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Arcarons
anuncia
que no
tornarà
més al
Dakar

Les societats
anònimes
esportives no
poden destruir
la pluralitat
d'aficions
ESPORTIU DE CATALUNYA
Escriptor

BARCA REMUNTADA PLETÒRICA
\

Tl^ll
L'Espanyol
no bada i
s'endú un
punt de
Saragossa
•FUTBOL

El Mallorca
perd a Las
Palmas i no
surt del forat
• BÀSQUET LLIGA ACB

El Girona diu
adéu a la copa
i la Penya s'hi
apropa

CLASSIFICACIÓ

•TENNIS

> EL MADRID DERROTA PER LA MÍNIMA EL
VALÈNCIA AL BERNABEU AMB MÉS SORT QUE
FUTBOL I UN GOL LEGAL ANUL·LAT A ILIE
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O El Barca es
catapulta en la
classificació
amb una
victòria
espectacular
Q El Sevilla es
va avançar en el
minut 4, però
Rivaldo va
liderarla
remuntada
O L'equip de
Rexach,
imparable,
consolida un
camí sòlid per
reivindicar-se
O El Barca va
mereixeria
mitja dotzena i
Rivaldo va fallar
un penal amb
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GOLS
0-1.(4') Juanmi treu un fora de banda amb
molta potència, Pablo pentina la pilota i
Tomás marca sol'davant Reina.
1-1. (7') Combinació ràp[da dins l'àrea que
acabaamb una cessió de taló de Kluivert a
Rivaldo, que marca. .
2-1. (56') Rivaldo treu una falta directa des
de la dreta, el porter rebutja molt curt i
Gabrimarca a porta buida.
3-1. (60') Falta que treu magistralment
Rivaldol que entra pertot l'escaire esquerre.
.

ÀRBITRE
Evaristo Puentes
Leira. Notable.
Col·legi gallec.
Targetes grogues:
Christanval (50')
David (87')

INCIDÈNCIES
Competició: Carhpionat de lliga de primera
divisió. Jornada 20.
Estadi: Camp Nou, amb uns 65.000
espectadors.
Terreny de joc: La gespa no ofereix el seu
millor aspecte,'sobretot en la zona de les
porteries. A la segona part va plovisquejar
una mica i estava moll. Just abans del partit
el van regar uns cinc minuts.

DAVID COLOMER
Barcelona

Només són dos partits, però hi
ha futur perquè ha florit un nou
present. El Barçà és un avió qüe
ha sortit de la zona de turbulències i els seus passatgers
viatgen ara alleugerits, còmodament asseguts en les seves
butaques amb els seus sucs à^^..
taronja i contemplant el cè'l
blau per les finestretes. Però
ñns que l'avió no aterri, freni i
s'aturi, ningú no pot dir que ha
arribat viu. El Barca és ara encisador p e r q u è fins ara feia
llàstima. Un cop superada l a '
comparativa a m b el passat,
caldrà més.
Sovint succeeix que quan el
Barca es presenta envalentoriat, la realitat li reserva un gir
espantós. I això que ahir el Barca va sortir amb gana llaminera, situant els laterals'gairebé
d'extrems, tocant i accelerant.
Aquest gir espantós va existir
als quatre minuts i al Barca se
li regirava l'estómac amb un
gol que no entrava en les coordenades previstes. Va ser un
fora de banda atlètic que va
treure Juanmi, Pablo va pentinar i Tomás va rematar a l'estil
gol de Zarra.
La p a r r ò q u i a no va tenir
temps d'esverar-se. Tres minuts després, el Barca empatava, i ho feia amb plasticitat. El
gol, un.prodigi, permetia el
Barca continuar aferrant-se al
nou sender que ha descobert,
el de l'onze repetit i els laterals
oxigenant el trident. L'1-1 va
ser una rematada sòbria de Rivaldo a passada d'esperó de
Kluivert. Una clàssica jugada
de .trident, ,en dècimes, ,de se^,
gQnid,en centímetres td'herba..
No norriés les coses quedaven
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Sergi, perseguit per Gallardo, del Sevilla, ahir al Camp Nou. / EFE

igual que com havien començat, sinó que, estèticament, el
Barca es reivindicava i deixava
les coses clares al Sevillà, que
va estar-se de més insolènciesla.resta.del,matx,to,t i-que,els,
blaugrana,v;an,arris,car,5força,
deixant Christanval i De Bder

sols per cobrir cinquanta metres de camp. L'equip blaügrana, amb decisió i paciència, va
acumular més gent a l'àrea i a
les bandes, i sobretot gent diferent,^ no 'sè'nipré els;rnatéixos,'
já'qü'é'^Riváldo i KluiVeft s'óïe-"
n e n constantment per les ales.

Quan un equip provoca que el
rival es pregunti constantrnent
les marques, té molt guanyat.
Poc després (37'), Notario
aturava un penal a Rivaldo, que
Pabló havia comès al'brásiléri'
D'èsjjrés à'hàver-se réfèt dél'
O-CElB'àrçFs'én'frSntavíà'üria^

EL 9

BARCA'. REI^Üi^TápA PIETÒRICA -; 3„
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EL MILLOR

LESCLAÜS

L'empat en el minut 7

Els laterals

El primer gol de Rivaldo, marcat
tres minuts després que el Sevilla
s'avancés, va servir per tornar a
començar i perquè el Camp Nou no
es posés nerviós amb el resultat
advers. A més, el gol va fer aixecar
els aficionats dels seients.

La projecció de
Sergi i Puyol va
servir perquè la
defensa
sevillista
s'hagués
d'obrir més.

a PITJOR

Rivaldo

Casquero

Va tornar a ser Ell. Va culminar amb
serenor la jugada del primer gol i,
tot i fallar un penal, es va revenjar
del Sevilla amb un gol excepcional
• de falta directa que va segellar la
victòria blaugrana. L'estadi va .
acabar corejant el seu nom.

És un dels nous talents del Sevilla i
un jugador de gran qualitat
tècnica, però ahir no ho va
demostrar. Christanval i De Boer,
amb l'ajut de Gabri, el van anul·lar
completament i no va tenir opció
de rematada.

Rivaldo i Muívert es van entendre perfectament en el primer gol del Barca. / EFE

nova necessitat de reactivado
psicològica. L'actitud de la graderia, però, no va defallir. La
tensió no va decréixer, al contrari; per un cop, el públic xalava sense tenir el resultat al sarró. Era una d'aquelles tardes
en qiiè la gent s'agermana gràT.

d e s a la desesperació causada
per travessers i penals fallats.
Per fi, gols
Era una qüestió de perseverancia. El Barca va confirmar la seva
actitud belicosa i decidida i va
traspassar la frontera de la mag-
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nificència per confirmar la primera remuntada de la temporada, sempre amb Rivaldo dè referència. El brasiler tenia les dents
Uarguíssimes des del penal fallat
i va maltractar ell solet tot el Sevilla. Primer, llançant la falta que
el porter va escopir curta i qué

Gabri va recollir per fer el 2-1. El
gol va treure de polleguera el Sevilla, que reclamava que el jutge
assistent havia aixecat la bandera
per fora de joc posicional de Saviola, però Rivaldo els va fer callar amb una falta doblement
complicada, d'esquerrà que llan-

ça des de l'esquerra. Amb el partit resolt, el Barca només va fer
patir pel que va fallar a davant.
Però bé, Rivaldo torna a caminar
sobre la terra, i si no sap què és
Catalunya tant hi fa: Catalunya
és aquella zona del planeta que
bull quan ell té ganes de jugar.

BARCA,- ñEMummkPiEimm

O
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El millor. Va evitar una
golejada d'escàndol amb
' grans intervencions. Fins!
tót va aturar un penal.
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I Pablo Alfaro (90')
Va imprimir caràcter als seus
companys. Va participar en
el gol del Sevilla i va fer un
penalaRivaldo.

FrankdeBoer(90')
Va posar ordre en el centre de la
defensa, cobrint bé Christanval. Va
aprofitar la distància entre línies del
Sevilla per assistir en profunditat.

I Njegus(90')
Va tenir molts problemes en
la banda dreta per obturar
les pujades de Sergi i
Rivaldo. Desbordat.

. No va estar tan fi com en partits
anteriors. Va córrer més del compte
per cobrir Luis Gil. Rexach el va
substituir després d'una targeta.

Va jugar amb criteri iva
treballar hnolt al mig del
camp, obstruint el joc de
construcció del Barca.

Christanval ( 7 0 ' )
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FC Barcelona

O València

M
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Barcelona: I.KIuuert 7'. 2.Rij.ildo38 '3.Gabri39 / 4 Cocu42'/5 Riv,ildu
"1 /B Cocu45'
Sevilla 1 Torncisll'/2 Casquero 11'
• . • • : • - .

;.'•,•

Barcelona. 1. Surgí 54 /2.Gabri 56'/3 Ri:icildo60'/4 S3viola62''5 Savioln
• / 6 Kluivprt H17. Sergí 8ü' / 8 Klui;ert 85'
Sevilla. 1. Víctor 88'
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Va fer una feina de
contenció. Novaincórporar-se mai a l'atac, i
el seu equip ho va notar.
I Gallardo (74')
Desaparegut. Les baixes de
Reyes i Moisés H havien de
donar un protagonisme que
no va saber assumir.
/ Víctor (90')
. Va fer l'única rematada del
Sevilla en la segona part
(88'). Mai nova prodigar-se
en atac.

¡^-,ií-,<B.-f

,<.-v..
\'/y

^ ^ .
••?

Sergi (90')
Va tornar a evidenciar que la
recuperació és un fet. Sobrat en
defensa, va estar a punt de fer dos
gols en dues jugades coast to coast.
Xavi(90')
Va moure l'equip amb criteri. Va
jugar molt còmode i amb rapidesa. Va
ser él millor complement del trident,
alqual vaabastirdejoc.
Cocu (80')
Va recordar al deia temporada
passada, ai'ribant amb fluïdesa a
. l'àrea. El pal li va impedir estrenar-se
en la lliga.
Gabri(90')
Va buidar-se en la banda dreta, fent
perfectament la cobertura à Puyol.
Oportunista en el gol que va posar en
avantatge el Barca.
Rivaldo ( 8 3 ' ) ,

cirib

Genial. Va tornar a evidenciar que és
l'home més desbordant i decisiu del
Barca. Va reconciliar-se
definitivament amb l'afició.

Tomàs (90')
Golejador. titular d'última
hora, va igualar el dérbi
ambGabrial mig del camp.
A la segona part, va baixar.

Generós. Va abastir de pilotes Saviola
i Rivaldo, amb un futbol àgil. Només
li va faltar aprofitar alguna de les
immillorables oportunitats

Luis Gil ( 4 5 ' )

Saviola<90')

Massa sol. Va treballar molt,
però mai no va poder amb
els dos centi-als blaugrana.
No va crear perill.

Eclipsat per Kluivert i Rivaldo, no va
estar tan participatiu. Amb tot, va
soprendre per velocitat i va saber
crear perill.

Toedli(45')
Va entrar per Luis Gil.
També moltdesassistit, no
va xutar cap vegada a porta.

Accelerat com sempre. Va córrer molt
i va tenir dues arribades a l'àrea que
no va saber resoldre. Va treballar.

Olivera (24')

Gerard ( 1 0 ' )

Va entrar quan el Sevilla va
voler jugar arnb dos puntes.
Tard i amb l'equip entregat.

Va entrar per Cocu i nova ressentir-se
de la lesió. Va ocupar la zona de
l'holandés de manera impecable.

Kluivert (90')
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I Francisco (66')

9^

Reina (90')
Venut en el primer gol. No va tenir .
gaire méstrebalj en un partit plàcid.
Molt atent enies sortides, no es va
deixar sorprendre.
Puyol (90')
Va tornar a evidenciar que es troba en
elseu millor moment. A banda de les
tasques de contenció, va prodigar-se
contínuament a l'atac amb frescor.

i Casquero (90')

®
i3)

;

I Juanmi(90')
Va propiciar el gol del seu
equip amb un excel·lent
servei de banda. Expeditiu
en defensa.

I David (86')
Va notar la pressió de jugar
al Camp Nou. Nerviós, Puyol
va fer amb eM el que va
voler.

' o o
e

BARCELONA

Mario (16')
^
Va entrar per donar més
arribada a la banda dreta
. qüan'jàièstava tofefét:«»'««5>"ï

Rochemback ( 2 0 ' )

¿x

Geovanni(7')

Últim canvi. No va tenir temps de fer
gairebéres. Va intercanviar la posició
amb Saviola i va xutar un cop a porta.

í EL 9

BARCA REf^^Oí^lTAOAPLETÒRfCA
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LA CONTRAGRONICA
PEP RIERA

Alfonso segueix el
Barça-Sevillades
de la grada del
Camp Nou

erimentar sensacions
ts^j^

El Barca va crear ahir tantes ocasions clares de gol que ningú no
reconeixia aquell equip que en la
primera volta es podia passar un
partit sencer tenint una idea llunyana de les dimensions de la porteria rival. A Can Barca ara es tracta d'això, d'oblidar el passat recent
i pensar només en un futur millor.
Oblidar la primera volta no ha de
costar gaire, perquè tampoc no ha
quedat res de substancial per recordar. Pel que fa alfiítiu-,però, el
Barca —dels despatxos a la gesp a ^ està tant sota sospita que
ningú no es creurà que res sigui de
veritat fins que no n'hi hagi constància. Desposseït de fe, el Barca
necessita proves irrefutables. En
els últims anys el Barca —el club
i l'eqiúp— ha viscut tant pendent
dels resultats que tot el que no sigui constatable ha deixat de motivar.

V

Barcelona. Alfonso Pérez va
seguir el Barça-Sevilla des
de la grada, just l'endemà
de debutar amb
l'Olympique de Marsella i
marcar un gol En
declaracions a Ona
C ata la na, va af 1 rma r «De
mica en mica espero
adaptar-me al futbol
francès A l'equip m'han
rebut bé, sobretot després
d'haver debutat amb un
gol » Alfonso jugarà cedit a
l'equip francès fins a final
de temporada /ELS

Rexach repeteix
onze titular per
segon cop aquesta
temporada '

A falta de criteris, el club viu ara
de consignes. La del present és
guanyar. I tot el projecte gira al
voltant d'aquesta consigna. En el
primer partit del nou projecte el
Barca va derrotar el Saragossa, i
ara es tracta de replicar aquell partit fins a iïnal de temporada. L'equip no té argument, però potser
ha trobat ün model. El partit d'ahir
contra el'Sevilla, doncs, era clau
per validar la nova fórmula. Es Saviola s'emporta la pilota davant el sevillà Francisco. / EFE
tractava, com en els experiments
seriosos, de repetir les mateixes
condicions ambientals: el mateix escenari, el mateix cursos, podria haver golejat escandalosament el Seonze inicial, els mateixos espectadors, Rexach amb villa, però als jugadors els va faltar la ñ'escor de la
el mateix abric, fins i tot potser van jugar amb la ma- confiança. La falta d'encert en els últims metres tenia
teixa pilota que el Saragossa va recollir dues vegades més a veure amb aspectes emotius que ñitbolístics.
de dins la porteria. Si hagués pogut, l'equip hauria La imprecisió sovint té relació amb l'estat d'ànim. I
escollit el mateix rival. El Barca necessita tant fer co- en l'equip pesa molt la responsabilitat i les ganes de
ses bones com que no n'hi passin de dolentes. Per guanyar-se el respecte de la grada.
això no es vol capficar amb les qüestions de fons i
El Barca va remuntar el partit amb mentalització
cuida al detall les formes. El Sevilla, però, es va en- i insistència, amb detalls exquisits dels millors i amb
carregar de canviar l'argument. Si el Barca només sa- molta dedicació de tots. Després del 3-1, els jugadors,
bia que havia de guanyar, el Sevilla tenia ima ideà més relaxats, no van parar de crear ocasions. Però
clara de com havia de jugar. El problema per als an- alguna cosa feia que el partit no fos ima festa i. que
dalusos va ser que les coses els van sortir com volien jugadors i públic no acabessin de disfi^tar el momassa aviat. Al minut 5 els homes de Joaquín Capa- ment. El Barca actual té un pes a sobre. El pes de tot
rrós ja ho havien fet tot. I com que quedaven 85 mi- el que no ha fetfinsara i s'espera d'ell. El pes de rendir
nuts, el Barca els va aprofitar. Amb Figo al Madrid, al nivell de les expectatives, la inversió i el patrimoni
Simao de tomada a Portugal, Zenden al Chelséa, Geo- emocional del qual és dipositari. De moment, els parvanni a la banqueta i Overmars a la grada, Rexach tits, més que per disfrutar-los, serveixen per experiha redescobert els laterals ofensius. Puyol i Sergi han mentar. Aquest Barca empíric.que ens ha portat el
trobat espai per expandir les seves qualitats físiques nou any, doncs, toma a tenir ima prova decisiva diui el trident Rivaldo-Kluivert-Sàviola ha deixat de menge que ve, en unes condicions encara desconeplantejar dubtes tàctics al titular de la banqueta blau- gudes. El camp del Rayo és ara com ara un hàbitat
grana. Pot semblar filosofia de la que gasta Rexach, dels menys amenaçants en l'ecosistema de la lliga.
però optar per la simplicitat és almenys una bona ma- Ja es veurà. I segons el que es vegi potser
nera de no complicar-se la vida. El Barca, sense or- valdrà la pena tornar a començar a
naments tàctics però començant a optbnitzar els re- creure. Encara que sigui en la ciència.
oTi''i"ü'"f^"oTvriVi7'i--j""""7VJ"'^'cro^'f¡j;'''
.Sj nc! 6 q o j nin&tlJA r,V i 6loivf.2 drrif,
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Barcelona. Carles Rexach va
repetir l'alineació per
segona vegada aquesta
temporada Els onze
homes que van sortir ahir al
camp eren els mateixos que
es van enfrontar al
Saragossa en la jornada
antenor Entre lesions,
sancions i entens tècnics,
l'entrenador només havia
repetit alineació una altra
vegada, en els partits de la
pnmera volta contra el
Màlaga I el Betis /EL9

Guanyi diners i rendabilitzi les seves inversions amb

RJNCfMll
RJNCy^CAENI 9 7 9

GRAN PEÑA QUINIELISTA

Las

UNDS

JUGAR ACTUALMENT A LES QUINIELES
ÉS UNA INVERSIÓ RENDIBLE
2.300 MILIONS DE PESSETES ACONSEGUITS EN
PREMIS EN ELS ÚLTIMS ANYS ENS AVALEN.
• 23 Anys ininterromputs en primera línia ens consoliden com una
de les millors i més antigues de les penyes quinleiistes d'Espanya.
• Estudiant any darrere any fórmules diverses, hem aconseguit
dissenyar una revolucionària I excepcional combinació, composta
amb més de 400.000 apostes setmanals que cobreixen de 7 a 10
variants amb 14 o 15 TRIPLES amb què aconéegu rem premis
realment importants.
• Podem arribar a superar un 500% de beneficis.
• La participació mínima és de 3005,06 € (500.000 ptes) per jugar
cicles de 10 jornades, a raó de 300,51 € (50.000 ptes) setmanals (els
premis es pagaran amb euros, lliures d'Impostos en tractar-se de
Loteries de l'Estat).
• A la Primitiva, possiblement jugarem només alguns sorteigs que
hi hagi un pot superior a mil milions de pessetes.
• Tots els penyistes reben la participació detallada amb antelació a
la celebració de cada jornada.
•
INFORMES: Sr. FÉRRIZ
Adreça: C/ Veciana, 22
Tel. 93 418 22 27
08023 - BARCELONA
TELETEXT
TELE 5
pàg.731
ANTENA3
pàg.151
TELEMADRID
pàg.414
TV3
pàg.566
TVE-1
pág.208

.Uneixi's a íina de les millors Penyes d'Espanya i
disfruti de. l'esport rei guanyant diners
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Frank de Boer

Caries Puyol

("^i

DEFENSA DEL BARCA

DEFENSA DEL BARCA

'*«.%;

©Havíem tocat el fons i,
per sort, herp sabut
reaccionar a temps. Ara
hemdecontinuaraixí

OHem jugat un gran
partit. Hem creat moltes
ocasions i podríem haver
marcat més gols

Pepe Reina

Antonio Notario

Pablo Alfaro

PORTER DEL BARCA ^

PORTER DELSEVILLA

DEFENSA DELSEVILLA

®Els bons resultats ens
donaran confiança, però
ni abans érem tan dolents
ni ara, tan bons

©És difícil poder aturar
un jugador com Rivaldó.
El brasiler ha estat genial
entotseisgpis

Carles Rexach | Entrenador del FC Barcelona

«Ara hem de confirmar la
millora fora de casa»
FERRAN CORREAS .
Barcelona

CLAUS DEL CANVI

<D Estem més bé
físicament i; ; i
també tenim
molta més,
wrifiànça :; ¡ï

Joaquín Caparrós | Entrenador del Sevilla

Caparrós dona un deu a Rivaldo
L'entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, va reconèixer
justa la<.victòriadel Barçaíjdestacant el brasiler. Rivaldoòcjbm

Àngel Fernández
Vicepresident

«Les paraule^
de Minguella
cauen pel seu
propipes»
F.C.
Barcelona

Carles Rexach es va mostrar
molt satisfet pel joc del seu
equip petjsegona setmana
consecutiva: «Hem tingut un
setenta per cent de possessió
de pilota. Una dada molt positiva si tenim en compte que el
Sevilla pressiona molt bé. Cada
vegada juguem més ràpid i disfrutem més.» El tècnic blaugrana, però, no va voler llançar les
campanes al vol: «Hem jugat bé
dós partits, però encara no
hem fet res. Ara hem de confirmar aquesta millora fora de casa.» Rexach creu que serà clau,
per poder guanyar la lliga,
aconseguir bons resultats al
gener: «Estic satisfet perquè
hem reaccionat bé després de
començar perdent. Sabem que
hem de guanyar tots els partits
al gener per poder lluitar pel títol. » Rexach va voler destacar la
figura de Rivaldo: «Hem recuperat un gran jugador. Havia Rexach, que ahir va fer 55 anys, va tenir un bon regal d'aniversari. / EFE
jugat pocs partits i quan ho havia fet no estava bé. Ara torna
RIVALDO
ELMESDEGENER
a disfrutar. La seva presència és
molt important perquè l'equip
éÉSiíTiolt
©Hemde i
juga molt més tranquil. La seva
recuperació i la d'altres jugaimportant (]ue
;;
guanyar tptS;:els
dors són algunes de les claus de
jügüí.Ambel|
partits d'aiquest
la millora de l'equip. També
crec que hem millorat físical'eqüíp està molt
més per després
ment i que juguem amb més
confiança.»
mé!¿ tranquil/
: jugáronos el títol

F.C
Barcelona

©Tot i que la victòria del
Barca ha estat justa,
l'àrbitre sabia quin equip
era el gran i quin, el petit

el jugador clau del partit: «Hem
començat bé, però ens ha faltat
agressivitat. En aquests partits,
si no jugues al dos cents per
cent, perds, ja que el rival té jugadors determinants, com Rivaldo. El brasiler és un jugador,.
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de deu.. Amb les seves geniali- ha rematat Gabri. Crec que
tats ha donat els tres punts al l'àrbitre hauria d'haver parlat
Barcelona». Caparrós ha volgut amb ell, encara que vull deixar
parlar de la jugada del segon clar que aquesta jugada no ens
gol de l'equip blaugrana: «El ha de servir d'excusa, ja que la
jutge de línia tfenia la banderola . vietòrija del Bairça ha estat jusabcecadaU l'ha abaixada quan , ta.»

Àngel Fernández, vicepresident del Barcelona, va parlar abans del partit davant el
Sevilla de les declaracions
fetes per Josep Maria Minguella al programa Vis-à-vis
d'Ona Catalana que presenta Pilar Rahola. Minguella
assegurava que el Barca havia negociat malament els
fitxatges de Saviola, Rochemback i Geovanni, pagant tres o quatre rriil milons de pessetes més del seu
preu. Fernández explica:
«Les declaracions de Minguella cauen pel seu propi
pes. No entenc que digui tot
això quan en aquell moment, quan es vanfitxartots
aquests jugadors de qüè
parla, ell col·laborava amb
el Barca. Suposo, però, que
les seves paraules no tenen
mala intenció, ja que és un
gran barcelonista i mai voldria perjudicar el club». Fernández diu de Minguella:
«Ha de saber on és abans de
parlar. També m'agradaria
saber si ha parlat com a periodista, com aficionat o
com exassessor del Barcelona. Repeteixo, però, que si
ho ha fet com exassessor del
club les seves paraules
cauen pel seu propi pes.»

