un dia li
vaig preguntar al Lince de Parla
/
si hi estava d'acord: «El paradís

no existeix. Lluita i viu». Un boxejador
pot arribar a ser un agitador dels
sentiments.

Els fitxatges de l^endoza
Pizzi i Kovacevic són els fitxatges més
destacats del mercat d'hivern del
futbol. Quan el president del Real
Madrid era Ramón Mendoza, un bon
dia va agafar un avió per anar a veure la
semifinal europea Estrella Roja de
Belgrad-Bayern de Munic, amb la seva
companya sentimental, els secretaris
tècnics Ramón Martínez i Santiago
Llorente i el manager Vekic. Anaven a
veure jugadors per acabar de decidir la
contractació del que els convingués
més.
Acabat el partit, van anar a sopar
plegats i no van parar de xerrar.
Coincidien que l'objectiu número u era
Robert Prosinecki, però també els feia
el pes Boban.
— «Doncs a mi el que més m'agrada
és el 4 (Savicevic)», va dir la companya
sentimental de Mendoza.
— «Apunta, Ramón. Cal demanar
informes del 4», va sentenciar el
president madridista, adreçant-se al
seu secretari tècnic.

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