EL BRASILER

O Quan estàbé,
és;qüasi -••"^'é'i-'r^'['•
impossible de
parar, El seüjòç
^ha'estai' :'-'K' •;
.','!'•-IÓ!!,)-i ,-¿i i'l'.;! hi't t r , i ' " ' ; . 'i-ií

determinant
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Primer penal fallat
Només dos penals a favor han
xiulat els àrbitres aquesta
temporada al Barcelona. Rivaldo ha
"fallat el primer. El brasiler ha vist
com l'aturava Notario després que
•el porter català el posés nerviós.
L'altre el va convertir Kluivert
davant el Valladolid.

Sis gols a la Champions

Sort amb els sevillans

Rivaldo ha fet sis gols aquesta '
temporada a la lliga. El brasiler,
però, també ha marcat sis gols a la.
lliga de campions. Rivaldo en va fer
tres a Polòniadavant el Wisla en la
fase prèvia. En la primera fase va
marcar al camp del Lió i a l'Estadi .
davant el Lió i el Fenerbahce.

No és la primera vegada aquesta
temporada que Rivaldo fa dos gols
en un mateix partit a la lliga. El •
brasiler, que ja ha fet sis gols,
també va aconseguir fer-ne dos, •
curiosament, davant l'altre equip ;
sevillà de primera, el Betis, a
l'Estadi.

El millor Rivaldo
O Els dos gols del brasiler el O El trident es reparteix 21
col·loquen a un de Kluivert
dels 30 gols que ha fet el
(7) i a dos de Saviola (8)
Barca en 20 jornades

ONomésGabri,ahir,ha
gosat marcar amb els tres
davanters al camp

ÀNGELPONZ

El dé Recife
comparteix elogis amb,
el maresmenc Notario

Barcelona

EI tècnic del Sevilla, possiblement sense saber-ho, va dictar
una sentència premonitòria a
24 hores de la visita del Barca.
«Estem en funció de com es llevi Rivaldo; si es desperta emprenyat, hem begut oli», va venir a dir el bo de Caparrós. Segurament, pel mostrat ahir, el
seu equip també hauria caigut
derrotat sense el millor Rivaldo, però el que ningú no gosarà
qüestionar és la capacitat que
té el brasiler per desiquilibrar
ell solet un partit. Ningú no sabrà si Rivaldo va llevar-se ahir
realment emprenyat, però per
si hi havia tilgun dubte. Notario
va acabar d'escalfar el brasiler,
abans d'arribar al descans. El
porter, quan ja havia entrat a la
seva xarxa per recollir el primer
obús del de Recife, va gosar
aturar-li un penal que va permetre veure el millor Rivaldo a
la segona meitat. Va avisar en
el llançament de falta —refús
de Notario— que Gabri va convertir en el 2-1 (57'), i tres minuts després va inventar-se el
3-1 en una falta canviada que
el porter es va menjar. Els dos
gols —va estar a punt de segellar el hat-trick en una vaselina
que es va perdre per centímetres— li fan guanyar terreny
amb els seus companys de trident. Així, Saviola—menys brillant ahir— es manté com el
màxim golejador amb vuit gols,
Kluivert —li va donar el primer
ahir a Rivaldo— el segueix amb
set, i el brasiler (n'ha fet tres
més a la Champions) ja els té
a l'abast amb sis. En definitiva,
21 gols dels 30 que ha marcat
el Barca en la lliga. Emprenyades a bandaj el triderit continua marcant les diferències.

Novaserl'únic
protagonista. Tot I la
derrota, Antonio Notario
—unporternascuta
Vilassar ara fa 30 anys— va
engir-se ahir en el salvador
d'un Sevilla que sort va
tenir de no sortir escaldat
de l'Estadi. A banda del
penal, Notario va ser l'únic
que va impedir que el Barca
no donés la volta al partit
amb quatre intervencions
de mèrit en ets últims cinc
minuts de la primera rpeitat
—Gabri,-Rivaldo (2), ,
Còcu—. A la segona, no es
va quedar curt, i abans del
2-1 va tornar a lluir-se a
peus de Rivaldo (47') i Sergi
(53'). La seva única taca va
sèr la falta del 3-1, en què
el va soprendrè el brasiler,
però ja en l'últim tram va
tornar a evitar un resultat
d'escàndol: Saviola (72'),,
Sergi(79')I Kluivert(85')
van quedar-se amb les
ganes en tres oportunitats
daríssimesqueva
desbaratar el porter que ha
fet seure a la banqueta el
norueg OIsen. A zona de
vestidors, nvals—Gabri,'
Puyol I el mateix Rexach—
I companys—Pablo i
Caparrós—van repartir
elogis a la figura del porter
I a la del brasiler del Barca.
El mateix Notario va ser
molt més rotund: «Com
voleu que estigui content,
si a sobre, a més de perdre
•rrie n'han cardat-tres? » . •
iCIari-since'r.'/.'A'p;.'-' ,- .!••.•
Rívaldo va tornar a evidenciar la seva classe. Els dos gols fan més evident que mai la necessitat del trident. / ÈFE.
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BARCA .REMUNTADA PLETÒRICA
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El Barca va deixar clar ahir que està preparat per superar tots els contratemps d'un partit en la lliga. / EFE.

El Barca s'apunta la primera
remuntadaen la lliga
O Els blaugrana van
evidenciar un ràpid esperit
de reacció al primer temps
JOSEP M. PUIG
Barcelona

El Barcelona va signar ahir la
primera remuntada en la lliga
aquesta tempofada en una tarda de futbol en què l'equip que
entrena Carles Rexach va evidenciar que ha canviat el xip
aquest principi d'any. Sembla
que les llargues vacances en les
festes nadalenques —^va ser el
segon equip amb més dies de
descans deirrere el Celta^- han
reforçat el bloc blaugrana, i
ahir el Barca va curar moltesxle
les llagues que no el deixaven
dormir. •,.j,, ,,;.: a\!'AK'.;,i 'i7; i
I El Barcelona va rebre ahir
dos forts cop de puny als mo-

0 El penal fallat de Rivaldo
nú va enlorrar la nientalitat
guanyadora de requip

rros, però es va refer com el mi- blaugrana, que es va acabar
llor boxejador. Al minut 4, el gol imposant per 4-1. Aquesta era
de Tomàs podria haver estron- l'última remuntada en la lliga
cat l'eufòria blaugrana, que es del quadre dè Rexach. '
va mantenir gràcies al gol de
Rivaldo tres hiiñuts després. El El precedent d'Anfíeld. Tot i
segon contratemps va arribar que en la lliga el Barca no r e - '
al minut 38 en el penal fallat muntava un partit des de feia
per Rivaldo, però él Barca va més de deu mesos, el conjunt
ensenyar a la segona part que de Rexach va firmar là remunara mateix està preparat per tada dé més renom en la lliga
tot.
de campions, a Anfield. Aquell
El Barcelona no remuntava 20 de novembre del 2001, el piun partit en la lliga des de l'I lota d'or Michael Owen (27') va
d'abril de 2001 contra Las Pal- avançar els anglesos, p e r ò
' mas. En aquella ocasió el da- Kluivert (41'), R o c h e n b a c k
vanter internacional sub-21 (65') i Overmars (84') v£m cer^ Guayre ya-ayançar cls^¡ illencs, |¡ ,tifïçar, el que ;és qualificat de
,,que, es van, e n s o r r a r ràpida-,, -moment com, el.millor .partit
ment davant l'allau de l'equip del Barca aquesta temporada.
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O El Barcelona no capgirava
un resultat en la lliga des de
l'abril del 2001

Sis jugadors del planter a la segona part
^^•aaBB~^
• S ^ ^ ' ' ^ B M
mKr
j |
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Carles Rexach va guanyant-se amb un treball
defoimigueta mica en mica I apieci i el
respecte no només deisjugadors del Barca
—amb canvis de cara a la galena—, sino
tambe del pub ic del Camp Nou Ahir el
tècnic català va ser prou intel ligent a la
segona part, amb el partit decidit, per donar
entrada a Gerard i així confirmar l'aposta
que l'entrenador fa pel planter en aquest inici del 2002 Rexach
vd mantenir els cinc jugadors de casa —Rema, Gabri, Puyol,
Sergi i Xavi— durant els 90 minuts i va apujar la xifra fins a sis
jugadors sortits de les categories inferiors a partir del minut 80,
quan Gerard va sortir al terreny de joc substituint Coeu L'unica
incògnita que rau ara es saber si Rexach continuarà confiant en
el planter quan es recuperin totalment Luis Enrique i Andersson
o SI bé dosificarà aquesta voluntat, que va omplir d'orgull
l'Estadi

BARCA mmuMimkPiEiñmm
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Fredi es lesiona a
rescalfament I
Tomás el
substitueix
Barcelona. El migcampista
del Sevilla Fredi es va
lesionaren l'escalfament
previ del partit al Camp
Nou 1 el seu lloc a l'onze
titular el va ocupar Tomás
Frediesvaferuna
estrabada'muscular i no va
poder ser alineat per
Joaquín Caparros Tomás,
que va jugar per la banda
esquerra del mig camp
sevillà, nova poder
començar millor el partit ja
que en una de les pnmeres
pilotes que va tocar va fer el
gol del 0-1 aprofitant un
servei de banda llarg d'un
company /EL9

]\B

El Barca dóna cultura catalana als jugadors
da Catalunya Ràdio. La intenAquest acord entre el FC Barció de la Conselleria de Cultura celona i la Generalitat de Cataés que els jugadors que fitxin lunya arriba després que fa
El FC Barcelona ha arribat a un pel club blaugrana —^ja siguin diies setmanes el brasiler del
acord amb la Generalitat de estrangers com espanyols— Barca Rivaldo va declarar que
Catalunya amb el qual el go- aprenguin no només la llengua no estava d'acord que la selecvern català es compromet a catalana sinó que també la his- ció brasilera jugués un amistós
oferir cursos voluntaris de cul- tòria i les tradicions del país. contra Catalunya com a partit
tura catalana als jugadors que Així no només s'oferirien cur- de preparació de la selecció caho vulguin del FC Barcelona, sos de català sinó que també rioca per al mundial d'aquest
segons va avançar ahir a la far- cursos d'història de Catalimya. estíu de Japó i Corea.
EL 9
Barcelona

Aquestes declaracions van
aixecar molta polèmica dins la
societat catalana i des de diferents partits polítics catalanas
i des de la Federació Catalana
de Futbol es va criticar les declaracions del crack brasiler.
Tot i això, des del club s'ha volgut deixar clar que aquest
acord no té res a veure amb
aquest tema.

El Barcelona torna
a estar en plaça
de lliga de
campions
Barcelona El Barcelona ha
pujat tres llocs en la
classificació de la pnmera
divisió —del sete al quart—
I torna a estar en llocs de
Higa de campions Els
blaugrana van aprofitar les
ensopegades del València,
el Deportivo i el Betis per
pujar posicions, però es
continuen mantenint a cinc
punts del Madnd, que no
va perdonar a casa El Barca
esta empatat a 33 punts
amb el Celta que és tercer,
però també amb l'Alavés
—cinquè—, el València
—sisè— I el'Deportivo
—setè /EL9

La graderia

'Miquel Boteyrep
el carnet de soci
número 1 del FC
Barcelona

Parlem del Barca i de futbol. De tàctiques, de jugadors, de partits i d'esport.
A les nostres tertúlies comptem amb el millor equip de col·laboradors Format per
Josep M. Ducamp, Fabián Ortiz, David Torras, Ramon Besa, Enric Bañeres, Ferran Martorell,
Josep M. Minguella, Jaume Oliver, Lluís Pujol, Josep Manuel Lázaro i Manolo Oliveros.
I també parlem de bàsquet amb Xavier Saisó i Nino Buscató.

Barcelona. En un acte

celebrat abans del partit de
Higa que van disputar él FC
Barcelona i el Sevilla, el
president del Barca, Joan
Gaspart, va entregar
personalment a Miquel
Botey el carnet de soci
numero 1 del FC
Barcelona El president
Joan Gasp"art va elogiar en
el transcurs d'aquest acte la
figura de Botey per l'orgull,
I alhora per la modèstia,
amb què ha sabut rebre
aquesta condició de soci
numero,1jdeliFC|i,t, u ,^/u ;;
Barcelona /EL9

A là primera Ràdio, ho escoltaràs tot.

&6é'on 1
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El partit contra el Sevilla era una
revàlida que el Barca haAña de superar n o només per rio perdre
contacte amb el cap de la taula,
sinó per demostrar que aquesta
Higa encara no és blanca nuclear
permolt Centenari que ens vulguin fer empassar. Els hoñies de
Rexach no només vari superar-la
amb üria victoria clara, sinó que
van encomanar a l'afició il·lusió i

hauran servit aquests sis punts en
dos partits sense una contiriuïtat
en el joc, en la mentalitat guanyadora i, sobretot, sense noves vicla confiança que la victòria estava tòries, la primera d'elles a Vallelligada i la voluntat de fer^ho ma- cas. Perquè recuperar-li punts, al
co. Va ser un bonic regal d'aniver- Madrid, serà complicat. No pel
sari dels jugadors a Rexach el dia seu joc, sinó per ajudes cóm les
del seu 55è aniversari.
del gol anul·lat a lUie què van fer
Però no n'hi ha prou. Ara el Bar- que un València superior marxés
ca ha d'anar per la nota. De res ahir derrotat del Bernabeu.

EDITORIAL

I ara, per la nota
el desig de creure que per molta
campanya mediática de í'éntorn
blanc, encara és possible lluitar
per la Higa. La victoria va ser tan
clara com curta. Podríem estar
parlant d'un resultat d'escàndol,
d'ocasions que no van entrar per

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

HO DIUEN ELS LECTORS...
O Catalunya-Brasil
Una vegada més, Catalunya ha
de supeditar-se a Espanya. Per
què? Per què a Catalunya som
tan mesells que a tot diem
amen, quans ens donen pel
sac? Ara escric des de Madrid
i' em sé cada vegada més fort
. per dir: sóc a un país estranger.
Diguem prou. Es que no podem decidir ni quan podem fer
un partit dè futbol? / JOSEP
PRATS MIUAN. Madrid.

' '

O Reconeixement per a
les seleccions
Vull demanar a tothom que
lluiti perquè la nostra selecció
sigui reconeguda per la FIFA.
Hem demostrat en diverses
ocasions que volem un reconeixement oficial i que defensarem les seleccions fins al darrer moment. De què han servit
les signatures (més de mig milió) si els qui tenen poder no
lluiten? Volem seleccions catalanes oficials. / CHISTIAN PRAT.

durant el cap de setmana. I els
mitjans de llavors, no eren,.evir
denment, els actuals. Nò teníem cap grup médiàtic al darrere. La nostra va ser una ventura romàntica, lluitant setmana darrere setmana amb pocs
mitjans"'—els qué aportava l'únic capitalista, Manuel Dengra^— per poder subsistir enmig d'una autèntica jungla.
Em dol que no sé'ns mencionés, i no només per mi (que
també), sinó pel gran nombre
de periodistes que allà van tenir la seva primera oportunitat
i que avui estan repartits per
molts mitjans: Sport (Lluís Payarols, Fernando Baquero, Jor.di Mestre, Xavier Canals, Josep
Coves); Mundo Deportivo. (Julián Felipo, Àngel Fernández
Rigueira); TV3 (XaAÀer Torres,
Imma Casares); La Vanguardia
(David Airob); El Periódico (Al-

LA BARRILA DE L'AVI

ta, però modèlica, que mereix
el seu lloc en la història. /josÉ
MARÍA CAMPOS. Barcelona.

O Força USAP
La Penya Üsapista del Baix
Montseny ús desitja llarga vida
i espera que .parleu més del
rugbi de casa nostra! Des de
Sant Boifins.a Perpinyà. A més
recordem qué a l'estadi Aime
Giral, diumenge rere diumenge, els colors sang i or de la
USAP ens posen la pell de gallina a tots els del sud. Endavant, USÀP! / MARC PLANS.

O Fe d'errades
Per un error de producció, l'anunci d'Ona Catalana publicat
a la contraportada de l'edició
d'ahir corresponia al diumenge passat.

EL LECTOR digit@l

0=

o «L'EsportIu de
Catalunya»
Abans que res felicitats per la
sortida del nou diari esportiu i
molta sort en el repte que suposa, sobretot en un país com
el nostre, on tan difícil és qualsevol nova aventura periodística. Ho sé per experiència.
Dit això, només un apunt. Es
tracta de l'oblit que vàreu tenir
en l'Eirticle de Marc Salgas «De
bracet amb l'esport» de L'Esportiu de Catalunya. L'Esportiu
de Catalunya va ser el setmanari que vaig tenir l'honor de
crear i dirigir entre l'agost de
1987 i el novembre de 1988. Es
publicava els dilluns, i oferíem
tota la informació de l'esport
català, inclòs el més modest,
amb tot el que havia succeït

bert Larriba, el dissenyador portiu de Catalunya. Fins a l'a- .
Kim Salomon, Francesc R. Ca- parició de Joan Gaspart, José
sals), i molts altres. Tots ells Luis Núñez i aquell lamentable
van ser un equip meravellós i esguerro anomenat equipo 10
immillorable. I l'oblit (o la ig- —que va ajudar des à'El Notinorància) és més sagnant si es ciero Universal Núñez a guaté en compte el nom de la nos- nyar, amb males arts, les prirheres eleccions democràtir
tra capçalera i la vostra.
I tinc encara un altre motiu, ques del Barca i que va ser
de queixa. Sense subvencions l'embrió derSporí—,Diceneia
de cap tipus L'Esportiu de Ca-. el diari més venut a Catalunya,
talunya va ser la primera publi- amb xifres molt superiors als
cació després de la llarga nit de altres i amb tirades rècord amb
pedra del franquisme, en pu- motiu del debut de Cruyff.
blicar pàgines enteres eh cataNo voldia que s'agafés
là. Es pot repassar l'hemerote- aquesta carta com un afany de
ca i comprovar que moltes sec- protagonisme. Estic alluriyat
cions eren en català. Elsredac- del món del periodisme esportors tenien plena llibertat per tiu i no tinc intenció de torescriure en l'idioma que vol- nar-hi. Em va bé amb la meva
guessin. Fins i tot jo vaig publi- petita editorial. Es tracta únicar quelcom en gallec.
cament de demanar justícia i
Ah! I una altra correcció; Di- reconeixement al treball dels
cen no va ser «a partir de la dè- qui em varen ajudar a tirar encada dels 60» el segon diari es- davant una publicació modes-

Quin ha estat el fitxatge més
rendible del Barca en la
primera volta?

a^t^LES, ÀM CO€ CA /^OOUÍAJ^

ANDERSON | 5,35%
80NAN0 •

13,9%

CHRISTANVAL | 5,35%
COCO I 0,53%
GEOVANNI I 1 nro

fer:-:
__

Çlp^-r^ ^ir^X
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Necessita fitxar un jugador
estrella I Espanyol'
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Dos de tres
Els jugadors estatals de futbol i bàsquet
sovint es queixen del nombre de jugadors
estrangers i comunitaris que poden jugar
niiTvK en els equips de les màximes
r n ¿ n ft categories. L'esport que
r n t U A s'emporta la palma, però, és el
tennis de taula, ja que els equips que
disputen la superdivisió estan formats per
només tres jugadors, i en poden tenir dos
jugant alhora que no siguin
estatals. / ALBERT CAMPS.

En un estat amb quilòmeDE RABONA
^^^^ ^"^y- ^" rnoltes grans
tres i quilòmetres de docompeticions, esportistes
mini esquiable només hi
que han suat de valent hohaurà tres esquiadors de
res i hores per poder comfons i tres d'alpí que vagin
plir el somni de ser entre
als Jocs Olímpics d'Hivern
els millors. La delegació
de Salt Lake City, el proper
espanyola a la seu olímpimes de febrer, amb l'afegit d'Iker Fernández en ca serà escassa, molt escassa, reflox d'una Real Fesnowboard perquè és un clar candidat a medalla. deración Española de Deportes de Invierno que té
Alguns dirigents esportius tenen l'impresentable una inestabilitat crònica, amb lluites internes sagcostum de no pensar en aquells que constitueixen nants i decisions incomprensibles. La neu i el gel
l'essència de l'esport: els aüetes. Il·lusions esquin- no tenen bons padrins a l'Estat espanyol. / TONi
çades per discutibles criteris tècnics deixen fora einy MATA

Si no hi ha padrins no
hi ha Jocs Olímpics

[ TRIBUNA COBERTA ALFONS MARTÍ BAUÇÀ ]

Les rivalitats que cal respectar
Els epirotes són una gent de llengua
grega que no sol aparèixer a l'escenari de la llarga història hel·lènica
antiga. Sembla que, malgrat que l'idioma i els costums d'aquesta regió
del Nord-Oest són netament grecs,
els historiadors grecs no considerin
aquesta bella porció de sòl hel·lènic
com a part integrant del món grec.
En parlen escassament i com si
d'una regió semibárbara es tractés.
La raó: els epirotes no prenien part
dels Jocs Olímpics, dels concursos
esportius que estructuraven l'existència del país.
1 és que prendre part dels Jocs volia dir poder ser reconeguts i coneguts per la resta del país. On s'és vist
mai una ciutat sense afició ni glòries
esportives!, s'exclamaven els antics
grecs.
Nosaltres ho tenim més fàcil. La
realitat és que som un país perfectament estructurat però al qual li
manca el reconeixement adequat
per part dels mitjans de comunicació, sovint incapaços de parlar, senzillament parlar, del que està siicceint, de la realitat esportiva catalana, valenciana o balear.
A Mallorca existeix la tradicional
rivalitat entre els dos equips clàssics: el Reial Mallorca i l'Atlètic Balears. A començament dels anys 60
la construcció de l'Estadi Balear va
inaugurar una època de fructífera
rivalitat entre els dos clubs de la ciutat, enfrontant- se en memorables
derbis. A segona divisió (quan només n'hi havia una) hi va ascendir
l'Atlètic, i allà es movia sovint el
Reial Mallorca.
Aquesta rivalitat parek una con-

V~
'
^
¡I
9
""? teix vaig viure en la meva etapa de
. /.^
. ^
j^ÉÉT *•
í
jugador (en ingressar al juvenil de
j.^ ^ S . , , , ^ 4 t l
<• •. . • • '
^^sm^·h'
•^
/
l'Atlètic Balears ja sabíem els qui ho
»
- _ ^'^"' j ^ ^ . ,
"
f
,!^M^ yfe^' W
., y
fèiem que vestiríem una camiseta
\ ^ÈS^^^
mS^ " . Sfc '
""^"j^
i històrica i important). Qualsevol
tlHEv*^»!®
tt
fiS
j9k
bon amant del futbol ho sap, a l'illa,
'¿MByMtft^^Pf
M.**"»- • f^
^f^i
V
Un dels jugadors més grans i que
i- " 5 ? ? : V , ^
ÍF^'* •
^ ^
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I rfiés farà parlar al futur, el lleidatà
.
# ^ '** ^ "
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i Jofre Mateu (Barcelona B), em co1,- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 1
JÉ^^^
^ ^ ^
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mentava una vegada que durant la
^^^^^^H
^^^^^L
w^
• "^^
seva estada al Mallorca B va notar
u.^^^^^^^^^-.—^^^^^^^Bk
la «màxima rivalitat» i la gran quan»|^^^^^^^^Bg^^^^|^^HrV
titat d'afició que hi ha a l'Atlètic a
^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V m^
Palma,
^m
^^^^^^^^^^^^^
^m'^
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La tendència negativa a fèr dels
^H
^^^^^^^^^H
^ ^ '
^ « ^ equips grans societats anònimes no
IM
i^^^^^^^^^H
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pot destruir ni l'essència espectacu^^^^I^^^^V
^^KlBBtlf^
^"^Ck
lar del futbol ni l'existència d'una
*»^^
^^^^B^^^r
^^^^^ST
T
S
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pluralitat d'afícions sense les quals
^H^k
^^^I^BF
.^^^^H^^M'el futbol no existiria, perquè cap
^ ^ ^ 1 ^ ^^^^^^
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equip no pot guanyar tot sol, sense
j^^^^^à^
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rival,
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A València també hi ha la màxima
^^^^^^^k
'^^^^^H^^HF''
^^^f^'^"^
JBS^ ^ rivalitat entre el R. València i el Lle^^^^^^^mL^
^^^^^^K^^m- •
Jj^^ftlÉP
^fllH^.-*' ^^^^' ^^ ^^t poc reflectit per la
^ ^ ^ ^ ^ ^ H | U É ^ ^ ^ ^ ^ | H | ^ B ^ ¿ | | H H ^ ^ ^ '
.y, ^ ^ ^ H L ] pi'^msa i per les informacions sim^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ' * ^ ' ' , ^ ^ ^ ^ H P^i^i^^des de tants cronistes. Una
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ J ^ ^ ' J . ^' •'*^^^^^B vegada més, la rivalitat ens parla del
B [ | ^ B B I B I P M B B B B B Í ^ B ^ ^ B M B B M Í H P * ^ ' ^ I I I -•••aaT^^^ P^^- ^ " s'han demanat mai com és
n Heidatà Jofre Mateu, a l'esquerra de la foto, que comparteix amb Carles Puyol, va notar la màxima Q^e el València vesteix camiseta
rivalitat anb el Balears durant la seva estada al Mallorca B. /X.M.LABURU.
blanca i el Llevant en vesteix una de
blaugrana? Hi té res a veure l'eviseqüència lògica de la realitat de ascensió fulgurant i excessos eco- dent similitud dels colors madridisqualsevol ciutat important, però el nòmics. De l'afició, ni mitja paraula; tes i barcelonistes respectivament?
provincianisme informatiu tendebc de l'Atlètic Balears, menys. Algun Poden no ser rivals dues esquadres
a negar la paraula a l'afició i a l'es- menyspreu de baixa estopa.
així diferenciades? Un valencià ens
tructura de la geografia mateixa.
Però el jovent continua aferrat a podria dir: «heu viscut mai el xoc
Així, el vertader seguidor mallorquí- la vella realitat, perquè per a la ma- Madrid-Barcelona?» També podria
nista conebc la gran rivaUtat que hi jor part de jugadors mallorquins no afegir-hi que un València-Llevant
Jia, mentre que l'oportunisme de tenir una oportunitat al Mallorca i no toca ser menys derbi ni menys
certs mitjans cobreix les realitza- sí tenir-la a l'Atlètic Balears no su- apassionant, com ho
cions mallorquinistes a condició posà gaire diferència de prestigi i dernostren els colors
que suposin interessos milionaris, d'interès. O l'un o l'altre, com jo ma- de cadascú.

;• •; ; ' : ? : ; ; - • •;•';,; ;':•'••:•,' . • • . . . ; : ; • ' • . ' ! " • • • : ; „ . , : , • . .^r:,^/..,,.,..,^--,::.^,Z.^i,:!iÍZ^lX^·l
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SARAGOSSA
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O Els de Flores
van tenir el
triomf a les
botes de Posse
amb el temps
exhaurit
O El Saragossa
va esgotar tota
la seva pólvora
amb Jamelli,
però sense
gaires idees
Olopovaser
l'home més
destacat d'un
Espanyol que va
defensar amb
solvència
O Amb Yordi
anul·latper
Lopo i
Soldevilla,
només Acuña va
crear perill

ALINEACIONS
SARAGOSSA
13 Lainez
2 Rebossio..
6 Aguado
22 Sundgren.
23 Paco
20 Acuña _
15 Chainho _
7 Juanele
24 Galletti,

ESPANYOL
1 Mora
18 Navas
4 Lopo ,,

7
8

5 Soldevilla
19 D.Garcia

6
::6

8 Morales....

22Àlex
14 De Lucas...

11 M.Vellisca.

11 Posse
24 Roger..

9 Yordi

15 Palència

CANVIS
21 IvánDíaz
(6)
(Alex36')
64 Agárizo
(5)
(Palència 64')
70 Óscar
(5)
(De Lucas 70')
3 Jamelli
(5)
(Rebossio 70')
12 Biiic
(s.q.)
(Sundgren 86')

GOLS

ÀRBITRE
Fernández Marfn
.Col·legi valencià.
Targetes grogues:
Sundgren (42')
Aganzo(88')

INCIDÈNCIES
Competició: Primera jornada de la segona
volta del campionat i vintena de la lliga.
Estadi: La Romareda. No es va omplir per
presenciar un partit en què els de Txetxu
Rojo es jugaven molt. Tot i així, l'entrada era
destacable i més de 25.000 espectadors van
veure el partit. Esva guardar un minut de >
silenci en homenatge al primer abonat del,
Saragossa, que va morir la setmana passada.
Terreny de joc: En bones condicions.

.4

Un punt a La Romareda no resol les necessitats de l'Espanyol, però li garanteix consolidar la seva situació en la classificació. Els de Flores van millorar un xic les prestacions futbolístiques de La Rosaleda,
però es van quedar massa lluny
de merèixer un triomf.
L'Espanyol va anar de menys
a més als primers 45 minuts.
Després de començar massa
ensopits, els de Flores van saber perserverar en la pressió, i
arrelant des de la fermesa defensiva van començar a triangular i a trepitjar zona de gol.
Després del primer quart d'hora de tempteig, els de Txetxu
Rojo van gaudir de 15 minuts
de control en. què van arribar
les escasses ocasions de gol
dels locals. De fet, l'única ocasió real de gol va ser un xut de
Chainho desviat. Aquí es va
acabar el Saragossa. Per part
espanyolista, ni De Lucas ni
Roger van aparèixer en la primera mitja hora. Posse i Palència, aquest últim amb un índex
altíssim de pèrdues de pilota,
eren els protagonistes d'un
atac sense ritme ni continuïtat.
El Saragossa va convidar els
seus aficionats a estrenar el repertori de xiulets, circumstància que va aprofitar l'equip de
Paco Flores per controlar el joc
i posar l'ai al cor als aficionats
locals amb dues aproximacions molt perilloses. La primera, amb una arribada de
Morales des del darrere que va
culminar amb un xut al cel, i un
altre xut de De Lucas en el qual
Lainez va treure una,mà provi-,
dencial. L'Espanyol, va ser ihiv.,
llor que el Saragossa en línies j
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El mexicà Palència, perseguit per Chainho, del Saragossa. / EFE.

generals.
Revifada local. El Saragossa va
aconseguir tancar l'Espanyol a
la seva, àrea en els primers mi-.
nuts.de la.segona meitat, sense ,
que els.blancri-.blaus,pogués-,^
sin.tre.ure'sla pressió desobré. ..

La dificultat per treure la pilota
des del darrere revifava el joc
d'un Saragossa que ja havia esgotat en els primers 45 minuts
la paciència dels seus segui-.
dors.MoraiSoideyülàvanevir .
taril'L-O.. El primera en una rcr.
matada de.Xordi de cap, i.elder.

fensa, providencial, en treure
de la ratlla de gol una rematada
de Galletti. L'Espanyol va saber
posar remei a la situació i va
continuar ficant pressió a un
Saragossa que,^ a mid.a que_ pas-,.
sayen els .minuts,; tenia,jméSr.;
presses, i.pentant.cometia mésr,
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; L'OCASIÓ

EL MILLOR

LES CLAUS

Bona defensa

Cara a cara

Albert Lopo

Martín Posse

La defensa de l'Espanyol va ser ahir
la línia més destacada. Tots, des del
porter fins als laterals, però
especialment Lopo, van completar
una destacada actuació. I és que
quan un equip manté la seva
porteria a zero té molt a guanyar.

L'enfrontament
Lopo-Yordi, el
més
interessant. El
defensa
espanyolista va
guanyar-lo.

El defensa central de l'Espanyol va
fer un recital ahir a La Romareda.
Va interpretar molt bé les accions
defensives d'anticipació i va estar
sempre atent a les pilotes que
arribaven des de les bandes. Bé per
baix i en el joc aeri, va ser el millor.

El migcampista argentí hauria
pogut donar la victòria al seu equip
quan es jugava el minut 92. Posse
va cuinninar una contra i quan va
encarar Lainez va xutar per baix
amb la mala fortuna que el porter
va refusar la pilota.

màtic
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Sánchez Llibre: «En
48 hores tindrem
tancat el fitxatge»

v>>i-»••*/•*• *'ís&; «I,; '^wW **si**-, j È t ^
*

Albert Lopo es llança a terra per interceptar la internada de Galletti. / EFE.

imprecisions. El camp cada
cop es feia més llarg, el joc no
es madurava gaire i propiciava
un partit d'anada i tornada. Es
veia a venir que l'equip que
marqués tenia mitja victòria a
la butxaca! Al càiitÓ català Ivári
Díàz;'qú'e'havia substituït Àléx''

al primer temps, era el jugador
més actiu i el protagonista de
gairebé tots els contraatacs,
Els darrers miniïts van ser de
patiment per a l'Espanyol. El
Saragossa jugava més amb el
cor ¡qué arnb el. cap, iriórhésalgühés errades'puntuals èn les
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passades provocaven desequilibris. No va passar gaires angúnies l'Espanyol, tret d'un parell de xuts d'Acuña. Ni l'entrada de Jamelli ni els riscos deferísius dels localsriòvan aconseguir desnivellar un partitqüe
podiriá haver acabat' amb iin'

triomf visitant si el porter del
Saragossa, César Lainez, no hagués tret amb els peus una rematada de Martín Posse que ja
es colava, en l'ocasió més clara
del partit. Però potser hauria
estat'demanar inas'sa, ün
triomf; ''

' •••..'"•'' '

•*•-

'' '

El president de l'Espanyol,
Dani Sánchez Llibre, va
confirmar ahir a la Cadena
COPE que està per caure el
fitxatge. Sánchez Llibre va
confirmar les negociacions
amb èi portuguès Paulo
Sousa. «Hem observat a
fonsaquestjugadorihem ,
avançat en les
negociacions però encara
no es pot dir que hi hagi
acord», I va demanar
paciència als seguidors
espanyolistes. «En 48 hores
podrem fer realitat les
nostres petensions i
tindrem un jugador
important que ens ajudarà
a assolir els nostres
objectius.» Tot I que la
incorporació del portuguès
sembla un fet, si més no és
l'opció més ferma de les
que s'han presentat, el
president no va descartar
cap de les altres opcions».
El president va aclarir les
declaracions del tècnic
Paco Flores en el sentit que
els jugadors que havien
sonat «eren incorporacions
factibles» titllant Flores de
pessimista. Sánchez Llibre'
va manifestar que «els socis
de l'Espanyol es mereixen
alguna alegria de tant en
tant, encara que en els
últims anys ja n'hem tingut
alegries importants»,
referint-se al títol de la • •• copa clerReidei 2000,'l'any'
del centerï'ari.',, '.,, V.« '

EL 9
Dilluns 14 de generdel 2002

l-4:' ESPANYOL EÍFAT-á lA ROÜAiEDA
||Íp|GÍJS&í|||||||||
^
Lainez(90')
^ ^ No va tenir gaire feina i va
encertar en la jugada més
co'mpromesa quan va evitar
el gol de Martín Posse.

J-^^'
Navas i Vellisca. El defensa va ser un deis destacats. / EFE

Paco Flores | Tècnic de TEspanyol

Flores: «La
sort ens gira
r esquena»
M.R.
Saragossa

L'entrenador de l'Espanyol
Paco Flores no estava del tot
content amb el resultat aconseguit pel seu equip. El punt de
La Romareda ha estat considerat per Flores com «un punt
que té el seu valor», però que
el deixa amb una mala impressió: «Ens hem pogut avançar al
primer temps i alfinalhem pogut sentenciar.» Flores va reconèixer que el Saragossa «també
podia haver marcat en alguna
ocasió». El tècnic espanyolista,
va explicar que s'havia jugat el
tot pel tot per guanyar a Saragossa. «He plantejat el partit
per guanyar-lo. Al camp hi teníem tota l'artileria i això no té
cap altre explicació que jugar

PER GUANYAR

O He posat tota
rartilleriaal
camp per
aconseguiria
victòriai j
t .

per guanyar.» Malgrat tot, Flores es va queixar que la sort gira
l'esquena amb assiduïtat al seu
equip. «La deessa fortuna no és
amb nosaltres. Crec que ens
. falta un xic de sort per compensar l'esforç dels meus jugadors.»
El Saragossa va posar en els
primers minuts de la represa
l'Espanyol contra les cordes,
circumstància que valora Flores molt positivament. «Han
sortit amb molta força i hem
passat moments difícils, però
hem sabut mantenir-nos ferms
en defensa en els moments en
què es podia haver decidit el
partit.» Un altre dels aspectes
que el tècnic Flores va destacar
va ser que el seu equip havia
«sabut mantenir la porteria á
zero».

AZERO

O Hem sabut
mantenir la
porteria a zero un
cop més fora de
casa
V

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 14/1/2002. Page 14

•

I

tlt^i

Mora (90')
Molt segur en eljoc aeri i amb bones
intervencions en eís moments clau del
partit. Va salvar una rematada
enverinada de Yordi al primer temps.

Q Rebossió (70')
^ ^ No va tenir problemes per
defensar una banda molt
poc ofensiva. Va complir
amb la seva funció.

Navas (90')
Mòlt ràpid en les accions defensives,
va brillar en el joc d'anticipació,
sobretot en una jugada en què va
evitar la rematada fàcil de Yordi. '

A Aguado (90') " ¿
> ^ El central català va fer un •
partit molt Seriós j amb
• -contundencia; va deixar la
seva empremta.

Lopo (90')
Festival defensiu del central del
planter, El seu frec a frec amb Yordi
va ser espectacular, i gairebé sempre
li va guanyar la partida.

^
^

Soldevilla (90')
Bé en tasques defensives com la resta
dels seus companys de línia, però un
xic desencertat en les passades, en
què va cometre algunes imprecisions.

Sundgren(86')
Va tenir alguns problemes
, quan Martín Posse queia
-- cap a la dreta. Va haver
d'aturar-lo amb faltes.

^
Paco (90')
^ ^ En la seva línia de joc
habitual. Defensa
contundent i sense ,
miraments.

(SA

David Garcia (90')
Molt bon partit del jove lateral
espanyolista. Madura mica en mica i
sap mantenir sempre la disciplina
tàctica.
«

^
Acuña (90')
* ^ Va ser el jugador de
referència del Saragossa. Va
provar amb insistència el
xut des de lluny.

Morales (90')
Va haver de controlar massa espais.
Va complir però sense brillar, tret
d'una acció en què hauria pogut fer
gol sorprenent des del darrere. .

Q Chaínho(90')
^ ^ No va saber exercir de
conductor del joc. Molt
múscul i bon físic i poc
cervell per crear.

Àlex(36')
El migcampista es va ressentir de la
seva lesió muscular a la mitja hora de
joc i va ser substituït després de
complir amb la seva tasca.

A Juanele(90')
^ ^ No va tenir el seu dia. Ben
marcat per David García,
només va inquietar en els
darrers minuts del matx.

De Lucas (70')
Perillós quan va aparèixer, cosa que
va fer en comptades ocasions. Va
disposar d'una molt bona oportunitat
a les acaballes del primer temps.

A
^^

E.k.^,

Posse (90')
Va ser el jugador més inquietant de
l'atac espanyolista. Jugant entre
línies va arribar a situacions de gol
com la protagonitzada al final.

Galleti(90')
Vaserla millor ajuda per
Acuña i es va deixar veure
força al primer temps, quan
va tenir una bona ocasió.

A M. Vellisca (90')
^ ^ Actiu al primer temps per
l'esquerra del seu atac,
Navas el va saber controlar
en la majoria d'ocasions.

Roger (90')
Va trigar molt a agafar el to, però
quan ho va fer va evitar el col·lapse
creatiu del seu equip amb bones
passades que ningú no va aprofitar.

a Yordi(90')
*»^ Els seus companys el.van
buscar i va lluitar molt, però
es va trobar amb un Lopo
que estava pletòric.

Palència (64')
Es va moure molt en atac per crear
espais, però va perdre massa pilotes
que feien trontollar els intents
ofensius del seu equip.

m Jamelli(30')
^ ^ ' Va sortir al camp després
que el públic ho reclamés
amb insistència.

m Biíic(4')
^ ^ La seva presència va ser
testimonial i va sortir per
perdre temps.

±:^2i
>*=: ^ -

À

Iván Díaz (54')
Va saber llegir molt bé les accions de
contraatac per la banda esquerra i va
complir amb el treball defensiu.
Aganzo (26')
Va sortir per sorprendre per velocitat
la defensa i es va moure molt, però
sense eficàcia.
Óscar (20')
No va perdre gairebé cap pilota i va
donar consistència al jocquan¡
l'Espanyol la tenia. . ' - '
_r, . -.

\ EL ,9
|\Dilluns 14'()e'geneV del 2002

REAL MADRID

MES FUTBOL EL PARTIT DE LAJÒRiAM A5

VALÈNCIA

ALINEACIONS
Real Madrid
1 Casillas
7
2 Salgado
6
4 Hierro
6
22 Pavón J.
6
3 Roberto Carlos 6
6 Helguera...
5 Zidane
10 Figo
21 Makelele.
7 Raúl
9 Morientes...

València
1 Cañizares
7
2Pellegrino
7
4 Ayala
7
23 Curro Torres __8
15 Carboni..
8 Baraja.....
14 Vicente..
6 Albelda.
11 llie
24 Mista....
19 Rufete.

CANVIS
5 Carew
(llie 62')
24 KilyGonzález.
(Rufete 68')
17 Ai mar
(Vicente 76')
21 Solari
(Helguera 80')
14Guti
(Morientes 88')
McManaman..-.(Zidane94')

GOLS
1-0. (71') La defensa del València bada en
una acció sense perill aparent i Morientes,
guanyant l'esquena a Albelda, marca
rennatant de qualsevol manera.

ÀRBITRE
Pérez Pérez. Canari.
Targetes Grogues:
Baraja (39')
Zidane (51')
Mista (59')
Hierro (68')
Curro Torres (83')
Kily González (90')

INCIDÈNCIES
Competició: Primera jornada de la segona
volta a la lliga de primera divisió.
Estadi: Santiago Bernabeu. Gairebé ple,
71.529 persones que van deixar 576.000
euros de recaptació. A la llotja, com sempre,
s'hi van apilonar càrrecs. Florentino Pérez va
seure entre Jaume Ortl, el president del
València, i Eduardo Zaplana, el de la
Generalitat Valenciana.
Terreny de joc: No tan bé com anys enrere,
la gespa del Bernabeu sembla un pèl més
seca i el camp té algunes clapes.

primer re
O El Real Madrid guanya el O Làrbitre anul·la un gol
València al Bernabeu jugant perfectament legal a llie en
sense cap gràcia
la primera jugada del partit
QUIM FERNÁNDEZ

Vicente del Bosque

Madrid

Els equips que es vulguin enfilar al setè cel que han inventat
a Madrid s'hauran de comportar com el València. O s'hauran
de convèncer que l'estructura
tàctica s'ha de combinar amb
un sentit de la responsabilitat
col·lectiva que, pel que es va
veure ahir, és indispensable
per anul·lar la imaginació dels
tres grans jugadors del Real
Madrid. El València va donar
una lliçó de com es prepara un
partit, de com s'estudien els
moviments d'un rival i de com
se li troben els punts febles.
Només hauria faltat que l'àrbitre no s'hagués deixat enredar
per un assistent en la primera
jugada del partit i no hagués
anul·lat un gol d'Ilie. A Pérez
Pérez el partit el va superar, li
va anar massa gran i només va
ser capaç de provocar condescendència. No es va trobar a
gust en la tensió ni va entendre
com es juga un partit de les
condicions del d'ahir. Un aficionat del València no l'hauria
de voler veure més. Un del Madrid callaria per no escampar la
xisca que havia deixat caure. I
mentre l'àrbitre s'anava creant
fama, Hierro escalfava tot el
que es movia, anunciant una
altra vegada que ja nò és el que
era.
El València va establir les bases del partit aplicant el criteri
de Baraja, a qui afortunadament es torna a veure jugar sobre un camp de futbol. El Madrid va anar sempre un pas per
darrere del mig del camp valencianista i es va capfermar al
coll de Zidane. Però a França la
gent també és normal, també
es cansa, i és capaç de perdre

O Els blancs augmenten ei
seu marge d'error al
capdavant de la lliga
ENTRENADOR DEL REAL
MADRID

®EI València s'ha
comportat com un gran
equip, ens ha obligat a
treballar i hem notat
l'esforç
©Tenim un avantatge
molt curt i queda molta
lliga. Aquí ningú no regala
res i qui no ho vegi així és
que és cec
Rafa Benítez
•ïsrsa* ENTRENADOR DEL
¡••W VALÈNCIA

®Hem donat la sensació
que som un equip sòlid i
hem tingut ocasions de
gol finsal final
OEIs àrbitres ho tenen
força complicat. Jo
m'estimo més pensaren
la imatge del meu equip.
Hem fet un gran partit
Baraja prova d'emportar-se la pilota pressionant Makelele, en una acció del partit d'ahir. / EFE

els nervis i voler trencar la cara
d'un contrari que li acabava de
rebregar els tacs a la canya de
la cama dreta i que es deia Ayala. El Madrid va haver de córrer
més del que es pensava, no va
ser aquell equip liicid que diu
que vol ser, ni va ser prou intel·ligent. Es va trobar una paret al davant i va anar a picar
allà on era més dura i gruixuda.
Es va conformar amb una acció
de Morientes que va tenir l'efecte d'una tona de llenties en
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un camp de refugiats.
El València va descobrir les
misèries del Real Madrid i el va
fer suar com un camàlic del segle XIX apilonant caixes a la bodega d'im vaixell de càrrega a
qualsevol port infecte. El club
més ric del món, el que vol un
equip que faci córrer els altres,
el de la llotja atapeïda, el de
l'estadi amb calefacció, el de
l'aniversari feliç, esbufegant
pel sou d'una setmana. Ironies
de la vida.

Ortí culpa l'àrbitre de la derrota del València
El president det València, Jaime Ortí, va expressar una
indignació profunda amb l'arbitratge de Pérez Pérez, a qui va
responsabilitzar de la derrota del seu equip. «A partir d'ara hem
d'aspirar només a ser segons, però ser segoms tindrà molt
mèrit», va dir Ortí recordant el gol anul·lat a llie: «Quan un
equip juga per guanyar, quan treballa com ho ha fet el València
es mereix, com a mínim, la sort de la justícia. El València no
havia de sortir sense els punts i si no ho ha aconseguit és que
que ha passat alguna cosa», hi va afegir Ortí, que va expressar
l'opinió que Fernando Hierro hauna d'haver estat expulsat per
com es va comportar defensivament durant tot el partit.

16
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Tres gols a pilota parada
mantenen el Mallorca al pou
o Els balears van sucumbir al camp de
las Palmas el dia del retorn de Losada
LAS PALMAS

MALLORCA

3 1
25
31
24
2
5
21
18
8
6
27
7

Nacho González
Ángel
Schürrer
Olías
Paqul
Edu Alonso
Samways
Pablo Lago
Josico
Jorge
Tevenet

25
2
14
5
5
6
7
8
9
16
11

Leo Franco
Campano
Olaizola
Niño
Marcos
Miquel Soler
Engonga
Francisco Soler
Paunovic
Novo
Luque

CANVIS
lOIbagaza per Francisco Soler ( 4 6 ' )
s o c á r m e l o per Edu Alonso ( 5 8 ' )
15Jayo per Josico ( 6 6 ' )
24Losada per Fernando Niño (70')
28Rubén per Tevenet ( 7 0 ' )
16Robleslbagaza(78')
GOLS
1-0. ( 2 5 ' ) Josico remata amb el cap a la
sortida d'un córner.
1 - 1 . ( 7 3 ' ) Luque culmina una acció de.
Losada.
2 - 1 . ( 9 1 ' ) Schürrer remata de cap un servei
de Samways.
3 - 1 . ( 9 4 ' ) Nacho Gonzálezno falla un penal.
ARBITRE
Daudén Ibáñez (col·legi aragonès).
TARGETES
Grogues: Samways, Josico, Pablo Lago,
Jayo, Paqui, Niño, Novo, Olaizola, Luque i
Paunovic.

EL 9
Las Palmas de Gran Canaria

O Schürrer va fer el 2-1 i ei porter Nacho
González va tancar el marcador de penal

-1 pe Magrio re.solí i ;
à pipifflpjxlparHirtl i
i iíili^li^líiiiiliikiiiii
H davat ada i,va poderiH h' 1 i
1* ihomenatjarvel seuln , *u
j;fpresibenTd'Honòrrnò,i;t|;^_,„
1 íirecentnnent,íarnb untnomf liiii
. Ipenlamínima(kO)\EI;¡ < hli,„i!;
]\^ brasiter/ylagnOjya aprofitar',»';
'ambelcapeirefijsdel' j
'" porter Sergio a un xut de | '
Llorens per sentenciar el
nnatx El Tenerife no va
, inquietar el porter Kike •
ALAVÉS Kike, Gelí Coloccmi, Karmolía, Llorens, Pablo, Túnel, Astudillo,
|Vucko Magno i Rubén Navarro
'
1

Canvis Mará per Magno ( 2 7 ), Witschge per Vucko ( 6 4 ' ) i Iván Alonso per
Rubén Navarro(74 )
JENERIFE Sergio,) Manel Lussenhoff,
David Charcos, Bermudo Jordi, Bi
no, Marti Iván Ama, Fuertes i Mario-

( Canvis

Jaime per Bino ( 6 ' ) , ' Acoran
per Jordi ( 6 5 ' ) i Javí López per Iván
Ama ( 8 3 ' )
^

, GOLS 1-0 ( 1 1 ' ) Magno
ARBITRE Rodríguez Santiago (col legí
deCastellaiLleó)
Targetes grogues. Coloccini, Mará i
Fuertes ,
'
Incidències Unes 13 0 0 0 persones
Minut de silenci per Ja mort del pre
sident d,'honor, José Luis Compañón
f

El Celta ensopega
amb la mateixa!
pedra i cedeix dos
puntsal'Osasuna
Vigo. Vuit'dies després <
d'empatar amb el Rayo, el
Celta va cedir ahir dos nous
puntsa Balaídos. Els gallecs
van avançar-se en el !!
marcador mitjançant tel:iijlí.iií:
brasilerVagner-^ho ' i : '
havien fet contra el conjurit
; maciriieny-^, però': i;!!;';;!;;;;.
; novament van érísope'gar''
ambla'mateixapedra.'/;EL' i '

El Reial Mallorca va agreujar
ahir la seva situació a primera
divisió amb una derrota al
camp d'un equip de potencial
similar però que s'ha fet fort en
el seu estadi. Els balears, sense El defensa local Paqul salta per rebutjar la pilota amb el cap davant Alvaro Novo. / EFE
i CELTA: Cavallero, Cpira, Sergio, Bèfizr-'
;¿0, j'uahfráh, Lupcin.VagnerjKarpin; i
Eto'o i Nadal, van sucumbir a
,. Edu,'Jesul¡,iCátanha".'
nW.Ú[
les jugades d'estratègia del petroli a püota parada i Josico
! 1" Canvis! |G üstayo' llÒpez; peí j ésu lií 3! )¡
conjimt.canari, que va marcar va rematar amb el cap un servei
SERGIO KRESIC
FERNANDO VÁZQUEZ
': 'Mostpvoi:iper Edu' (59')|i'Gipvanelíá
ENTRENADOR
ENTRENADOR
dos dels seus tres gols en temps de córner de Samways.
i.CperlIucc¡n{66'j. ; ; ' ; f - ! ' - ' ' ! ; ; | j ; ; ; | ! ¡
DEL MALLORCA
DE LAS PALMAS
i ¡i*
afegit. El retorn del Chino LoEls jugadors de Fernando
!|i;|^SUNAílJnEué,énJt)¿¿a;;Ju^
;; 5''sèbid,'Izquierdo, j Lèkuiibèrn',: _Punar
sada va ser l'única nota positi- Vázquez van esperar la reacció
;,^ fernanào, Pàiàcips',iAlfredo;i;Aíòisil''
va en el conJLmt de Sergio Kre- del Mallorca, que va arribar per ®Hem estat superiors
©Havíem treballat tota la
:;!;lCahviS:jRiverp per l:ekunb)ern|Í5'3j)r
sic, que continua en posició de mitjà de Losada, que va ser en la primera meitat,
,i\\l MuhozIJerÀlfredo(7j7f;í i Montenegro,i
setmana les accions .
descens.
l'autor d'una bonica jugada ini';!'perÁipisíí(85');:;|;i;|^'s;'i|!;4!Íii''i-^'
apilotapara(Jaiens
El joc va ser viu i entretingut. dividual que va completar Lu- però en la segona
i6q!.S:l;-p;(26')yágher,:;lr^lU(63')::;;*
han marcat tres gols
'tnJtxagali;!:)';-:;!;!!'
El Mallorca, en situació delica- que. El Mallorca va pecar lla- inconscientment el
mMí :!Í¡
:!-;ÍRBÍtRE-'¡tijrrialde;Gonyie2Í(coií|egi
a pilota parada
da i sense jugadors importants, vors de falta de jugadors dese- jugador ha reculat
'base);
va plantar cara en tot moment, quilibrants, perquè va tenir el ®M'agra(Ja guanyar els
©Eneisúltimscinc
M i i; ;Targetes •grògiïes:. Lúcciii; i Kàrpíii', i Aií'
tot i que el perill va moure's partit a l'abast. En canvi, nova- partits als minuts finals.
minuts no hem posat
• j|||:fi;èadi;l?uflàiíjii!Í|jÍ|Í!!J;K^
lluny de les àrees en el primer ment a pilota parada, els ári " ; Inçlíènciès:'Unes'20.000 persones;á\
_ .elscincsentitsenel
. i temps. Albert Luque, sense el.- .gentins .Schürrer i Naehp Gon- AnribL.guatçe p cin.ç.
.^iv 1 t a
21 s'eii]soci,\Eto'co·, và:estanimassai fezálezrseélIsegonadelpéhal-^je V<ÍGtOrtósjméS,ors de Pei- incidèíjoe: iPspepaixò/ens '^^ P-' va:t!?fre;*:«j^;lt«'.4iiK;í; '!:;'':;,::•::
cuyisió. bns íO.opo^espectadors al
dorndesaSssistit"énrlacpuntaarúalloBetisvanitíoinpletaiielïnarGador eií. í^eátaVérÓ^áí^tS^ espès mera
Ruiz diharirmarGatddos g o l s c ai
futboli&ta.iiE,-"-: : / ' - ' •• . •' •'•'
prirquinista.iLasfialniasuva\treureip£teihpsafegiteril!ál'àreari- d'idees, va ser incapaç de de- gol sud.

i
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MES FUTBOL PRIMERA DIVISIá 117

El Valladolid furga en les
ferides del Deportivo
o L'equip castellà va generar ocasions per
aconseguir una golejada d'escàndol
VÁllLADOLID

O Fernando Sales va trencar la defensa
gallega i va marcar dos gols
PEPE MORÉ

DEPORTIVO

ENTRENADOR DEL
VALLADOLID

3 O
1
8
5
21
2
3
24
16

Ricardo
T.Gómez
Mario
Caminero
Peña
IVIarcos
Fernando
Jesús

22 Sales
9 Tote
17 L.García

1
12
20
19
15
6
16
18
21
10
7

0«Aquesthaestatel
nostre mi Mor partit de tota
la temporada. He vist un
equip molt segur d'ell
mateix que ha tocat molt
bé la pilota»

Molina
Scalonl
Donato
Djorovic
Capdevila
M.SIIva
Sergio
Víctor
Valerón
Fran
Makaay

JAVIER IRURETA
ENTRENADOR DEL
DEPORTIVO

CANVIS
21CamineroperTena(71')
16Jesús per Lozano ( 7 9 ' )
22Fernando per Eusebio ( 7 5 ' )
16 SergioperJosé Manuel (66')
2 1 Valerón per Duscher (45')
10 Fran p e r T r i s t á n ( 4 5 ' )
GOLS
1-0. (31') Marcos
Remata un xut de falta de Jesús amb un tir
creuat que sorprèn Molina.
2-0. (32') Fernando
En un tret que desvia la defensa deportivista
davant l'incredulitat del porter,
3-0. (57') Fernando
Marca de cap després d'un centre de Torres
Gómez.

®«Hem tingut les nostres
oportunitats per retallar la
diferència i ficar-nos en el
partit en la segona part, i
no ho hem sabut
aprofitar»
Caminero controla una pilota davant la presència de Valerón. / EFE
EL9

ARBITRE
PinoZamorano
(Col·legi Castella-la Manxa).
TARGETES
Grogues: Torres Gómez (55'), Víctor (70') i
Tristán (90').
INCIDÈNCIES
Competició: Partit corresponent a la 20a
jornada de lliga
Estadi:
José Zorrilla. 1 3 . 0 0 0 espectadors.
Recaudado:
1 7 . 0 0 0 euros.

Valladolid

El Deportivo visitava l'estadi
José Zorrilla amb l'ànim de fer
oblidar als seus aficionats la
contundent derrota que van
encaixar en l'anterior jornada
contra el Real Madrid. Els gallecs, p e r ò , ú n i c a m e n t van
aconseguir desprestigiar la victòria dels blancs, contra un Valladolid que va resultar ser una

piconadora en el terreny de joc.
Els castellana, van apallissar el
Deportivo en un partit-que podria haver finalitzat amb una
golejada d'escàndol. Les penetracions de Fernando Sales en
la primera part van ser decisives per la victòria del Valladolid. La seva velocitat va trencar
una vegada i una altra la defensa deportivista. Per part dels
gallecs, el porter Molina va ser
l'home més destacat.

En la segona part, el Deportivo va sortir al camp amb la intenció de canviar la marxa del
partit, però un gol de Fernando
en el minut 57 va acabar amb
les aspiracions dels gallees, que
només van gaudir de dues ocasions clares de gol. El Valladolid en cap moment no va retrocedir, i va controlar en tot moment el ritme de joc, fet que va
propiciar que els castellans
gaudissin d'ocasions de gol.

El Màlaga perdona el Betis (1-1)
EL 9

Sevilla

El Màlaga va aconseguir un valuós empat contra un Betis totalment desconegut. L'equip
bètic, que durant la primera
volta de la lliga van demostrar
que era un conjunt sòlid i molt
segur, ha entrat en una crisi de
joc després de tres jornades
consecutives sense conèixer la
victòria.
El Màlaga va sèr el conjunt
do minador T-al: llarg: de tota J a
primeráipart i.va; ser el que va.

disposar de més i millors ocasions de gol. Un omnipresent
Daria Silva va ser el protagonista de la majoria de les accions
del conjunt que entrena Joaquín Peiró. Tot i que els malaguenys jugaven amb una gran
desimboltura, van arribar a fallar ocasions molt clares de gol.
Darío Silva, pels volts de la mitja hora de joc de la primera
part, es va quedar sol davant el
porter Prats, però el mallorquí
-va ferima molt bona parada. El
-Betis.peclaseva part, va serinr. capaç deccrearperill a l'àrea ri-
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val, a causa, sobretot, de la
mancança d'un davanter resolutiu.
El Màlaga va perdonar molt
en la primera part i va pagar els
errors totjust començada la segona. Un gol de Juanito a la sortida d'un llançament de córner
va ensorrar tots els esforços
dels malaguenys. Però l'alegria
dels bètics només va durar vint
minuts, ja que un gol de cap de
Litos va fer justícia als mèrits
que váofer elsijügàdors de PeiJTÓ. ^L^etÍ5jftO:talm,ent espès
d'idees, va ser incapaç de de-

sencallar el partit.
BETIS: Prats, Varela, Filipescu, Juanito, Mingo, Joaquín, Ito, Benjamín, Denilson, Capi i
Joao Tomás.
Canvis: Mingo per César (72'), Capi per Rivas
(51'), Joao Tomás per Amato (72').
MÀLAGA: Contreras, Josemi, Sanz, Rateta, Gerardo, Romero, Miguel Àngel, Musampa, DaríoSilvaiDelyValdés.
Canvis: Romero per Zarate (57'), Musampa
perCanaval(79').
GOLS: 1 - 0 ( 4 7 ' ) Juanito. 1-1 (67') Litos.
ÀRBITRE: Turienzo Alvarez.
Targetes grogues: Varela, Benjamín, Capi,
Gerardo i DelyValdés.
Targetes verrfielles: César.
Incidèríçi,^; jPajtifcde^ai^t^ jomgda de primera d i v i s i ó . ' u ï í s 40.0Ò0,éspecta<}ors al
Ruiz de'l3pèrarESv£piàdCirQín g t i t f ò c al
gol sud.
"

Ui!

in'|!P!Í|i!!;!ilpi;isi;i!liili!i!p
¡Bds^àfi'eiò'rtàtaidièil!»!!'^

iliilíll!

;çJMaf1iània\/ie:n;al|,|iÍ|i í
CampdelBetis i,;i '!
Sevilla. Dòs aficionats del;' j : : ; ; : ;
;Malag^ivainiresiJij;^nferits|^
'ahírdesptóíqüéiiíautqcàriijliill
iiü
eireiqual es dirigien al '•:,•• ;;
!;camp.dèl Betis; ifosiiinilii'iíisiiiiiii
, apedregat perun grup de : 'sé|üidprs'dèíaDhjbnt' •'•!;';''
sevillà. Ets dos seguidors na
van patir ferides de
grávetcitperound'eiisva*: '
haver de ser atès en un
hospital de la ciutat a causa
d'un cop forta la cara.
Abans del començament
del partit, grups radicals
dels dos equips van
>,
protagonitzar incidents
qüe no van anar més enllà •
quan v3 aparèixer la
policia./EL9

Cap equip de
primera no és
capaç de guanyar
a camp contrari
Barcelona, dap equip no va
ser capaç dé guanyar fora
en la jornada d'ahir a
primera divisió. Però no
tots van ser capaços de
quedar-se els tres punts
queesjugavenalseu '
•
camp, sobretot els que
estan més pressionats. El
Vila-real, per exemple, va
acumular la sisena jornada,
consecutiva sense guanyar
i l'émpat que va acumular
contra el Rayo fa perillar la
continuïtat de Víctor
Muñoz. A Saragossa, la
directiva decidirà avui si
destitueix Txetxu Rojo,,a
qui l'afició ja no aguanta
més./EL9

Losada (Mallorca)
torna a sentir-se
futbolista al camp
de Las Palmas;;;
Las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a .

Una de les poques coses
positivesdeldesplaçamerit' :
del Mallorca a les Illes, ,,
Canàries va ser la reaparició
del davanter Roberto
'
Losada. E| Ç/i/no L o s a d a , ; . '
s'havia trencat la tíbia i el
peroné el 20 de desembre ;;
del 2000 en una topada . ; ,
amb el porterdel^Dei3dftivòïMolina. Mentrees : ;';',(;';,;
recuperava, el Mallorca ya :!
•fitxar èl jugador deTOviedó;!;':
per 4t)Ò milloris. Losada es
.
va tornar a sentir ahir
futbolista. / EL9
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L'ARTISTA
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El debutant a Primera Pérez

l'Athletic va demostrar que per

Pérez va tenir un mal dia al

Nacho González (Las Palmas)

ser un bon jugador de primera

Bernabeu. Cohibit per la

va marcar ahir el seu segon gol

s'han de deixar enrere els

pressió de la graderia i pels

a la Miga (el segon de penal).

complexos, la por ¡

punts en joc, va anuí.lar un

González va tancar el marcador

l'encartronament provocats

gol legal a Ilie i no va tenir

en el 3-1 al Mallorca. Abans,

pels sistemes. El talent i

mai controlada la situació.

ja havia marcat des dels onze

Superat per les circumstàncies.

metres contra el Tenerife (1-3).

I.'"

•-.-I l'atreviment són irrenunciables.

PTS

ji^SPEGTAOqRSsjpiiSí.,.,.,,,;,.

10
11
.iiN^;c4i;^«HÍ!!lHli!i;j!!^5.0G)bii; 12
í''Ròízçle L'ópérá!; iüi;;,» ò^lOOOOil'
13
14
15
16
Total'
17
,18
;;Í;DAPE^bRpfí|j||;;| r;|ii|i; *Í9.

TOTALS,
E

p

PJ

G

20
20
• 20
20
19
20

11
9
8
9
10
8

5
7
9
6
3
9

4
4
3
5
6
3

37
29
37
30
20
23

22
26
23
18
12
17

33
20
- 32
20
20
28
27
20
Las Palmas
Sevilla
27 . 20
25
20
Màlaga
20Espanyol
25
Saragossa
24
20
23
20
Vila-real
Osasuna
23
•20
20
Tenerife
21
20
20
;Mallprça
20
19"
Real Sociedad

10
9
8
7
7
6
7
7
6
6

7
,3
5
6
4 . 8
7
6
6
7
7
7
4
9
3 •10
5
9
5
9
3 11
5 10
4 11

33
21
23
23
30
23
24
18
20
18
1420
24

28
19
33
17
2525
31
27
23
25
24
29
29

1 Real Madrid
2 Athietic
3 Celta
4 Barcelona

i' ;Meñdizori-d2álii..'; ,•' ¡lilí - •' te'.l'OOiu

El porter internacional argentí

^:m&Mm$m^§^mmMmmm^mm^

EQUIPS

5
6
7
8
9

OM PORTER-OAVANTER
Nacho González

El. mitja punta navarrès de

WS-'''i

¡aVictònèsfequiiDSidecasa.fUK'.vl.jSiil
-;;Victòries equips;de fora,;
'*<JOÍÍ

ül^ ARBITRE COHIBIT '
Mal día de Pérez Pérez

Tiko es deixá anar

38
34
33
33
33
33

Alavés
València
Deportivo
Betis
Valladolid

14

;20 ; R a y o ;

,6
5
5

GF

GC

PJ

CASA
P
GF

G

E

11
11
11
10
11
"g

8
3
6
6
7

3
5
4
3
1
3

0
3
1
1
3
0

24 9
12 14
24 11
23 8
12 7
10 3

9
11
11
11

7
7
6
5
3
4
6
4
4
3
4
3
3

1
2
2
5
4
3
1
2
3
2
1
3
3
1

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

21 7
14 7
14 9
16 8
15 10
15 14
18 12
12 14
13 11
7 8
10 10
U 8
15 11
9 10

•9

10
10
IQ
11
9.
9
9
9

19

GC PTS.

PJ

G

E

27 1 9
14 1 9

3
6
2
3
3
2

2
2
5
3
2
6

22 i 9

"21 1 io
22 i 8
21 11
22
23
20
20
13
15
19
14
15
11
13
12
12
10 i

11
9
9
9
11
10
10
10
9
11
11
11
11
11

I

•c
o
Alavés
Athietic

2-1

0-0

1-2

BarcelonaBetis
Celta

2-3

3-1

Deportivo

1-2 2-1

2-0 2-2

Espanyol

2-0

Malaga
Mallorca

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

1-1

0-0

1T2

1-1

3-2

1-0
4-2 0-1
22 1-1

Osasuna

0-0

1-2

2-0

1-0 1-1 1-0

2-0

4-1

2:0

2-0

0-0

2-0
0-3

1:1 2-2
5-1
2:1 1-1 3-1
3-1 1^1'
2-1

1-1

3-0

2-0 2-0

2-1
1-1 3-1 5-1

R. Sociedad

1-3

0-2 0-0 0-0

0-1
2:1
1-2 2:1

Sevilla

3-3

1-2

2-2

Api.

Tenerife

0-2

València

0-0

Valladolid

1.3

Vila-real

l-O

Saragossa

0-2

0-0

0-1

0-1

1-1

1-3 1-0
1-0 2-1 VI
3-0 0-1 1-0
2:1
2-0
3-0
1-2
1-1 1^1
1:2 0-0 2-1 0-2
Ori
3-0

0-2

0-0 3-0

0-1

2-1

2-0

1^2
3:1

3-1

4-2

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

1-1

1-4

2:1
3-1 2-1
3-3

0-0

w
1:0

2-1

2:0

1-1 0:1
1-1 3-1 2-0
4-0

2-1

2i0 2-3

1-2
0-1 0-1

2:0

1-0
0-3

2-2

2-0 2-2 4-0

3-0

4r0

0-3

R. Madrid

Rayo

0-0 2-0

StO

4-r

0-0

0-2

1-1
1-1

3-0 2-2

IrO

Las Palmas

'jl

1-0

2-0

GC PTS.

13 13
17 12
13 12
7 10
8 5
13 14

11
20
s
11
12 ~
11
12

i

-i

6 12 21 11
4
7 12 9
5
9 24 8
6
7 9 7
5. 15 15 14
4
8 11. 10
6
6 19 6
6
6 13 10
5
7 12 8
5 11 17 12
7
4 14 8
7
9 21 8
8
9 18 7

i

10 23 4

i'.i'.síhisf'i; !iÍ!í;ii!ss;,,,.;s!íii>=!iifUnt.;iU

füGólsdélfiénàltl híiíSi llívi i«;;';;2 í i

a
2:3

4
1
2
4
3
3

m^.

RESULTATS L·LIGA 2001-02

;rDADESLUGA!;;íl iSiip !í:;!^!;'

3 2
2 •3
2 2
2 1
4 2
2 -4
1. 3
3 1
2 2
3 3
2 2
2 2
2 1

FORA
P
GF

0-2 0-0 I-O

1-2 1-2

1-0

2-2

2-0

6-0

2-1
3-1 0-2 0:1
2-1 1-0
OrO
0-0 1:1
3-1
2-3
0-2
1-1
1-0
2-1 3-2 1-1

2:0 l : í l 4:0
2-0 0-0
1-0 2-0

1-0

2-0

3-2

Jornada 21 (20/1/2002)
Espanyo l-Betis
Lluís Companys
Màlaga-Real Madrid
La Rosaleda
València-Valladoiid
Mestalla
Riazor
Deportivo-Las Palmas
Mallorca-Athietic
Son Moix
Real Sociedad-Alavés
Anoeta
Tenerife-Celta
Rodríguez López
Osasuna-Vila-real
El Sadar
Rayo-Barcelona
Teresa Rivero
Sevilla-Saragossa
Sánchez Pizjuán
Jornada 2 2 ( 2 7 / 1 / 2 0 0 2 )
Real Madrid-Betis '
Bernabeu
Valladolid-Màlaga
Zorrilla
Las Palmas-València
Insular
Athietic-Deportivo
San Mamés
Alavés-Mallorca
Mendizorroza
Celta-Real Sociedad
Balaídos
Vila-real-Tenerife
El Madrigal
Barceidna-Osasuna
Camp Nou
Saragossa-Rayo
La Romareda
Sánctiez Pizjuán
Sevilla-Espanyol
Jornada 2 3 ( 3 / 2 / 2 0 0 2 )
Espanyol-Real Madrid
Lluís Companys
Betis-Valladolid
Ruiz de Lopera
Màlaga-Las Palmas
La Rosaleda
València-Athletic
Mestalla
Deportivo-Alavés
Riazor
Mallorca-Celta
Son, Moix
Real Sociedad-Vila-real
Anoeta
Tenerife-Barcelona
Rodríguez López
Osasuna-Saragossa
El Sadar
Rayo-Sevilla
Teresa Rivero
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LA CARA I LA CREO
Trajectòries oposades

Problemes

BANQUETES CALENTES
Rojo i Muñoz, qüestionats

El Valladolid va empetitir el
Deportivo amb una exhibició
corroborant que s'ha fet fort
al Nuevo Zorrilla, on n'ho perd
des del 20 d'octubre. El
Deportivo, eh canvi, només ha
pogut sumar un punt de 21
en els últimes set sortides.

Irureta ha
d'arreglar el
mal balanç a
fora i el clima
enrarit al
vestidor per
evitar un
daltabaix..

Els empats a casa van agreujar
la situació de dos equips, Viíareal i Saragossa, i directament
la dels seus entrenadors, Víctor
Muñoz i Txetxu Rojo. La
Romareda va tornar a ser un
clam contra el tècnic basc, que
esgota la confiança de Solans.

líllJlllllllj

EL GOLEJADOR

JPE:ae*r' pineda (Xerez)
^KÍKKKr
\
H^
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EL SEVILLA GUANYA EL DERBI DEL REM. La tripulació de vuit amb timoner del Sevilla FC va
guanyar la 36a edició de la regata Sevilla-Betis, una de les múltiples ramificacions de la rivalitat
entre els dos equips, que es va fer ahir al Guadalquivir, sobre una distància de sis quilòmetres.

Extremadura-Oviedo

1

i

I|Í;Í !Í;:Í;ÍPB(^I?ERA|
Xerez-Extremadura
Oviedo-Racing
Gimnàstic-Burgos
Ejido-Jaen
Atl. Madrid-Eibar
Múrcia-Ferrol
Elx-Leganés .
Còrdova-Llevant
Albacete-Salamanca
Numància-Recreativo
Badajoz-Sporting

2 - 0

Jaen-Atl. Madrid

1 - 0

Eibar-Múrcia

0 - 1

Ferrol-Elx

1 - 0

Leganés-Còrdova

1 - 1

Llevant-Albacete

1 - 1

Salamanca-Numància

. . . .2 - 0

Recreativo-Badajoz

2 - 0

Sporting-Xerez

0 - 1

i

Jornada 23 (20/1/2002)

3 —0

Burgos-Ejido

ijica»

La bona temporada que està
fent l'eauiD de Bernd Schuster
té un nom propi: Pineda. El seu
gol d'ahir al cahnp del Sporting
deixa el seu equip a quatre
punts de l'Atlético i a ell com a
màxim golejador, amb 13.

. ; . . . 1 - 1

Racing-Gimnàstic

n^

19

Juventud
Carlos Tartiere
Nou Estadi
Santo Domingo
Calderón
Condomina
M. Valero
Nuevo Arcángel
Carlos Belmonte
Los Pajaritos
El Vivero

Hsi

'^ifilcilASSIFICAGIÓÍSEIÏONW^^'
'iíííi- Í ; : - , ! - Í J ; ! ' Í : ; Í Í '
EQUIPS

ÍGOLEJÀDORS

FERNANDO
V.i'iadolid

O
DE PEDRO

MAKELELE
• • "
•I

BARAJA
ViilíT";,,]

O
'JERGI

LOPO

Barcol:;na

Ei.pi^n>ol

AYALA
Valànc.a

EOUIP

Urzaiz

Athletic

10

Catanha

Celta

10

Raúl

O

RIVALDO

JUGADOR

o

TIKO
Afii:--''c

O
PUYOL
Bdrcelinj

•O
NOTARIO
SPVIIÍ?

GOLS

Real Madrid

10

PROPERA
M Espanyol-Betis
12.723.616,20 euros
Ix!"
2 Málaga-Real Madrid
, 2 Real'Madnd-València ; 1 XZ
POT ACUMULAT
3 Valencia-Valladolid
'3'Valladolid-Deportivo
1 X.2
-euros
4 Deportivo-Las Palmas
4 Las Palmas-Mallorca
1X2
S Mallorca-Athlelic
5 Athletic-Real Sociedad 1 X 2
6 Real Sociedad-Alavés
6 Alavés-Tenerife
1X2
PREMIS
1X2
3 de 15
7 Tenerife-Celta
7 Celta-Osasuna
8 Osasuna-Vila-real
8 Vila-real-Rayo
JX? 835.889,45 euros
9 Rayo V.-Barcelona
9 Barcelona-Sevilla
12 de 14
1X2
, 10 Sevida-Saragossa
, 10 Saragossa-Espanyol
\ X2
159.045,20 euros
; ll>Oviedo-Racing
, ,1 r Extremadura-Ovtedo''' \Í,XS ' 4 7 0 de 13
/'12-Nàstic-Burgos
''12,Racing-Nastic;' \\>,s' l-i".
2.707,15 euros
\"U3,E)ido-Jaén
lnh3'Ja'éñ'^At.' Madri'd' yv\\ ^ * 1 . KJ •7.259 de 12
\
,' 14 Atléticb-Eibar
«X-;
¡114 Llevant-Albacete
Í75,28,euro¿"i '
• •• >l»leallS
HVV\PlèallS,'!\
,'65'.780'dell !''
15. Albacete-Salamanca
. i^x'zV 19'34'euros ^'
^Is'Sporting'-Xerèz"
|-',^'RESUÏTÀTS\\\\A\ÍV
l\"Betis\Màlaga\y\V\-\\\ \ÍX¿

^RECAPTACIÓ -
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PJ

G

46

22

.14

E

P

GF

GC

4-

4

13

3

15
17

10

7

6
5

22

9

9

4

22

10

5

7

34

22

9

7

•6 •

34

22

8

10

4

36
26
28
22
23
23
21

2

Xerez

42

22

3

Racing

37

22

4

Recreativo

36

5

Burgos

35

6

Albacete

7

Oviedo

8

Eibar

31

22

8

7

9

7

24

14

Salamanca

31

22

7

10

5

10

Ferrol

30

22

9

3

10

11

Badajoz

32
29
20
21
22
25
27
17
19
17
14

29
29
23
27.
29
27
28
20

'

29

22

8

5

9

12 Jaén

29

22

8

5

9

13

28

22

7

7

8

14 Còrdova

27

22

7

6

9

Sporting

26

22

6

8

8

Numància

Diego Tristán Deportivo

8

15

Lugue

Mallorca

8

16

Extremadura

26

22

6

8

8

Moisés

Sevilla

8

17

Múrela

26

22

6

8

8

Tamudo

Espanyol

8

Fernando

Valladolid

8

18

Elx

26

22

6

8

8

19

Leganés

24

22

5

9

8

Saviola

Barcelona

8

Morientes

Real Madrid

8

20

Llevant

Darío Silva

Màlaga

7

21

Gimnàstic

Makaay

Deportivo

7

22 Ejido

Edú
Víctor

Celta

7

• Vila-real

Kluivert

Barcelona

7

Rivaldo

Barcelona

6

Casquero

Sevilla

6

Etxeberria

Athletic

6

Tote

Valladolid

6

'{iÚ
fii'

0) '•D

"u5

i. i!i
m
N

UI

o

•a DO
.Q
3
< <c ffin m

PARTIT GOLS

MIT

JUGADOR

EQUIP

Molina

Deportivo

18

26 1.44

Alberto

R. Sociedad

17

26 1.53

Notario

Sevilla

20

25 1.25

Unzué

Osasuna

20

24 1.20

Contreras

Málaga

19

23 1.21

Lafuente

Athletic

18

23 1.28

Jaén

L. Vallejo

Vila-real

20

Leganés
Llevant
Murcia
Numància
Oviedo
Poli.Ejido
R. de Ferrol
Racing
Recreativo
Salamanca
Sporting
Xerez

Leo Franco

Mallorca
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Aragoneses

Tenerife
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Toni Prats

Betis
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Real Madrid
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Hospitalet-Real Unión
1- Ó
Jornada 2 0 ( 2 0 / 1 / 2 0 0 2 )
Sabadell-Saragossa B . . . . 1 - 2
Lleida-Beasain
Camp Esports
Barcelona B-Osasuna B . . . 4 - 2
Mataró-Espanyol B
Municipal
Calahorra-Osca '
1 - 0
Binèfar-Alfaro
El Segalar
F i g u e r e s - R . Sociedad B . . . 1 - 0
Eibar-Logroñés
Ipurua
_..
_
.
, - , 1 Figueres-Gramenet
Municipal
Elbar-Gramenet
0 - 1
TTTT
5-5—.. . „
¡—5;—rf;. '
,
1 r,
Calahorra-R. Sociedad B
La Planilla
. Binèfar-Logrones
1 - 0
. Barcelona B-Osca
Miniestadi
Mataró-Alfaro
0 - 0 , Sabadell-Osasuna B
Nova Creu Alta
Lleida-Espanyol B
2 - 3
Hospitalet-Saragossa B
Municipal
Beasain-Terrassa . . . . . . . . 1 - 0
Real Unián-Terrassa
Stadium Gal

El Racing goleja un
Nàstic sense idees
o Els tarragonins, sense
voluntat ofensiva, van anar de
més a menys en defensa
:'RÀÍCING!;'Í;H^''ÍIÀSTÏC'

EQUIPS
'

1 Espanyol B
2

'

I PTS

PJ

•|

37|

18

j

37 j

Barcelona B

s'Hospitalet'
4

I

'

7 Real Unión

GF

11 '. ' 4

3

3 6 18

4

4

35

2

6

3 3 ~ 17

1 33 I

19

'9

6

4

37 24

i '' \

19

8

7

4

38

18

8

'—I1 28 r- 119

8

28 I 119
1I 28

8

8 Lleida

'

•

'•'•

6

4

23 •

15

4

7

21

20

. 4.

7

28

31

Saragossa B

| 26' I

18

7

5

6

2 5 19

Figueres

| 26 j

18

8

2

8

2 3 19

11

Gramenet

| 25 ¡

19

7

4

8 '

21 30

12

Sabadell

| 24 j

18

7

3

8

26 29

13

Binèfar

| 24 j

19

6

6

7

17 2 1

13Lemmens
6 : 25Moso. .
4
24César
- 6 : 2
Rondelaere
5
6 Mora
6 '• 22 Tomás
5
3 Neru
S] \ 20 I.Pérez
_4
5 Sietes
7 . : 15 Marcelo
5
12NaftL..:.
6 i 23 Marín
.,,.5
6 Ismael
7 • 12Brimo5
7 J.Alvarez.
7 \ 18 Masnou
4
8 Regueir
7 j 7 Herrero
5
17Txiqul
7 i 11 Codina.....^.: 5
20Bodipo
.:....8 ' - 9 Deus...
5

5•
5

77

• 77

2 5 220
4
20

119

5

7

• 7

16

25

119
119

4

6

9

17

36

18 R. Sociedad B

1 18
1 17

14D.Mateo(6)per lsmael(56') -•
l'7Txiki(6)perRegueiro(65')
19Guerrero(7)perMazzoni(82')
2Rondalaere(5)perBruno(58') •
22Tomás(5)perPneto(70')
24Méndez (5) per Lara (70')

4

5

10

19

30

GOLS

19 Alfaro

i

14

118

2

8

8

11

32

20 Osca

!

12

119

3

3

13

13

30

19
1I 22'
22 I1 19

16 Eibar~

1 22
1

17 Beasain

'•'•

1

1

i=!

Palamós
Balaguer

4

Badaloní

l-0.(15')Bodipo
2-0.{61'.)Bodipo
3-0.'(82') Guerrero

üíi'üiUíiüi;!;,'!*,!,',' 1"''
Jornada 2 1 ( 2 0 / 1 / 2 0 0 2 )
Gramenet B-Júpiter
Balaguer-Badaloní
Barcelona C-Manresa
Europa-Premià
Cornellà-Palafrugell
,Palamós-Gu(xols
Manlleu-Girona
Gavà-Sant Andreu
Vilassar-Tàrrega
Reus-Andorra

PJ

GF

GC

34

21

i!• ''
\ 19
3 0 ! 20

8

7

4

35

26

9

3

8

43

34 N

•'20
1

8

6

6

22

23

• i 30. i 20

27
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23

Barcelona

38
1-

32
r

1 30

5
4__

44

_9
32

9

3

8

22

9

2

9

36

i 29 i 20
i 29 120

8

5

7

36

8

5

7

32

1 28

120

9

1

10

31

13 Cornellà

!

26

120

8

2

10

22

14 Gramenet B

1 25

120

5

10

5

23

15 Júpiter

i

5

9

20

1 21 1

120
19

6

16 Premià

6

. 3

10

'26

17 Andorra

1 20

5

9,

.20.

1 19

119
120

5

18 Tàrrega

5

4

11 •

23

19 Sant Andreu

;

•5-

20 Manlleu

1 17

119
119

1

23

19
1
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El Nàstic de Tarragona va anar
de més a menys en defensa
sense cap idea en atac i el Racing de Santander, sense fer un
gran partit fins l'última mitja

8

10 Barcelona C
12 Manresa

EL9
Santander

20

11 Guíxols

-• ' -

*

El i^àstic va encaixar una altra derrota. / EL 9

^ora de la segona part, va aconseguir ahir la seva vuitena victòria consecutiva a El Sardinero. La bona col·locació del Nàstic va propiciar que-el Racing,
en un principi, tingués molts
problemes per sortir de la seva
zona defensiva amb la pilota
controlada, amb una falta de
connexió total entre el mig del
camp i els davanters Javi Guerrero i Bodipo.
Finalment, per mitjà del toc

de pilota, el Racing va acabar
superant el seu rival pel centre
de la defensa, amb una passada de Guerrero a Bodipo, que
va batre el porter Moso en la
seva sortida. El joc del Racing
es va veure afavorit, a mida que
p a s s a v e n els m i n u t s , per la .
baixada en defensa del Nàstic,
que va propiciar que els cantàbrics acabessin el partit golejant. Bodipo, amb dos gols, va
ser el protagonista del partit.

1 -

32

9 Palafrugell

>

-

-

vZ°eíiIs°nban Pérez (Nàstic), en el minut
81.
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7 Reus
8 Girona

Hi H! li Pl?Of»ERA'

;!;»)(*

1 PTS

5 Europa
6 Vilassar

!;:ipl
2
-2
-0
-1
-0
- 1
^2
- 1
-0
-0

-T

3

•-•·\.':

•

Grogues: Neru, Sietes, Regueiro, P. Sierra, •

Júpiter-Balaguer
Badaloní-Barcelona C . .
Manresa-Europa
Premíà-Cornellà
Palafrugell-Palamós . . . .
Guíxols-Manlleu
Girona-Gavà
Sant Andreu-Vilassar . . .
Tàrrega-Reus
Andorra-Gramenet B . . .

2

, «

TARBETES

iS!HH!!*ÍIHn>í;!!';.'i:-- -^••· "••'

1

•

v S '

__.—

Gavà

-

1
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EQUIPS

,

•

ÀRBITRE
A.JaïeaJIménezíColiegi Murcia).

1

^

I

26

10

14 Calahorra
15
Osasuna B

' -

17 |

I 28~T
9

-

GC

11

i 30 !

6 Terrassa

P

19 ' ,11

m

5 Logrones

E

19

! 35 j

Matiaró'

G

O Els locals no van començar a
fer bon joc fins als últims 30
minuts de la segona part

... -4

• 10

22-

2

12

24

2h

L'Atlético encaixa la quarta
derrota de la temporada a Jáen

vantatge amb l'Atlético a quatre punts. Un gol de Pineda,
màxim realitzador de la cate31
L'AÜético de Madrid, líder de goria amb 13 gols, en el minut
27 segona divisió, va perdre el seu 76, va donar els tres punts al
35
quart partit de la temporada, Xerez, en un partit en què els
26
contra el Jaén (1-0), i el Xerez visitants van treure el màxim
22.
va aprofitar l'ensopegada dels rendiment a la seva única oca34
matalassers per guanyar a Gi- sió de gol.
32
jónl'Sporting (0-1). Amb la vicL'Atlético té un matalàs de 10
.30 ,
tòria dels andalusos, l'equip p u n t s , suficient de m o m e n t
3 & • „ ••''
qíiè dingeix'Bemd'Sclïíistef'és- pèr ho pó'sàr-s'é'neiVi)3s amb la
41 - 1 •'!
déi-róta'á Jàéhj eh què un' gol de'^
41 ° !l
Sierra enel'rnihüt* 12'vá' 'ser'lè" f^'

tal. Aquest és el quart partit que
l'Atlético perd en la temporda
i les quatre derrotes s'han produït contra rivals de la segona
meitat de la taula: Sporting de
Gijón, Múrcia, Extremadura i,
Jaén. Després de l'AÜético i el
Xerez, el tercer lloc d'ascens
l'ocupa el Racing de.Santander
—amb 37 punts, nou menys
que el líder— que ahir va guanyar còhtfà'él Nàstic per 3-Ò^ 'El'' '•
Rècréaíivò 'és' quart a''ün"píiht'
déféèàntàbrys.'''^ .BÍI'Í-'O'JÍÍ f"«^
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El Manchestertornaa
dominar la Premier League
o Van Nistelrooy exhibeix una altra vegada
la seva enorme capacitat golejadora

O El Newcastle, ara segon classificat només
pot assaborir el liderat durant un dia

EL 9
Londres

El Manchester va exhibir tot el
seu potencial a Southampton
(1-3) i torna a dominar la Premier League per davant del
Newcastle. Tal i com han anat
les coses fins ara, la lliga anglesa porta camí de convertir-se
en un dliel entre Sir Alex Fergusson i Bobby Robson, dos
il·lustres al país. El Manchester
va tornar a treure un profit
enorme de la capacitat de Van
Nistelrooy, aquell davanter a
qui va demanar que es recuperés abans de fitxar-lo i que ara
li marca gols a cada partit.
L'holandès va obrir la llauna
pel Manchester, que va arrodonir la victòria amb gols de
Beckham i Solskjaer. Divendres el primer era el Leeds,
però va perdre a Newcastle i li
va regalar el liderat perquè el James Battie es queixa després de trencar-se la cama, mentre Barthez i Gary Neville proven de calmar-lo. / EFE
guardésfinsque el Manchester
s'hi enfilés. Tres dies, tres líders
a final de temporada. La padiferents.
El Liverpool empata a Highbury (1-1)
ciència també se li va acabar
dissabte a l'entrenador del TotEl Manchester United es va veure afavorit per l'empat entre
tenham, Glen Hoddle, que va
La paciència del Manchester
L'Arsenal, que tenia opcions d'empatar a punts amb l'equip de
criticar la defensa de l'equip.
s'esgota dia rere dia al darrere
Ferguson, i el Liverpool a Highbury (1 -1). L'equip londinenc es
«Es pot entendre que un defende la renovació de David Beckva avançar amb un gol del suec Fredrik Ljunberg (62') però el
sa perdi un metre respecte
ham, que té una oferta a sobre
noruec Riise va empatar pel Liverpool (72). Nicolás Anelka va
d'un davanter, però no en pot
la taula des d'abans de Nadal.
tornar a l'estadi del seu exequip però no va tenir una bona
perdre tres dues vegades. Al
El club li ha fet ara un últim avís
actuació 1 va ser xiulat pels seguidors locals durant tot el partit.
vestidor vaig dir que no podia
i li exigeix quees decideixi enÁ més va ser substituït en el tram final del partit pel veterà Gary
tornar a passar, però algú no
tre acceptar les condicions que
McCallister. L'empat deixa l'Arsenal a dos punts del líder, i el
escoltava.» El Tottenham havia
li ofereix el nou contracte o que
Liverpool n'està a tres.
perdut contra l'ipswich Town.
assumeixi que el traspassaran

Laxilocaïnava Batistuta manté
afectar Ronaldo íder el Roma
EL 9
Rio de Janeiro (Brasil)

Una infiltració de xüocaïna va
ser la causant de les convulsions que va tenir el davanter
brasiler Ronaldo Luiz Nazario
hores abans de la final del
mundial de França el 1998, en
què la selecció francesa es va
imposar als brasilers (3-0), segons la revista esportiva Lance.
La xilocaïna, també .coneguda,
com lidocaïna, és un analgèsic,

local que disminueix el ritme
dels batecs del cor i evita la fatiga, i es va aplicar a Ronaldo
barrejada amb corticoides per
aliviar els dolors del genoll dret
del jugador, que va ser infiltrat
vuit cops durant el mundial.
Segons la revista, que cita una
font propera al jugador, la infiltració va arribar accidentalment a una vena, i això va provocar les convulsions. Tot i
abcò,- Ronaldp va jugeir els noranta minuts de lafinal.,, , .
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Roma

El davanter argentí del Roma
Gabriel Batistuta va reaparèixer després d'un mes de
baixa marcant un gol en el darrer minut, cosa que va permetre al seu equip aixecar un 0-2,
derrotar l'Hellas Verona (3-2) i
mantenir ellideratge en la lliga,
italiana, en una jornada en què
dos. del?, equips, perseguidors,,
el Çhievp, Verona i elMilan no¡.

van passar de l'empat. La ]uventus, que va guanyar (1-2) al
camp del cuer, el Venezia, ho
va aprofitar per situar-se tercer, per darrer de l'Inter. L'equip de Cúper és segon i no
perd de vista el Roma, ésa només un punt, després de la seva
victòria al camp del Perusa
(0-2). Els gols del conjunt interista els van marcar Christian
Vieri i Alvaro Recoba i van decidir im partit sense cap qualitat,
f

21

El Chelsea declara
transferibles
Petit, Ferrer i,
Bogarde
Londres. El Chelsea ha
declarat transfenbles els
exblaugranes Emmanuel
Petit, Albert Ferrer i
Winston Bogarde, que
figuren en una llistà que
completen Marcel Desailly,
Mano Satine, Jody Morns i
CelestineBabayaro Petit,
que només ha jugat 17
partits, des de la seva
arnbadaal'equip
londinenc, ha criticat el
camps d'entrenament del
seu club I la qualitat de
l'equip /EL9
»Anglaterra
Arsenal-Liverpool
Aston Villa-Derby
Blackburn-Chariton
Bolton-Chelsea
Everton-Sunderland
Fulham-Middlesbrough
Ipswich-Tottenham
Newcastle-Leeds
Southampton-Manchester Utd.
West Ham-Leicester

1- 1
2-1
4-1
2 -2
1- O
2-1
1-1
3-1
13
1- O

EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC P»

Man Utd

22 13 3 6 54 32 4 2

Newcastle

2 2 13

Leeds

22 11 8 3 34 20 41

3

6 42 29 42

Arsenal

21 11 7 3 4225 40

üverpool
Chelsea
Tottenham
Aston Villa
Fuiham
Charltan

22 11 6
22 810
22 9 5
22 8 8
21 7 9
22 7 8

V>estHam

22

7

7 8 26 34 2 8

Stinderland

22

7

6

Everton

22
22

7 5 1 0 24 29 26
6 7 9 29 27 25

Blackburn

Soiithampton 2 2
Bolton
Middiesb
Ipswich
Derhy
Leicester

22
21
22

8

5
4
8
6
5
7

31 23
35 22
33 28
29 27
22 21
28 28

39
34
32
32
30
29

9 18 2 4 2 7

1 1 3 26 36 25

5 9 8 26 34 24
6 4 1 1 20 30 22
4 7 1 1 27 32 19

22 5 413 16 38 19
21 3 711 1437 16

1 Itàila
2-2
2-2
0-0
1-1
1-0
3-2
1-1
1-2
02

Atalanta-Bolonya
Chievo-Fiorentina
Milan-Brescia
Parma-Lecce
Piacenza-Lazio
Roma-Verona
Torino-Udinese
Venecia-Juventus
Perugla-lnter Milà
EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC Pt

Inter Mili

18 11 6 1 37 2 39
18 11 5 2 4 9 O 3 8

Juventus

18 9 7 2 45 1 34

Chievo

Udinese

17 10 3 4 51
18 8 7 3 4 4
18 8 4 6 32
18 7 4 7 4 9
17 6 7 4 33
18 6 4 8 51
18 6 4 8 50

Perugia

18 6 4 8 40 3 ' 2 2

Piacenza

18 6 3 9 48 1 21
18 4 7 7 48 2 19
18 4 6 8 46 4 18

Roma

Milán
Bolonya
Verona
Lazio
Atalanta

Brescia
Parma

Lecce
Tormo
Florentina
Venècia >

3
O
3
3
1
4
4

33
31
28
25
25
22
22

18 4 6 8 43 2 18
18 4 6 8 41 2 18
,18

18

4

3 1 1 52 5

15

2 4'12 '4'1',6 -10
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Dilljr.'j 14 de senar d"'! ¿(.ifji;

- v li/, A Saquille li agrada ia gresca
La propera vegada que Hollywood vulgui fer
una pel·lícula amb Shaquille O'Neal no cal que
li busquin un guió de jugador de bàsquet o de
detectiu. Directament, de dolent.

»MOTOR RAL·L! DAKAR

Jordi Arcarons
anuncia que ho deixa
O El pilot osonenc no
tornarà a participar més en
la cursa africana
EL9
Dakar

O En quinze participacions O Masuoka i Meoni van
en el Dakar va acabar segon confirmar les seves
en quatre ocasions
victòries en la cursa
CLASSIFICACIONS

^'^

• Motos. 16a etapa.

1.6.Sala(KTM)
17:45
Jordi Arcarons va anunciar
2.P.M.Marques(KTIVI)
aOl
ahir, damunt el podi final del
3.I.Esteve(KTM)
all
24è Dakar, que no tornarà a
4.E.Bernard(KTM)
a 12
disputar com a pilot motoci5.P.UIlevalseter(KTM)
a 29
clista aquesta cursa en què ha
6.R.Sainct(KTM)
a32
/
participat 15 vegades i ha estat
7.C.ile6avardo(KTM)
a 34
\
8.E.Verhoef(KTM)
a 45
segon en 4 ocasions, l'última
l'any passat. Sense Arcarons, el
»Cotxes. 16a etapa.
Dakar perdrà una de les seves
l.G.deMevius(Níssan)
• 18:24
referències. Fabrizio Meoni, lie
2.LBourgnon(Nissan) •
a2:26
44 anys, va obtenir ahir el seu
3.C. Sou$a(Mítsubishi)
a2:38
segon triomf en aquesta cursa.
4.S. al Hajri (Mitsubishi)
a 2:38
••••
H
Un èxit amb el qual va culmiS.J.P.Fontenay (IVlitsubishi)
a3:02
6.K.Shínozuka(Mitsubislii)
a3:02
nar la que ha estat la seva de7.L.AIphand(IVIitsubishi)
a3:05
sena participació en el Dakar.
8.K.Kolberg(IVIitsubishi)
a 3:09
«Guanyar aquí havia estat un
9.N.Barkat(l\/litsubishl)
a3:16
somni durant molts anys, i ara
ho he aconseguit dues vegades.
• Motos. General final
Ho dedico a la família, a tots els
\
X.
l.F.Meoni(KTM)
48h00:59
2.A.Cox(KTM)
que han cregut en mi i a KTM,
a 47:52
3.R.Saintc(KTM)
a lh20;25
que ho ha fet tot perquè pogués
4.C.deGavardo(KTM)
a2h52:46
disposar d'una moto fantàsti5.1. Esteve (KTIVI)
a2h54:34
/-•Tir
"
j3w»jpi^gQaj;g.y-^"*ffrT^?^^-r'
ca. L'any vinent tornaré», va dir
6.6. Sala (KTM)
a4h02:47
el vencedor. Com era de pre7.J.Arcarons(KTM)
a4h47:17
veure, l'última etapa, amb el
8.E.Bernard(KTM)
a5hl4:32
9.fl.Ullevalseter{KTM)
a6hll;22
tradicional sector especial de
31 quilòmetres entorn del Hac
• Cotxes. General fina1.
Rosa, no va comportar sorprehMasuoka/Maimon (Mits.) 4 6 h l l : 3 0
ses. Líder destacat des que Joan
2.Klein$chniidt/Schulz(Mits.
a 22:01
Roma (KTM) va abandonar, diS.Shínozuka/DellHMits.)
. a 35:15
vendres, Meoni va cedir gaire4.Fontenay/Picard (Mits.) alh37:30
bé un minut i mig a Giovanni
5.Sousa/Jesús(Mits.)
a5h20:57
6.AI Hajri/Stevenson (Mits.) a8h24:51
Sala (OM), que va acomiadar
7.Alphand/Debran(Mits.) c 10h40:02
la cursa afegint el seu nom a la
ii68NSM75'^
8.Kolberg/Urro(Mits.)
c 12h21:09
llista de guanyadors d'etapes,
9.Ratet/fiarcin.(Toyota)
Í 15h48:03
deu en total. Isidre Esteve i Jordi Arcarons (tots dos amb Hiroshi Masuoka s'abraça amb el seu copilpt al final de la darrera etapa del Dakar. / EFE
ÍCTM) van ser tercer i novè, respectivament. El d'Oliana va
volíem gtianyar la cursa i a dos ver guanyat. Tinc una gran potser podrà esborrar el polè- —aquest any ha guanyat cinc
mantenir el cinquè lloc en la
dies del final això ja no va ser emoció i n'estic orgullós.» Amb mic final de cursa que l'any etapes—, va tenir un record
general, el primer entre els parpossible», va declarar Esteve. aquestes paraules i una forta passat el va privar d'assaborir emocionat per a Ulrich Brehticipants estatals. «He acabat la
Vicent Escuder (KTM) ha estat abraçada a Pascal. Maimón, el la victòria en benefici de Jutta mer, director esportiu de Mitcursaiper!.cinquèiCpp..GonseGti-i
subishi; que, jía mqrir;fil;S,etemtiü. Aquestai>vegada,ip,ero,¡hei; i¡l>3,e,'_en la.general Í!josep,L·luíSj cseUíCopilptvaHiroshi Masuoka Í; KleinsehnÚdt.(Mitsubishi),iS.erií?
fere:«<<EniA^a.ajudar;en;.elsjmeiis
i'tgonaiaquest!
cí).p.-iMasHoka4|Hniiij
caigut massa sovint. Estic una iiSteuril(Alfei·i,';51è,;uVmi » ,eii3r.-sm4Mits.ubishi), rV.einiCgdoinen!
«Hem treballat dur i avui es- cotxes, va celebrar el seu pri- pilot que sempre s'ha caracte- inicis i sé que avui ern conternmica trist per l'equip, perquè
tic extremadament feliç d'ha- mer triomf, im èxit amb el qual ritzat per ser un atacant nat pla.»
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A dalt, Luc Alphand bloquejat per un ramat de camells. A la dreta, Joan Roma en el moment d'abandonar. A sota, el cotxe de Schiesser cremat i la topada entre els dos Mitsubishi. / EFE

EL COMENTARI JOSEP CASANOVAS

Un Dakar dur i autèntic
Van començar 167 motosJ n'han acabat
52. En cotxes, han acabat 45 de 117 i 15
de 34 campions. Aquest es un balanç ben
explícit de la duresa de la 24a edició del
que des de fa un temps és un esdeveniment esportiu que, igual que els salts
d'esquí de Garmisch, forma part del canvi d'any. En les reunions familiars de Nadal, segur que en moltes llars es ya parlar
del Dakar; i segur que també n'ha continuat parlant durant els'vespres de la'
nprimeraíqüinzéna de'gener un^tipiïs dé
.^^.., • l · l í J M · - H

'IJÍII,

iF.fi

gent per als quals el món del motor no del continent africà pròxim al de pas de cialment per als no entesos en el tema,
és precisament una.devoció. I és que la cursa encara ho entén més bé, i com- gaire. Un Dakar, però, que ha tingut una
aquesta prova, cursa per a ims pocs —la prèn el perquè d'aquesta fascinació que segona setmana demolidora i que ens ha
gran majoria diu que l'objectiu prioritari està en boca de tots els participants tant ofert imatges que feia temps que no
és arribar a Dakar— i aventura per a qua- punt tornen a casa. El Dakar d'aquest vèiem: pilots caient víctimes del seu prosi tothom, manté any rere any un atrac- any ha estat autèntic. Un Dakar d'aquells pi esforç i equips ofícials —aquells que
tiu difícil d'explicar. Són sumptuoses, que no haurien de fer qüestionar mai semblen immunitzats contra tot— naveper exemple, les imatges de la lluita de més si els organitzadors, són capaços de gant perduts en un mar de dunes o trenl'home contra les adversitats; i igual- tomar als orígens. Un Dakar amb menys cant-se el cap per trobar la sortida del llement són sumptuosos els escenaris on es dies de cursa i que amb unes especials gendari pas de Nega. Aquest ha estat
desenvolupen. I qui en alguna ocasió ha en general més curtes que en edicions • •• l'autèntic Dakar. I si en pròxims anys ha
' tingut la opóFtiinitatd'estàr én àlgunlloc i àJntènors'no prometia, a priori-ijespe'-- •' de tornar a Sér.àixí,'visdEièl.Dàkar! >.••.•• .
!',-.-.l'iíi. íij-' •j.·p'iu'io -iic ü')!-, io i/iVí]•f'íj'j HV ,.3t.jfi';) -¿') r.Jj'.i i "üj!; .if.iisd'Vi
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Driss Lakhouaja s'imposa
aleros de Sabadell
o Segona victòria del badaloní
a la quarta cursa del circuit català

O Eizmendi (FC Barcelona) guanya
amb autoritat en categoria femenina

EL 9
Sabadell

L'atleta badaloní d'origen magribí Driss Lakhouaja va aconseguir ahir la victòria en el 41è
cros de Sant Sebastià, quarta
prova puntuable per al circuit
català. Lakhouaja (Filà Domingo Catalán) va imposar-se al
seu rival conciutadà Pol Guillén (FC Barcelona) per tretze
segons d'avantatge. La prova
es va disputar al parc Catalunya de Sabadell i va tenir una
inscripció propera als 450 atletes.
Lakhouaja va superar Guillén i va demostrar que encara
té moltes coses à dir en el circuit català, tot i no ser present
en les dues primeres cites. L'atleta del Barca, vencedor a Vic
i Manresa, les dues proves Lluís Mezquida, encapçalant la cursa
t- ~^i irj
inaugurals, va cedir, davant la
fortalesa de l'africà. Roselló
Martín, sisena a Sevilla
(Fila Domingo Catalán) va ser
tercer, a més de mig minut del
La barceio'ina Jdcqueliri Martm vd
guanyador. Els atletes van hadconseguir un biilldnt sibí» lloc (21 34) al vintè
ver de fer front a 7.500 metres^
cros d'itàiicd sevillà, en und cuüa que va
de recorregut.
guanyar la portuguesa Rosa f21 21) Enno.s,
En categoria femenina, Isael tarrdgoni d'origen magnbi Yousef el Nasn
bel Eizmendi (FC Barcelona) va
va ser onze '31 35) i segon atleta estatal
ser molt superior i va superar
—Antonio Jiménez, Penti (31 17), va igualar
Eva Jiménez (CA Vic) en 44 seel setè lloc de l'any passat— El kenyà
gons. La Joventut Atlètica SaAbrham Chebii, líder del rànquing mundial
badell i l'Ajuntament local van
de 10.000 de 2001, va imposar-se (30.37).
organitzar la prova.

CLASSIFICACIONS
»Sabadell. H o m e s .
l.D.Lakhouaja(Fila)
•2.P.Guillén(FC Barcelona)
3.J.M.Rossell6(Fila)
4.J.R.Munoz(Lluïsos)
5.LI. Mezquida(FC Barcelona)

31:21
31:34
31:55
32:08
32:20

(Sabadell. Dones.
l.l.ElzmendKFC Barcelona)
2.E.Jiménez(Vic)
3.E.Solera(JA Sabadell)

25:55
26:39
27:08

Htálica. Homes.
l.A.Chebii(Kènya)
2.A:Mezgebu (Etiopia)
3.C.Kamathi (Kenya)
ll.Y.Ei:'Nasrl(Adidas) •
• iS.J.C.Higuero (FC Barcelona)

30:37
30:38
30:44
31:35
32:09

Mtállca. Dones
r.M. Rosa (Portugal)
•
2.H.Sampaio(Portugal)
3.A.Smolders (Bèlgica)
,6.J. Martín (FC Barcelona)

21:21
21:24
21:24
21:34

Rússia derrota Espanya i
guanya el torneig (J'Alcoi
Alcoi (Alcoià). La selecció de Rússia va derrotar
ahir la d'Espanya (28-31) en la darrera
jornada del torneig d'handbol d'Alcoi,
Memorial Domingo Barcenas, i va guanyar el
títol L'equip espanyol no va tenir el seu dia
I sempre va anar a remolc del rus, que al
descans ja dominava de tres gols (12-15) i v
que en el segon terfips va arnbar a manar de
cinc gols (16-21) Alberto Entrerríos, amb set
gols, I Antonio Carlos Ortega, amb cinc, van
ser els màxims golejadors de l'equip de César
Argiles El rus Koktaxrov va marcar 10 gols
En l'altre partit del torneig, Tunísia va superar
Polonia per 23-22 /'EFE
'
>

>ESQUÍ

-

.

Kostelic guanya a Werígen i
Pequegnot, a Saalbach
Barcelona El croat iviva Kostelic va acabar
pnmer en la prova de Wengen (Suïssa)
corresponent a la copa del món d'esqui alpí
després de guanyar en la baixada a l'eslàlom
gegant La combinada la va guanyar per
primera vegada el noruec Kjetil Andre
Aamodt En la prova femenina, que se
celebrava a Saalbach-Hinterglem (Àustria),
l'austríaca Renate Goetschel es va endur el
tnomf en la combinada i va desbancar de la
pnmera posició a la general la sueca Anja
Paerson Pel que fa a l'eslàlom, la francesa
Laure Pequegnot va marcar el millor
temps /EFE

• MOTOR

• Haro. Homes.
33:37

l.A.Alvarez(Puma)
14.R.Estévez(Nike)

35:17

»Haro. Dones
l.C. Sacramento (Portugal)
6.S.Montané(FC Barcelona)

24.45
25:00

»València. H o m e s .
l.M. Prleto(Salamanca)

33:55

I València. Dones
.

24:21

l.T.Recio(Salamanca)

« A Á •• II

»FUTBOL AMERICÀ

Nomésguanyen els Drags
Els Uops d'Argentona van de- Els Llops
butar amb derrota contra l'ac- d'Argentona
tual campió de lliga, l'Osos Ri- que
Només un equip dels quatre vas-Madrid (0-14), que van debutaven en
catalans que juguen en la lliga sentenciar en el primer temps.
la lliga van
espanyola de futbol americà va En l'altre partit de la jornada
aconseguir la victòria en la pri- amb representació catalana, el perdre
\
mera jornada disputada ahir. Pioners l'Hospitalet és va veure • contra
El Marfil Alella Drags de Bada- lés cares ámb el'Saragossa l'actual
lona es van imposar en eí derbi Lions en un partit eh què es van campió,
contra el Fènix Granollers 0-32. poder veure dos candidats sò- l'Osos Madrid
Durant el primer temps els de lids a jugar el p/ay-ojf per al tíGranollers van tenir les seves tol Én el darrer quart els de Saopcions, però a la represa els de ragossavan,capgirar,elresultat i,,, ,,,, n, ¿-i-a
Badalona ^^^á^fer Vèèf í'e^^e- !^iuS?..ni Litio i^íi ' i í ^ i . M !•._:».¡ I líít,;: I'C5 J .)'.¡ H,lii'.vJJ l·iJor
i|-e,^ yan.3en^uj^ila|jaqtoria.¡final3i¿>j ,yi-,,jii JÍQJT!
rièncià'í vaS''à'èSB'^^|Í3à^íí9ant. 27-21
.^niup
.gtbKijp lo ii9 sisqsg'i
EL 9
Barcelona

9
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> FUTBOL AMERICÀ
Úiga estatal
.27-21
...0-32
..,.6-72
...0-14
...0-20

lions-Ploners
Fènix-Marfil A. Drags
Sarracenos-Firebats
Uops-Osos
Feds-Linces
EQUIPS

PJ PG PE PP

Flrebats
Marfil A. Drags
Linces
Osos"'
lions
Pioners
Llops,
Fei!s„
Fènix.
Sarracenos "

.1 1 0 0 72

GF

GC

1' 1 0 0 32

•1
•1
1
1
1

1 0
1- 0
1 0
0 0
0 0

0 20
0 14
0 27
1 21
1 0

1 n,n 1- n
í

M;é^

21
27
14

?n

•72

Niki' liauda roda amb el Jaguar
en el circuit de Xest '

, Xest. L'extDilot de formula 1, tres vegades
campió del món i actual director de l'equip ,
Jaguar, Niki Lauda; va tornar ahir a pilotar un
-cotxe de Gran Premi en el circuit Ricardo
Pt
' Tornño de Xest Lauda, que te 51 anys, va fer
• deu voltes al circuit amb un Jaguar R-2 per tal
. de descobrir.les característiques dels formula
. ,1 actuals i'intentar comprendre millor la
' - tecnologia que els pilots.tenen actualment a
les seves mans Lauda va aconseguir amb el,
o,
','iaguarlamateixavelocitatqueRere.MartJnez
.riv'v^,^í!?lí^.?#"'^•'?.?^!^Berò,va,fer,dues virpH^

M
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•TENNIS OBERT D'AOSTRÀÜA

»FUTBOL AMERICÀ

ElsEaglesiels
Rai(ders superen
les«wildcar»en
l'NFL

And re Agass i n o pod rà
defensar la corona
o Una lesió al canell deixa fora el
nord-americà del primer Gran SIam

Filadèlfia (Estats Units). ElS

O Àlex Corretja i Tommy Robredo debuten
avui contra rivals assequibles

EL 9
Melbourne

El nord-americà Andre Agassi
—campió el 1995, el 2000 i el
2001— no podrà participar en
el primer Gran Slam de la temporada, l'obert d'Austràlia, que
comença avui a Melbourne.
Agassi podria haver-se convertit en el segon tennista en guanyar tres vegades seguides el títol. Aquesta gesta només va ser
a l'abast del llegendari Roy
Emerson, que va encadenar
cinc triomfs entre el 1963 i el
1967. Agassi va anunciar a l'organització, p o q u e s h o r e s
abans de l'inici de la competició, que no podia jugar per culpa d'una lesió al canell. El jugador de las Vegas, tercer cap
de sèrie, figurava en la mateixa
part del quadre que el primer
cap de sèrie, Ueyton Hewitt, i
que Pete Sampras i Marat Safin. Fins ara la seva estadística
en el torneig és increïble: 32
victòries en 35 partits. El jugador nord-americà va disputar
el dissabte la final d'un torneig
d'exhibició a Melbourne contra Pete Sampras, que el va
guanyar en tres sets.

Eagles de Filadèlfia I els
Raiders d'Oal<land es van
classificar aliir per les
semifinals de conferència
de l'NFL Els Eagles van
superar els Buccaneers,de
Tampa Bay per un
contundent 31-9,1 els
Raiders van patir mes per
desfer-se dels Jets de Nova
Yorl<, als quals van superar
per 38-24 El veterà Jerry
Rice va fer 183 lardes i un
touchdown per als Raiders,
equip al qual es va
incorporar aquest estiu /EL
9

»CICLISME

Israel Núñez,
bronze en el
campionat estatal
deciclocròs
Vitòria. El corredor de
Martorell Israel Núñez va
aconseguir una sorprenent
tercera posició en la
categoria absoluta del
campionat estatal de
ciclocròs Ei ciclista
internacional va acabar a
1 32 segons del pnmer
classificat, el basc David
Saco Pel corredor de
Martorell aquesta era la
pnmera participació en una
competició d'aquesta
Í
modalitat ja que només
havia competit en BTTI
Carretera /EL9

Guga Kuerten, entrenant-se ahir per al primer partit a les pistes de Melbourne. / EFE

- ELS CAPS DE SÈRIE CATALANS
Capríati, a punt
En la categoria femenina
una de les favorites. Serena Williams, podria ser baixa per una
lesió al turmell. La nord-americana ha de jugar en la la ronda contra Conchita Martínez.
La primera cap de sèrie i defensora del títol, Jennifer Capriati,
va assegurar ahir que ara es troba a un 90% i que no està preocupada per la derrota de la setmana passada a Sydney contra
Alexandra Stevenson. Evidentment, les rivals han de ser Venus Williams i Martina Hingis.
L'obert d'Austràlia és l'únic
Gran Slam que no há guanyat
mai cap estatal. El públic local,
però, s'abocarà amb el seu jove
ídol, lieyton Hewitt, que jugarà força pressionat ja que cap
austredià guanya el títol des que
Mark Edmonson ho va fer el
1976. Hewitt és el número 1
mundial més* jove des que
l'ATP va crear el seu rànquing.

25

(HANDBOL

El Ferrobus
Mislata (jerrota el
subcampió
(J'Europa

Hi.
»Àlex Corretja (14)
Edat: 27 anys
Participacions: 5
Millor actuació: 3a ronda,

1998
Títols ATP: 15
Primer rival: James Blake
(EUA),88èATP
Tot i que Alex juga força
bé en pista ràpida, no és
un torneig que se li hagi
donat mai gaire bé. El seu
prlmergran escull potser
• Goranlvanisevic, campi(5
cJeWimblédon.
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»
»Albert Portas (18)
Edat: 28 anys
Participacions: 4
Millor actuació: 2a ronda,

»T. Robredo (32)
Edat: 19 anys
Participacions: 1
Millor actuaciú: la ronda,

»A.Sánchez(14)
Edat: 30 anys
Participacions: 10
Millor actuació: Finalista,

2001

19941 1995 4 victòries

Títols ATP: 1
Primer rival: Andrew/ I lie
(Austràlia), 62è ATP

Títols ATP: 1
Primer rival: Micliael Russel,87èATP.

endebles
Títols WTA: 63
Primera rival: Iva Majoli
(Croacia), 43a WTA

Seria una sorpresa que
Portas arribés lluny, sobretot perquè ja en el primer dia se les veurà amb
un jugador que cau molt
bé al públic australià,
Andrewllie.

La seva participació ha
aixecat molta expectació, i això pot jugarcontra
les seves possibilitats Si
està centrat pot arribar
molt lluny. Kafelnikov
l'espera en el quadre.

200012001

Sense pressió perquè ara
ja no és de les favorites
pot anar fent camí i recuperar part del seu prestigi
I del seu lloc en el rànquing.

València. El Ferrobus Mislata
va debutar dissabte a la
lligueta de la copa
d'Europa d'handbol
femení amb una gran
victòna sobre l'actual
;
subcampió d'Europa, e l "
_ Viborg danès (31-23) ;
\
Ejsmont, amb'vuitgols, va ,
; ser la màxima golejadora •
del Ferrobus L'altreèq'uip
1 del País Valencià que' *'
! participà en aquesta
competició. El Osito
,. l'Eliana, va perdre per ' _, ^

;33|^7a,!^pistad^l ^ ^ J;
i, Fíodgorica iugoslau ;/EL9,¡,jj
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»MOTOR

> VOLEIBOL SuperlJiga
Elx-Tenerife
SPiSP-U. Complutense
• Unicaja-Vigo
Bijón-Màiaga ...'.
Marratxi-Melilla
Escàner-Numància..'
Aguas Huelva-fiuaguas

finalment, Lampkih
o El pilot tarragoní va obtenir la
victòria en el trial de Coblença

, EQUIPS

O Va entrar en el campionat com
a substitut del lesionat Jarvis

EL 9
Coblença (Alemanya)

Albert C a b e s t a n y (Beta) va,
guanyar el trial en pista coberta
de Coblença, segona prova
puntuable per al campionat
del món, que es va disputar dissabte. El pilot tarragoní va culminar el que l'osonenc Marc
Freixa (Sherco) havia intentat
una setmana abans a Sheffield:
d e r r o t a r Dougié Lampkin
(Montesa), que els últims anys
ha acaparat cinc títols consecutius en aquesta competició.
Cabestany va dominar les
dues. voltes. En la primera va
acabar el pas per.les set zones
i la cursa en paral·lel amb vuit
punts de penalització, per 12
de Takahisa Fujinami (Montesa), 16 de Lampkin i 17 de
Freixa. Marc Colomer (Gas
Gas), no va poder celebrar la
seva participació número cent
en un indoor de la màxima categoria perquè va fer 19 punts
i va quedar fora de la final, igual
que Adam Ragà, el seu company de nies, que en va fer 21.
En la segona- i definitiva volta
i amb les zones en sentit COUT
trari, Cabestany^va tornar a
plantar cara i va aconseguir
una valuosa victòria, amb dos
p u n t s d ' a v a n t a t g e sobre
Lampkin. Cabestany va iniciar .

PJ PG PP

RF

PC

Pt

Unlcaja
17 17 0
51' 7
. 34'
Humància
17 15 2
47 13
32
Guaguas
17 15' 2
4 7 16
32
Màlaga
17 11 6
41 28
28
.Tenerife ,
17 11 6
3 5 26
28
: Gijón
.: 17- 8 9
3 2 ' '33 "
25Welilla .
17 8 9
30 "34 . . . 25
•Vigo-- "
J7- 7 1 0 . 5 2 ' 6
-24
El».
• . . 1 7 7 1 0 29 3 7 . ' .
24
Marratxí
17 7 1 0 27 3524
SPISP
17 512 26 43
22
Escànef
17 5 1 2 23 4 2
22
U: Complutense 17 3 1 4 18 ,44:
. 20
AguasHuelva 17 0 1 7
11 51
' 17

»WATERPOLO
Divisió d'honor

.\

Mataró-El Olivar..:
Sant Aiidreu-Mediterrani
Barcelonà-Montjuïc
Terrassa-Martianez
Catalunya-Sabadell
At. Barceloneta-Real Canoe
.EQUIPS

!
!

PJ PG PE PP GF

Barcelona
8 7 1
Saliadell
8 6 1
Catalunya
8 6 0
Mataré
8 6 0
Barceloneta
8 5 0
Real Canoe
8 5 0
Mediterrani , 8 3 1
El Olivar
8 3 Ò
Sant Andreu
8 2 2
Terrassa
8 1 1
Martianez
8 1 0
Montjuïc •
8 0 0

0
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8

12 - 1 0
7-7
;. 2 Í ^ 3
7-2
11-8
11 - 6
. GC

99
94'
82
77
80.
68
69
69
54
47
48
41

Pt

58
22
6 0 ' 19
60
18
68
18
58-15
60
Í5
66. 10
74
9
71
8
74
4
73 • 3
107
0

La propera (19 gener) Real Canoe-Mataró; Sàbadell-At.-BàrceloLa propera (19 gener) , ,
neta; Martianez-Catàlunya; Montjuïc-Te.Màlaga-LÍpicaja; Vigo-SPiSP; U . .Complu- . rrassa; Mediterr'ani-Barcelona;.EI O l i tense-^Terierife; Guaguas-Escàner;Numànvar-Sant Andreu.,
cia-Marratxi; Melilla-GIjón; Aguas H u e l va-Elx.
- .
'

• WATERPOLO
Divisió d'honor fem.

»VÜLEIB0LSuperliigaf8m.
La Calzada-MarIçhaI .:•.
Hotel Cantur-RIbelra,.
Univ.Granaila-UCAMMurcia
Covadonga-Univ:Oviedo
Sanse-Albacete
Barcelona-P. Benidorm
Caja Avila-C. Damesa
EQUIPS

Manchal .
Hotel Cantur.
C. Damesa
Cajaívila
P. Benidorm '
Univ. Granada
UCAM Murcia
Albacete
Ribeira
Barcelona
Unlv: Oviedo
La Calzada
Sanse
Covadonga

^m

\'"-<v

Albert Cabestany, en una de les zones de la prova de Coblença. ' L' r
el campionat com a substitut
de Graham Jarvis, lesionat. Ara,
amb el segon Uòc en la general
del campionat a quatre punts
de Lampkin, és segur que el de
Beta té el seu lloc en aquesta
competició, i serà él quart català en la lluita pel títol. Dissabte vinent es disputarà a Marsella la tercera prova puntuable.

CLASSIFICACIONS
»Trial de Coblença
1.
2.
3.
4.

Albert Cabestany (Beta)
Dougie Lampkin (Montesa)
Marc Freixa (Sherco)
Tal·iahi.sa Fujinami (Montesa)

9
11
Í7
18

* Mundial;
1. Dougie Lampkin (Montesa)
2. Albert CabestanyíBeta)
3 . Marc Freixa (Sherco)

37
33
32

»HOQUEI PATINS

L'Igualada cau a la Corunya
la pista del Tenerife (4-5), que
espera l'arribada del seu nou
entrenador, l'argentí Miguel
El Caprabo Igualada va perdre Gómez.
ahir el tercer lloc en la classiAl capdavant de la taula el FC
ficació de là divisió d'honor. Els Beircelona es ratifica en primeigualadins es jugaven la segona ra posició després de la conposició en el partit que Van dis- tundent victòria que va aconputar ahir a la pista del Liceo seguir al Palau contra el MaçaAirtel, però van caure derrotats net (8-0). A la part mitja baixa
per 4-2 i van perdre el tercer el Reus va guanyar a la pista del
lloc que ocupaven fins aquesta Chasis Mataró (2-3) i s'allunya
jornada, que ara ocupa l'equip de la zona de descens directe.
revelació, el, Caprabo Lleida, ;E1 Mataró, però, continua amb
que dissabte ya acóñségüif unàr ' ;èls mateixos punts que el Tèrie^'
treballada i méntòriavietòtíàíàï i'-rife, èlprimersitüaténzonade
EL 9
Barcelona

Éf-

1-3
3- 0
3 -1
2-3
3-0
0-3
2-3
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descens. El Vic, que viatjava a
Madrid amb el mateix objectiu
que els reusencs, no va poder
contra un rival en principi assequible i va caure a la pista de
l'Alcobendas per un ajustat
3-2.
L'únic equip català que es
troba actualment en la zona
més delicada de la taula és el
Tordera, que després de la derrota a la pista del Vilafranca
(5-1) continua essent el cuer de
la categoria i,cada vegada veu
mès lluny la possibilitat delsalvació.

0-3
:..3-.l
3 -0
1-3
..-...:..... 1.- 3
•,: 1 - 3
1 -3

PJ PG PP •"< . PF

17-16 r .48"
•17 13 ,4;', :-43
17 13 4'- - 4 1 :
'17 12 -S-' 39•17 10' 7 > 35
17 10-7
35
17 10,7
35
17 10 7
36
17 9 8
35
17 710
27
17 512
21
17 314
14
17 116
8
17 017
6

PC

.

10
15
19 •
18
22
26
29
31
33
37
39
45
48
51

Pt

33
30
30
29
27
27
27
. 27
26
24
22
20
18
17

La propera (19 gener)
" Ribeira-C. MarichaI; UCAM Murcia-Hotel.
Cantur; Universidad Oviedo-Universidad '
Granada; Albacete-Covadonga; Playas Benidorm-Sanse; C. Damesa-CV Barcelona;
Caja Avila-La Calzada.

(HOQUEI PATINS
Divisió ti-honor
Tenerife-Lleida
Alcobendas-VIc
Blanes-Noia,
Liceo-Igualada
Mataró-Reus.'
Vilafranca-Tordera
Voltregà-Areces
Barcelona-Maçanet'.
EQUIPS

4-5
3-2
2-3
4-2
2-3
5 -1
8-0
8- 0

:

PJ PG PE PP

'.

GF

GC

Pt

Barcelona . 17 15 0 2 8 0
27
45
Liceo
17 12 2 3 7 0
42
38
Uelda
17 11 2 4 65
50
35
Igualada . 17 10 4 3 64
46 i 34
Noia
' 1 7 1 0 2 5 59
52
32
Voltregà
16 9 -3 4 43
34
30
Blanes
17 8 3 6 5 8
47
27
Vic
'
17 8 1 8 68 '59
25
Reus
1 7 8 1 8 66
58
25
Maçanet
17 7 3 7 4 8
64
24
Vilafranca
17 4 310 36
51
15
Alcobendas 17 4 2 1 1 3 9
60
14
Mataró
17 3 4 1 0 47 • 6 0
13
Tenerife
17 4 1 1 2 4 5
68
13
Areces
17 3 1 1 3 4 9
90
10
Tordera
16 2 2 1 2 4 6
75
8
La propera (20 gener)
Vic-Lleida; Noia-Alcobendas; Caprabo'
Igualada-Viva Hàbitat Blanes; Reus Brasi'.:lia-.Liçeo;Tordera-Matar(5;AreceS:Vilafran.,ca; Shum,Maçanet-V,oltregà; Barcelona-Tenerife.

Sant Feliu-La Latina
Sant Andreu-Sabadell
Catalunya-Mediterrani
Ondarreta-Moscardó
EQUIPS

;

Mediterrani
Sabadell
Ondarreta
Sant Feliu '
Catalunya.
Sant Andreu
La Latina
Moscardú

.15-7
6-11
,.. 2 - 1 6
\. 1 3 - 6

PJ PG PE PP GF

.3
3
3
3
3
.3
3
3

3
3
2
1
1
1
0
0

0
,0
1
0
0
0
1
0

GC

Pt

0 52 - 12
6
0 29
12
6
0 31
21
5
2 25
30
2
33
2
2-17
2 16,
36 - 2
2 17
31 . 1
27
0
3 15

La propera (19 gener)
La Latina-Moscardó, Mediterrani-Ondarreta, Sabadell-Catalunya, Sant Feliu-Sant
Andreu.
•
. .

»TENNIS TAULA
Superdtvisió fem.
Cartagena-CN Mataró
La Zubia-Collosa
Paterna-Vic
Ripollet-Bagà
EQUIPS

Cartagena
CN Mataró
FotoprixVIc
F. Ripollet
Collosa
La Zubia
Paterna
Bagà

4 -1
4-2
0-4
4-2

PJ PG PP

6
5
6
6
6
6
6
6

6
5
4
3
3
3
0
0

0
1
2
3
3
3
6
6

PF

PC

. Pt

24
21
22
21
18
18

8
12
13

12
11
10
9
9
9
6
6

4

3

17

16
17 •
24
24

»TENNIS TAULA Superdivisió
la General-Rumadi
CER l'Escala-Ripollet
School-Cajasur
Unlv. Múrcia-UCAM Cartagéiia
EQUIPS

Cajasur
la General
Rumadi
UCAM Cartagena
Scbool
CER l'Escala
Univ. Múrcia
Ripollet

PJ PG PP

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
4
3
2
2
1
0

0
0
2
3
4
4
5
6

PF

18
18
14
11
U
.11
6
• 5

3-2
3-2
0-3
'... 2 - 3
PC

Pi

1^
6
11
14
12
16
16
18

12
12
10
9
8
8
• 7
6

»HOQUEI GEL Supertiiga
Txuri Urdiñ-FC Barcelona
Puigcerdà-Majadahonda
Jaca-Basteiz
EQUIPS

Puigcerdà
Jaca
FC Barcelona
Txuri.Urdiñ.-'
iMájadahonda
fiasteiz

PJ PG PE PP GF

1110
11 8
11 6
-11 5 :
¡ l l i 2)
11 1

5- 5
5-4
4-2
GC

Pt

0 157
28
29
0 3 52 3 5
24
1 4 60 36
19
1 5 30 ^O' '16
Q. 9,31^ ,·5.6 ..-S
0 1 0 24
59
4
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»ACB

»COPA DE LA REINA

El Casademont es
desfigura i claudica

El Ros Casares de
Godella és el
merescut campió

o L'equip gironí, que dominava
O Els jugadors de Poch van fer
amb claredat al descans (40-24), una segona meitat lamentable i
va perdre sense raó (64-66)
perden tota opció de ser a Vitòria

descans, el Ros Casares va continuar en la mateixa línia i, a
més, va aprofiteu les errades de
L'equip valencià del Ros Casa- les rivals. L'apoteosi va arribar
res va adjudicar-se ahir la copa en els últims minuts, ja que les
de la Reina en imposar-se en la jugadores se sabien campiones
final al Yaya María Ensino per i van poder-ho disfrutar dins la
lín clar 76-57, en un partit que pista.
les valencianes van deixar reLa jugadora nord-americana
solt en el tercer quart. El Ros Shanon Johnson va ser proclaCasares van anar sempre per mada la més valuosa de la fase
davant en el marcador, i a mida final. La base, internacional
que passaven els minuts el seu amb el seu país, és una de les
domini es traduïa en una major estrelles de la WNBA.
diferència, que va arribar a ser
de 18 punts quan faltaven vuit YAYA MARlA: B. Garcia (3), Daley (7), Isabel
minuts per al final.
Sánchez ( 1 9 ) , Pollini ( 1 8 ) , Rodirinova (8)
c i n c inicial—, Ramírez, Gómez (2), Salga• Una de les claus per al triomf —
do, Pontón i Lucena. Tirs de 2 : . Tirs de 3:.
del Ros Casares va ser lavelo- Tirs lliures: .Faltes personals:.
citàt que van imprimir les seves ROS CASARES: Shannon Johnson ( 2 2 ) , Marta
jugadores en el segon quart, Fernández (10), Amaya Valdemoro (23), InPons (4), Fallón (12) — c i n c i n i c i a l — ,
que va fer que les gallegues co- grid
Boonen (2) i Mirchandani (3). Tirs de 2 : . Tirs
metessin molts errors i perme- de 3:. Tirs lliures: .Faltes personals:.
tessin a l'equip de Godella PARCIALS:18-22,11-18, 11-14117-22. .
obrir el primer forat important ARBITRES: Garmendia, Pagan i Gómez.
en el marcador. Després del

CASADEMONT

FÒRUM

64 66
CASADEMONT GIRONA
2P

PT

JUGADOR

Jofresa

Laso
Fernández
Moraga
Keefe
Espinosa

2/4 3/6
1/1 0/2
0/1 0/2
5/12 0/3
0/2 1/2
2/2 1/7
4/6

0/1
3/4

RT

200

2/4
1/2
4/7
1/4

0/1

6
1
1
6
2
3
7
9

MJ

64 19/41 5/23 11/22 39

12
4
11
8
11 5/12
0/1

Capdevila

TOTALS

Tl

1

Vallmajó
Sasser

3P

21
16
10
36
24
26
18
35
4
8

13
5

Sekunda

FÒRUM VALLADOLID
lUGAOOR

PT

2P

3P

Montes
Marco
Montáñez
Pérez
Garcés
Martínez
Williams
Llorens
Yebra

.

15
10

4/6
0/1 3/7
0/2
1/4

8
1
11 3/8
2 1/3
19 '5/8

"• 1 RT

0/2
3/4
1/2

3
1

6/6
1/2

8
2
1/2 • 2/2 11
6
0/5 9/11 5

MJ

3
39
30
10
28
5
30
17
37

EL 9
Saleimanca

.- — - .

y

/ •.
TOTALS

66 10/24 8/22 22/29 36

200

f

i

!
i

;

I

Arbitres: Amorós, Bulto, Garcia Leal.
Parcials:23-14,17-10,11-29,13-13.

1
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Carles Marco supera Laso i mira els companys per assistir, ahir a Fontajau. / EFE
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JORDI PLÀ
Girona

El Casademont Girona va dir
ahir adéu a les possibilitats que
encara podia tenir de jugar la
copa. Els homes de Trifon Poch
van protagonitzar (tot sols) um
partit difícil de digerir per a l'aficionat gironí, que al descans
feia el vermut relaxat, al·lucinant amb el primer quart de
Sekunda i pensant en el partit
de València, i una horeta més
tard enfilava de Fontajau cap a
taula rumiant i rumiant, fins a
topar altra vegada —com el
partit amb el Çaprabo— amb
aquella evidència tan frustrant
que diu que hi ha coses que
passen sense ni una sola explicació (humana) que les sostingui.
Qui ho entén? Als primers 10
minuts Sekunda*—rque-jugava
Gom;un posSés', èll.'la pülotaü la

cistella— va liderar un parcial
de 23-14 que feia preveure un
migdia plàcid a Fontajau. Al segon quart, mentre Xavi Fernández agafava el protagonisme en atac, el Fòrum col·laborava i jugava a perdre pilotes i
possessions, atac rere atac. I
així, al descans, patatones i taronjada per tothom: 40-24.
El que va passar després, ja
no ho va assimilar absolutament ningú. Cert que les faltes
van limitar claríssimament l'aportació de Sekunda(que es va
clavar als 13 punts del primer
quart) i a estones de Keefe.
Però la defensa dels gironins (a
les penetracions i a la línia de
6,25 especialment) al tercer període (11-29) i l'atac dels segons vint minuts van fer riure:
pràcticament durant tota la segona meitat l'equip de Girona
havia jugat més minuts que no
pàs punts havia fet.' Naturalment él^FÓníriï hò va,'degapro-:
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fitar l'ocasió, i Marcos dirigint,
anotant tirs lliures i fent faltes
(a Jofresa), Williams als rebots
i assistint i sobretot Yebra fent
punts, van portar els de Gustavo Aranzana a un triomf que
era inimaginable. El conjunt de
Poch mai no va poder fer un
parell de llançaments còmodes, el Fòrum s'enfortia mentalment i apretava cada vegada
més la defensa i el marcador,
que per moments s'ajustava.
Fins que MarcO, a 47 segons
per acabar el tercer quart, posava els de Valladolid al davant
per primera vegada, 49-51 (el
Casademont havia fetfinsaleshores 9 punts). El darrer període fou nerviós, lleig i amb més
intangibles que no pas joc. Tothom s'hi jugava molt, i com sol
passar en aquests casos que un
equip recupera diferències impossibles, el Fòrum va acabar
guànyàiiti amargant la taula

aiS'ctó'tíiïtólí:^''''*^^"'^^""!^"'

Una nit
d'Òpera
aCubana

VEWD* D e W T B « a E S

'
ServiCaIxa
;jf\ i 902:33 22_i.il
'
sérvica1x's.~coin
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El DKV Joventut només
depèn d'ell per ser a
O Els de Badalona van vèncer amb més
comoditat de l'esperada el Fuenlabrada

o La Penya jugarà la copa del Rei si
diumenge vinent guanya contra el Càceres
EL 9
Badalona

La Penya va complir amb el
guió establert i va superar, amb
més facilitat de la prevista, el
Fuenlabrada. Els verd-i-negres
van dominar els madrilenys
des' del primer iríinut i en cap
moment el Fuenlabrada no va
oposar, sorpreneritment, resistència. Ara, la classificació per
a la copa del Rei serà una realitat si diumenge l'equip guanya el Càceres de Julbe.
Tot i la baixa d'Espil, els badalonins es van esperonar i van
convertir el Fuenlabrada —que
semblava que no s'hi jugués
res— en una joguina. Comas va
situar inicialment Dramec ofegant Perasovic, i el Fuenlabra. da provava diverses zones per
tapar el joc interior del DKV Joventut! Però res. Amb Perasovic tapat, al Fuenlabrada li van
créixer els problemes en veure
com a Wood li assenyalaven la
seva quarta personal ja al minut 12. Amb el croat desconegut, la Penya va trencar el rhatx
—34-18 amb només 5 punts de
Perasovic—. Després del descans, la diferència va anar augmentant fins a 21 punts
(68-47). El partit, moh plàcid,
va servir per veure el debut del
noufitxatgede la Penya, Queenan. L'escorta havia clavat 33
punts al Fuenlabrada quan ju-

DKVJOVENTUT

QBEKELK

FUENLABRADA

91 74
PT

2 1/1
10 1/2
21 8/15
14 4/5
11 2/4

Dum'as
Jofrésa
Beard
Dramec
Bueno
Reale

2P

Mumbrú

RT

1
2/2 25/8 16

2/5

•4

1/2

1/4

6
1

11
18

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

1/1
2/3

3
9

Queenan

TOTALS

0/2
2/5

Tl

4

.

Labeyrie
Bastón

3P

7/10

12
28
39
26
22
14
1
18
37
.3

Hernández
Cazorla
Perasovic
Fernández
Calderón
Burgos
Murcia
Martín
Wood

TOTALS

PT

2P

3P

4 2/4 0/3
7 1/2 1/5
29 6/13 3/8
•13 5/11
0/1 0/2
0/1
U 2/7 2/4
5 1/1 1/5
5 1/2 1/2

TL

200

RT

nu
33
35
34
31
9
2
30
8
18

2/4
8/8
3/7

1/1

74 18/42 8/29 14/20

1
6
8

9
4
5

CANTÀBRIA LOBOS Corrales (9) Varner
(5), Sims (14) Davis (12), Panadero
(8)—cinc inicial— Camps (6),'Ma
teu (1), Paterson (2) Doblado (5) i
Re)ón (2) Tirs de 2 20/46 Tirs de
3 5/18 Tirs lliures 9/13
PARCIALS 23 17, 22 15 19 20 i
27-12
ARBITRES Fajardo Alzuna I Perea

ADECCO ESTUDIANTES Garnett (26) Fe
lipe Reyes (18) Jiménez (11) Pat
terson (14), Azofra (10) Jasen (4),
Martínez (7) i Alfonso Reyes (18)
Tirs de 2 26/51 Tirs de 3- 10/31
Tirs lliures 26/31
>
PARCIALS 25-20 23-23 20 2 1 ,
22-2616-18
'
'
ARBITRES Mitjana Requena i Pérez

CAJA SAN FERNANDO
PAMESA

FUENLABRADA
JUGADOR

REALMADRID Diordjevic (17), Herreros
(16) LUCIO Angulo(4) Struelens(8),
Tabak(lO)—cinc inicial—.Vukcevic
(10) Jaumin (5) Iturbe Tarlac (8),
AlbertoAngulo(13) I Hernández Tits
de 2-25/40 Tirs de 3 7/17 Tirs lliures 20/24

GRANADA Scott (20), Romero (3),
Ward(38) Serrano Junyent(lO) Li
ñán Mesa (2) Ord[n(15) Talaverón
(8) I Manzano Tirs de 2 25/48 Tirs
de 3 25/33 Tirs lliures 25/33

MJ

43

91 26/42 7/19 18/28

PAMESA Rodilla (15) Luengo (11),
Paraíso (25) Hopkins (18), Alston
(15) Chfford, Elson (2) Millera (4)
I Schmidt Tirs de 2 22/36 Tirs d'e
3 5/16 Tirs lliures 31/38
PARCIALS 20 27 24 13, 15 2 0 ,
21 2 0 i 8 10

33 200

ARBITRES Guirao Gallo Pneto

Arbitres: Maza, Hjerrezuelo, Martínez Díe:
Parcials: 23-16,22-16, 28-25,18-17.

Bueno, defensant l'exverd-i-negre Murcia. / EFE

gava al Càceres, però ahir no en
va fer cap.
Jófresa va arribar als 650 triples i, amb el partit decidit, els
tres col·legiats van encendre
un partit que estava apagat per
la contundencia del resultat!

Manel Comas va ser expulsat
per doble tècnica, i Bastón i
Beard també van rebre'n una
cadascú. Els constants errors i
l'actitud dels àrbitres van fer
aparèixer els mocadors a la graderia. Els de Badalona se cen-

traran ara'en el Càceres. No
serà fàcil. L'equip extremeny
està molt necessitat de victòries i, si bé dissabte va derrotar
el Caprabo, una altra derrota al
Multiusos deixaria Julbe molt
debilitat.

»BÀSQUET Lliga ACB
Breogán-Tau
67 - 74
Bijón-Canàries
109-71
Real Madnd-Cantabria
91-64
Ileida-Caceres
76 - 85
Joventut-Fuenlabrada
9 1 74
Unicaja-Barcelona
76 87
CS Fernando-Pamesa
8 8 - 90
Casademont-Fórum
> 64 - 6 6
Granada-Estudiantes
96-108
EQUIPS

Cinc equips per a dues places
En l'iíltima jornada de la primera volta de la lliga ACB hi
haurà dues places en joc per
disputar la fase final de la copa
del Rei a Vitòria i cinc aspirants
a ocupar-la: l'Adecco Estudiantes, el DKV Joventut, el Fórurií Valladolid, el Fuenlabrada
i el Breogán, tots amb vuit victòries. Els dos primers ho tenen
tot a favor, ja que guanyant els
partits respectius es classifiquen (la Penya visita el Càceres
i l'Estudiantes rep el Breogán).

Són els línies que depenen només del seu triomf. Els altres
dos equips amb possibilitats,
remotes però reals, són el
Fuenlabrada i el Fórum. Els
primers han de vèncer l'Unicaja —per bé que per una diferència important— i esperar
dues derrotes dels altres implicats. I el Fórum, que rep el Granada, igual. El Breogán necessita un impossible per ser a Vitòria. El Barca, l'Unicaja, el Madrid, el Tau i el Pamesa tenen
plaça segura, i el Saxi Fernando,
gairebé, tot i que una victòria
ahir contra els valencians en
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88
90

CAJA SAN FERNANDO Brewer (25), Oiou
massi Granger (24) Gadou (6),
Beard (7) Solana (2) Guardia (15)
1 Cattalini (9) Tirs de 2 23/40 Tirs
de 3 7/27 Tirs lliures 21/32

Barcelona

EL 9
Barcelona

91
64

GRANADA
96
ADECCO ESTUDIANTES 108

DKVJOVENTUT
JUGADOR

REAL MADRID
CANTÀBRIA LOBOS

ble, contra el Lleida i el Fórum,
equips als quals guanyava fàcilment en el descans.
Él cas del Caprabo Lleida no
El Lleida i ei Girona, fora. és tan dramàtic, perquè l'equip
Com a màxim només dos tot just ha pujat aquest any a
equips catalans seran a Vitòria. l'ACB i el seu objectiu primorEl Barca, en un moment de joc dial és assegurar la permanènespectacular, serà cap de sèrie, cia. De totes maneres, l'equip,
i el Joventut, si no falla el pro- com els gironins, va perdre una
per cap de setmana. L'equip ocasió magnífica d'entrar en la
que més lamentarà no ha- lluita per jugar la copa en caure
ver-se classificat per a la fase fi- a casa contra el Càceres, un
nal de la copa serà segurament equip que passava per una proel Casademont, que ha deixat funda crisi i. que: ya ressuscitar
í L _ • •.•'.I.J-. 1-1,
^. •
.' T i J J • , . , ! •
enel moinent just per.pérjudiescapar,dues victòriesla casà- car el Caprabo.
d'una manera força lamentaun partit que va acabar en la
pròrroga ja els hauria donat la
classificació.

Tau
Unicaja
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Estudiantes
Joventut
Fòrum
Fuenlabrada
Breogan
Casademont
Ueida
Granada
Canàries
Càceres
Sg6n
Cantabria

Vic

PJ PG PP

,14 16
12 16
12 16
12 16
11 16
9 16
'8 16
8 16
8 16
B 16
8 16
7 16
1 7 16
5 16

5
5
''3
2

14
12
12
12
11
9
8
8
8
8
8
7
7

PF

PC

2 1419 1268
4 1293 1130
4 1295 1151
4 1318 1199
5 1255 1192
7 1254 1220
8 1325 1267
8 1380 1350
8 1230 1242
8 1269 1293
8 1198 1252
9 1200 1250
9 1274 1354

5 1 1 1341 1391

16 5 1 1 1189
16 5 1 1 1280
16 3 1 3 1278
16 2 1 4 1201

1273
1455
1321
1391

La propera (19 gener)
Estudiantes Breogán,'Fórum Grana
da, Pamesa-Casademont, Barceló
na-CS Fernando Fuenlabrada-Uni
caja, Càceres Joventut, Canta
bna-Lleida, Canàries Real Madrid,
C.i'Tau-'GijiSn ' i ! ,i > I vj T ,, " S
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»NBA
»NBA

Memphis
respecte a Utah
o Els Grizzlies superen els Jazz, 95-97,
després de patir molt i dues pròrrogues

O Una altra actuació estel·lar de Pau Gasol,
que va fer 18 punts, 7 taps i el primer triple

Hawks-Celtics,
Wizards-Timberw
Pistons-Homets

104-76

Knicks-Bücks
Magic-Nets
Bulls-lakers ....•
Mavericks-Pacers
Rockets-Nuggets..:

97,-102
, .'.....85-91
'106-104
111-102;
98-86

Suns-Heat

108-74

Jazz-Brizzlies...:'.. .,'....;.

'95-97-

FEDERACIÓ EST OiVtSiÓ ATLÀNTIC
EQUIP

'

PJ

Nets
Cèltics
Wizards
Màgic ,
Sixers. ,
Knicks ,
Heat
•

PG

P'P

35 2 4 , 1 1 . '
36 22 14 '
34 18 16
39 19 20
36 16' 20,'
. 36 14 22
34
8 26

FEDERACIÓ EST DiViSiÓ CENTRAL

JORDI PLA
Barcelona

EQUIP '

• PJ

Bucks

•

Raptors

Definitivament no són un grup
d'amics que van amunt i avall,
ni tampoc el pitjor equip de la
lliga. Perquè no es pot ser una
colla i fer-li dues pròrrogues i el
partit als Jazz, que és un equip
compacte, dur, gastat i que tenen, per tot això i més, moltíssima experiència i qualitat.
Com deia l'entrenador, Sloan,
«ens han passat situacions que
no tenim tendència a fer: fallar
tirs lliures o no poder crear situacions de tir, fins i tot en les
pròrrogues». Els Grizzlies els ho
van impedir, simplement.
El Memphis no té rebot. Ahir
va tornar a quedar clar (43 per
55) .1 per resoldre partits a favor
seu han de fer constants sobreesforços defensius i provocar mals tirs. Sense Lorenzen
Wright, tot el rebot dels Grizzlies recau en Massenburg (aquell home que va jugar al Barca), Svñft i Gasol. Si el català, a
més, ha d'anotar amb regularitat perquè l'equip tingui opcions, no queda més remei: defensar, defensar i defensar. Ho
van fer a Phoenix i ho van fer
ahir —40,4% de tir per a l'Utah—: menys rebots i menys
tirs però victòria. Gasol amb 18
punts, 6 rebots i 7 taps (sostre
personal de l'any), fou decisiu
en el treball de concentració i
desgast que valia el partit. També ho va ser Jason Williams,
amb 22 punts i 5 assitències o
Swift (que va fer 6 dels seus 9
punts en el temps suplementari). El triomf va ser excepcional
(per primer cop, tercer seguit
dels Grizzlies) si t e n i m en
c o m p t e que els Jazz havien
guanyat 13 dels seus darrers 18
partits, si tenim en compte que
el Memphis sempre va dominar el marcador i si tenim en
compte, també, que les pròrrogues les va forçar l'Utah (l'iíltima amb un triple irnpossible
d'Stockton).

:..,.91-115
,100-108

Pacers
Pistons
Hornets
Hawks
Cavaliers
Bulls

•

PG

PP

3 4 21 13
' 36

' •
.
. • .

20

16

3 8 21
35 17
35 17
36 13
36 13
36
7

17.
18
19
23
23,
29,

FEDERACIÓ OEST DiyiSIGMiTJÀ
PG

PP

Timbefwolves

EQUIP

36 27

PJ

9

Spurs

'34 • 25

Mavericks
Jazz .
Rockets
Grizzlies
Nuggets

'

,'

36
36
36
35
35

9

25
19
12
11
11

11
17
24
,24
24

FEDERACIÓ GEST DlViSÍÒPAClFiC
EQUIP

•

PJ

Lakers
Kings

PG '

34
35
36
' ' 37
37
36
35

Sonics'
Suns
Clippers
Blazers .
Warriors,

PP

26
8
26
9
19' 17
19' 18
18 ,19
17 19
12 23

»BÀSQUET
Lliga L£B
LosBarrios-Drac Inca. ...:.... 8 9 - 83
Uobregat-Manresa
74-75
• Huelva-Rosalía
, .... 77 - 72

Ourense-Ténerife ....•..'. ... 92 - 90
Ueó-Lucentum :,...;..,:., 77-99
Corunya-Complutense
• Múrcia-Meliíla

Pau Gasol, inabastable per Karl Malone. / EFE

O'Neal practica boxa amb Miller a Chicago, i els Lakers perden 106-104
Faltaven 2:44 per acabar el partit i els Lakers
guanyaven, 84-87. O'Neal tema la pilota i entre
Milleri Oakiey van immobilitzar-lo amb una
temeritat manifesta i evident. A la bestiola de
Phil Jackson no li va fer gràcia, es va enrabiar (el
seu entrenador al final, deia que no entén com
això no passa més sovint) i patim, patam i
patum. Ell I tres més expulsats, l'equip trastocat
I els Bulls, desprès de temps suplementari, que
van derrotar 106-104 als actuals campions i, fins
fa poques jornades, el millor conjunt de la lliga.
- i ! I Perqué arñb'la derrotà d'ahir i la de fa dos dies '
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a Minnesota, el lideratge dels Lakers penja d'un
fil. Tenen alsTimberwolves, que van sotmetre
els Wizzards de Jordán (35 punts inútils davant
dels 60 que van fer entre Billups i Garnett), als
Kings I als Spurs amb prou feines a un tnomf
A l'est. Nova Jersey continua dominant amb
autoritat, i ahir va tornara guanyarà Orlando
1 esperant, hi ha els Cèltics i els Bucks. Els pnmers
van atropellar els calamitosos Hav^/ks, 91-1151
els Bucks van superar els Knicks (97-102), al
Madison, que no guanyen ni amb proeses- Alian
Houston va fer 44 punts. .'jp.
' ;•

4 8 - 86'
!, 7 7 - 6 6

Menorca-Cajasur....

113-110

EQUIPS

PF

PJ PG PP

PC

Pt '

Wanresa
17 16 1 14671250 33
Párense . 1.7 14 3 1 4 3 7 1272 31. '
tenerite • •• 17 12! 5 1387 1273 29 ,
lucentum, ' 17 12 5 14301333- 29
Utó
17 10 ,7 15061483 27
Complutense 17 8 9 13631355 25
Huelva
17 8 9 13081301 25
Múrcia
, 17 ' 8. 9 12961301 2 5 '
Melilla
17 7 1 0 1395 1 4 4 6 ' 2 4 '
1 Drac Inca . 1 7 . 7 1 0 12981362 24
Bosalla
17 6 1 1 13091325 23
los Barrios
17 6 1 1 13461397 23
Menorca
17 6 1 1 15091630 -23 ,
Corunya
17 6 1 1 1 2 6 8 1 4 0 9 . 2 3 .
llobrejal ' 17 5 1 2 13491416 22 '
, Cajasur
17 5 1 2 14031518 22
La propera (18 gener)
Menorca-Los Barrios; Cajasur-Múrcla; Melilla-Son'deosdel Norte Corunya; Universidad Complutense-Lleó;
. Lucentum-Ourense; Tenerife-Huelva; Rosalia de Castro-Liobregat Centre Cornellà; Minorisa.net Manresa-DracInca.
' ,'
M \ > ! Í , , U ! J - ; Í ,í.;>';Vy;:.'::'-ii;l;"¡;H.-[}

?i
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN NORI FORNS

costat d'un altre grupet amb la bandera
a favor de l'acostament dels presos bascos, quina por! Els presentadors no van
dubtar a aplaudir la decisió de la federació, que havia imposat la lògica, és
clar, i havia posatfi«a una polèmica innecessària». Molta manipulació però
molta publicitat també. Gràcies.

Gràcies per la publicitat
Antena 3 va dedicar, en les seves notícies de la nit, un espai força generós a
la negativa de la federació espanyola de
permetre el Catalunya-Brasil la mateixa
setmana en què juga la selecció veïna.
Per les imatges i els comentaris, la se-

LATRÍA
»EUROSPORT= • :

.; i

Open d'Austràlia
Partits de \a primera ronda
del primer Gran SIam de la
temporada des de les pistes
de Melbourne. En la
jornada innagural avui
debuten disset dels
vint-i-set tennistes estatals
que hi participen.

»SPORTMANIA.V.t-.':

lecció catalana semblava l'equip més.
poderós del planeta, com a mínirn. Taii
temible, als ulls dels «informadors»
d'Antena 3, com els seus seguidors: en
les imatges de les grades s'hi veia un
grup d'aficionats amb una estelada al

L'obert d'Austràlia, en temps
real a través d'Internet

Anton Parera,
director general
esportiu del
, Barçà, a L'entorn.
Barcelona, l'enfom, de Lluís
Canut, conriptarà aviji amb
la presència del director
general esportiu del FC
Barcelona, Anton Parera.
Amb la participació
habitual d'Enric Bañeres ,
(cap d'esports de ¿a
. Vanguardia), Manuel Rico'
(director adjunt del diari
•Sporf) i Toni Clapés •
"(realitzador del programa
Versió Original, dè .
Catalunya Ràdio)./EL9

EL 9
Barcelona

El prirner Gran Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia, es^
podrà seguir en directe a través
de la pàgina www.ausopen.org. En aquesta pàgina,
l'aficionat al,tennis podrà seguir minut a minut que és el
que passa a les pistes de Melbourne. L'organització de l'Open posa a la disposició dels
aficionats del tennis aquesta
pàgina, a través de la qual poden conèixer tota la història
d'aquest obert.'A més, s'hi poden trobar totes les notícies relacionades amb aquest Gran
Slain.
^

«Boquerón»
Esteban i Hipólito
Rincón arialitzen
èl Barca al Roiido

Futbol americà
-^

Partit, en diferit, de les Wild
Carc/delaliígaNFLde
futbol americà entre els
Eagles de Filadèlfia i el
Tampa Bay Bucaneers. Els
dos equips aspiren a
continuar endavant en els
play-offde la lliga.

»TELEDEPORTE .^IM'<

Patinatge Artístic
Des de Lausana (Suïssa),
retransmissió en directe del
campionat d'Europa de
patinatge artístic sobre gel
del 2002. AVUI se celebra el
programa curt de la
modalitat de parelles
d'aquest campionat

No pcri^tasIíjWia tiuda se
apodere de li. Deja ((ue el amor
etiiie en tu vida v tu cora/óii

Partits en temps real. Els partits prenen molta importància
en aquesta pàgina. Cadascun
es podrà seguir en directe i
amb els resultats actualitzats
cada dos jninuts. També hi ha
una finestra amb els emparellaments del torneig, tant fe-,
mení, masculí com de dobles.
. Aquesta paginà permet fer
arribar qualsevol tipus d'opinió a l'organització de l'obert
australià. També s'hi poden

Serena Williams, en un entrenament d'ahir a Melbourne. / EFE

trobar les declaracions dels
protagonistes abans o després
dels partits.
Després de cada jornada hi
ha reportatges, fotografies i rio^
tícies amb el niés important del
dia.
A ' l'adreça www.auso-

CANAL BARCA i EUROSPORT
14.00 Camp Nou migdia. .
14.30 Reportatge. Champions
League
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge.
16.00 Camp Nóu migdia.
16.30 La jornada.
18.00 Tiempo de juego. Cadet B.
FC Barcelona-Espanyol
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge. Ciiampions
Leage '
' .
21.00 Camp Nou vespre.
21.30 Tiempo de juego, l a Divisió.
FC Barcelona-Sevilla
23.15 La jornada.
01.15 Camp Nou vespre.

906 422 200
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08.30 Ral·li. Arras-París-Dal<ar
09.00 Tennis. Gran Slam: Open
d'Austràlia
18.00 Futbol. «Eurogòles»
19.00 EurosportNews.
19.15 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic
2002
. '"
•'
22.30 Tennis. Open d'Austràlia
23.30 Eurosport News.
23.45 All Sports. WATFS
00.15 Futbol. Eurogoles'
01.15 Eurosport News.

: ; í e : i p M - i l 3 ' >í-'WV
isisÀ s-i'i'j^^ •: I

pen.org, també hi ha un espai
per a tots els apassionats del
tennis que volen tenir iin record del Gran Slam: una botiga,
on liné. La història del torneig,
el palmarès i dades d'edicions
anteriors complementen la pàgina.

í SPORTMANIA
08.00 Ruglii. Cardif-Montferrand
09.45 FutboL Lliga italiana .
11.30 HoqueL NHL:
Philadeiphia Flyers-New
Jersey Devi Is
13.30 Golf. Sony Open Hawai
(4a jornada)
15.30 Futbol. 2a divisió.
Extremadura-Oviedo
17.15 Bàsquet ÑBA:
Raptors-Clippers
19.15 FutboL Lliga italiana:
Venecia-Juventus
2Y.OO Noticias
21.05 Bàsquet ACB-f
21.30 FutboL l a divisió. '
Barcelona-Sevilla
23.15 Futbol. «Fiebre defútbol»
01.00 FutboL l a divisió.
Valladolid-Deportivo
03!0l).FutbolamerÍçà. NI^L:
Philàdèlphia.jBucaneers
06.15(FutboL Perugia-lnter

Barcelona. El programa de
Xavi Díaz i Albert Lesan
compta avui amb la
presència d'Esteban,
exjugador del FC Barcelona
i actual membre del cos
tècnic del club i l'exjugador
de'l Madrid, Hipólito
Rincón. També hi seran
•Emilio Pérez de Rozas,
Quique Guasch, Tomás
Guasch, Cristina Cubero i
José Luis Carazo./EL9

í TELEDEPORTE j FUTBOLTOTAL
10.01 Noticias
10.10 FutboL 2a divisió 6.
IVIèrida-Almeria
12.00 Tennis. Open d'Austràlia
14.30 FutboL 2a divisió B.
Sabadell-Saragossa B
16.15 Tennis. Open d'Austràlia
20.00 Patinatge artístic.
Programa curt de parelles.
Campionat d'Europa
22.15 Atletisme. Cross
Internacional d'Itàlica
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Tennis. Open d'Austràlia

: 06.00 Marsella-Bàstia. Lliga
i francesa. Jornada 2 1
i 08.00 Oporto-Sporting Lisboa.
i Lliga portuguesa. Jornada 18
: 10.00 Soutbampton-Manchestèr
• United. Premier League.
; Jornada 2 2
i 12.00 90 Minutos. Resum 20a
i jornada de la lliga espanyola
;; 13.30 Arsenal-LiverpooL Premier
• League. Jornada 2 2
i 15.30 Lille-Lens. Lliga francesa.
i 17.30 El mejor partido de la
: jornada.
i 19.30 90 minutos.
i 21.00 Real Madrid-València. Lliga
;. espanyola. Jornada 2 0
I 23.00 Barcelona-Sevilla. Lliga
; espanyola. Jornada 2 0
; OI.OOAuxerre-Burdeos. Lliga
l'francesa.Jornada20'•-,;
-,

],,o3.ooLíúè-Lens.,,„3,;?i;:;;;í;j;
; 05.00 Oportò-Sporting Lisboar i^ •
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ELS HOMES DE LA MEVA VIDA
IMMA MERINO

LA SETMANA; V
»DILLUNS i 4
Tennis. Obert (J'Austràlia

Txiki Begiristain
a uns quinze anys, la Real Sociedad tenia un equip amb jugadors de talent que jugaven a
futbol sense complexos. Després d'haver encaixat alguna golejada d'aquests
joves futbolistes agosarats, el Barca va
espoliar la Real Sociedad. D'aquells jugadors bascs, puc recordar amb certa
simpatia la consistència de López Rekarte, no discuteixo que el cap de Bakero pogui ser objecte de culte, però el
meu preferit és un xicot baixet amb un
nas que singularitza el seu rostre: Txiki
Begiristain. Aquest va arribar amb la
fama de ser un jugador per sorprendre
a la primera part o revolucionar la segona part, però que, incapaç de mantenir el ritme durant un partit sencer,
podia fer-se invisible. Potser sempre va
ser així, però la seva visibilitat feia transparent el joc; No havia destacat, ni va
destacar mai, per la seva Uuita incansable. Ni tan sols exhibia una tossuderia
basca, si més no perquè el físic no l'acompanyava per exercir com a chicarrón del Norte. En tot cas, robava les pilotes per astucia, no per meselleria. No
sé si algú té la impressió que era especialment ràpid, però jo no la tinc. El cas
és que, com va dir Johan Cruyff, era el
més llest de tots. Aquest iots inclou els
jugadors del Barca que va entrenar.
Certament, era llestíssim. Tan llest com
per ser un dels més distingits exemples
de la filosofia cruyffista: Màxim rendiment amb el mínim esforç. Tan llest
com per saber interpretar millor que
ningú les assistències impossibles (i a
la vegada les úniques que, en funció de
cada jugada, feien possible l'aparició
del gol) de Michael Laudrup. Quan

EL MÉS LLEST DE TOTS.

31

»DIMARTS 15

Cruyff ho va dir de Txiki, i també va dir que l'equip

eren ell i deu més. Semblava que no hi era, però amb una elegància murria,

Bàsquet. Copa Saporta. 8a
jornada
Tennis. Obert d'Austràlia
FuttïoL Copa del Rei. Quarts de
final. Tornada
Handbol. Partit amistós
Espanya-Rússia, a Granollers

es feia evident i al Camp Nou es cantava el gol. / JORDI COTRINA

»DIMECRES 16

ï

**' P-éZ

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 campionat del
món

> DIVENDRES 18
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Tennis. Obert d'Austràlia
EsquíalpL Copa del món.
Supergegant masculí a
Kitzbuhel
Escacs. Final del campionat del
món

»DISSABTE 19

aquest enviava la pilota a ima terra que
semblava de ningú, apareixia Txiki per
marcar el gól amb una senzillesa molt
vistosa, sense entretenir-se, però arnb
sentit plàstic. Jugador tècnic sense retòrica, hàbil sense autocomplaences,
controlava, pujava i passava la pilota
sense dilacions. Tenia una elegancia
molt natural i fins i tot la mantenia
quan, amb picardia, marcava gols aprofitant un refús del porter. També era
elegant en la seva incapacitat per al joc
violent, en l'alegria gens ofensiva amb

què cel·lebrava gols i victòries, en la discreció dels seus comentaris que, a la vegada, evitaven el tòpic futbolístic. Evocant l'elegància dels seus moviments,
he pensat que no és estrany que un germà seu formés part del cos de ballarins
de la Compañía Nacional de Danza dirigida per Nacho Duato. Txiki també
formava part d'un cos de ballarins que
desplegava coreografies pel Camp Nou.
I, a vegades, com qui no
vol, Txiki feia un solo. Un
solo breu i magnífic.

I m m a M e r i n o . Periodista

Futbol. Lliga primera divisió. 21a
jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final.
Tornada
Futbol de sala. DIVISIÓ d'honor.
17a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Motor. Copa del món de trial
indoor. Marsella
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 9a jornada
Waterpolo. Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de finalVoleiboL Lliga Acevol. 18a
jornada
Esquí alpí. Copa del món.
Descens masculí a Kitzbuhel i
eslàlom gegant femení a
Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

»DIUMENGE20
1 FUTBOLÍ A DiVt;Uó
EQUIP -

<r 1 Real Madrid
•Ir 3 Celta
•tr 4 Barcelona
• 5 Alavés

> BÀSQUET LLIGA AC8

PUNTS

38
34
33
33
33
33
33
32
28
27
27
25
25
24
23
23

PROPERA JORNADA

Espanyol-Betis
Màlaga-Real Madrid
València-Valladolid

7 Deportivo
Deportivo-Las Palmas
8 Betis
9 Valladolid
Mallorca-Athietic
10 l^s Palmas
11 Sevilla
Real Sociedad-Alavés
12 Màlaga
13 Espanyol
Tenerife-Celta
14 Saragossa
15 Vila-real
Osasuna-Viia-real
16 Osasuna
.^
17 Tenerife , ,, ,.,, ,, 21 • ^Rayo-jEarcelona
• 18 Mallorca
20
C,"-i^
• 19 Real Sociedad'"' J.1 . | 9 .
Sevilia-Saragossa
V 20 RàydiUSl·lUiuiK :JJ.14-'

EQUIP

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

VICTÒRIES

»LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Barcelona
14 Estudiantes-Breogán
Tau
12
Dissabte (19.00
Unicaja
12
Fórum-Granada
RealMadrid
12
Dissabte(19.00)
Pamesa
11 Pamesa-Casademont
CS Fernando
9
Diumenge (12.30)
Estudiantes
8
Barcelona-CS Fernando
Joventut
8
Dissabte (19.00,0+)
Ferum
8
Fuenlabrada-Unicaja
Fuenlabrada
8
DiumengedS.OO,Spo.)
Breogán
8 . Càcères-Joventut
Casademont
7
Diumenge (12.30)
Lleida
7
Cantabria-Uelda
Granada
5
Diumenge(12.30,33)
Canàries
5
Cànàries-Rèal Madrid
Càceres
'--S
' ' Diumeníi'íl's.ofaJ·-·^'Gijón
.
e·ia'-J'Tf-Taii-GIjòn'· -'D'"''i"' :
Cantabria
l92ll-tDíumèhge'fl8;dbíf.30 '

1 Betis-Màlaga

X

2 Real Madrid-València

1

3 Valladolid-Deportivo

1

4 i^s Palmas-Mallorca

1

5 Athietic-Real Sociedad

•

1

" 6 Alavés-Tenerife

1

7 Celta-Osasuna

X

8 Viia-real-Rayo

X

9 Barcelona-Sevilla

1

lOSaragossa-Espanyol

X

11 Extremadura-Oviedo

X

12Racin||-Nàstic

1

} 3 iaén-Atlético Madrid

1

14Uevant-Albacete
Ple al 15

X

15Sporting-Xerez
2
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EN XARXA
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com
Tennis. Obert d'Austràlia
www.ausopen.org
Bàsquet
www.acb.com
www.euroleague.net
Esquí
www.fis-ski.com
Escacs
, www.fiije.com
Waterpolo
www.waterpolo-world.com
wvyw. Ien-aquatics.org

Futbol. Lliga primera divisió. 21a
jornada
Bàsquet Lliga ACB. 17a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Atletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar
Atletisme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Copa LEN. Quarts de '
final. Recopa. Quarts de final
Esquí alpí. Copa del món.
Eslàlom masculí a Kitzbuhel i
femení a Berchtesgaden
, -Escacs. Final del campionat delí ••,

'»

Dilluns, 14 de gener del 2002

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

www.ei9.com

ESPORTS DE CEL·LULOIDE V

LLUÍS SLMON ]

Un representant íntegre!
TÍTOL ORIGINAL

Jerry Maguire
ANV

1996
DIRECTOIR

Cameron
Crowe
ACTORS

Tom Cruise,
Cuba Gooding
Jr, Renee

Zellwege,
Kelly Preston.

nm ï
El sempre de moda Tom
Cruise, per una cosa o una
altra, va convèncer el seu
amic de tota
la vida,
Crowe, per
rodar aquest
film de bons
sentiments.
És un paper ideal per a un
èxestrella adolescent que
es vulgui fer camí en el
cinema adult.

Qualsevol
amblança amto la
realitat és...
Cameron Crowe, exredactor de
Rolling Stone i un fanàtic del rock
(Bruce Springsteen i Tom Petty,
sonen en la banda sonora) i el futbol
americà, va atrevir-se a retratar amb
un film molt comercial però amb un
toc de qualité la vilesa del món dels
representants dels esportistes d'elit,
en aquest cas els que pululen per
l'esport professional dels Estats
Units. Ara que les primes
milionàries a intermediaris de tota
mena, alguns amb més pinta de
mafiosos que res més, fustiguen
econòmicament els clubs, sembla
mentida o impossible o irreal que
pugui haver-hi en el món algun
representant tan íntegre com el que
interpreta Tom Cruise —Jerry
Maguire, el del títol—, en un paper
que es podria situar en l'altar de la
correcció política.
Cruise deixa l'oficina de
managment esportiva en què
treballa després d'un atac de mala
consciència per les seves males arts
ja que té tan bon cor que ell, el que
desitja, és oferir un tracte més humà
als esportistes que representa
S'acaba quedant, però, amb només
un client, un discret running back
egòloatra, que acabarà rebent el seu premi
per haver-se portat d'una forma
«moralment» correcte i haver continuat amb
Maguire, tot i que no se n'acaba de refiar mai.
El film va descobrir-nos un actor ideal per
a papers còmics, Cuga Gooding jr., que va
endur-se l'Oscar al millor intèrpret secundari
per la seva convincent imitació de tots els
clixés dels esportistes d'elit afroamericans.
Posteriorment, però, ha demostrat la seva
nul·la capacitat per als papers dramàtics. La
resolució del film és convencional, perquè la
relació entre Maguire i Tidwell (el jugador) va

^^mg^"

Fa de pallasso i ho fa molt
bé, almenys en aquest
film. A la cerimònica que li
van entregar l'Oscar va
portar-se com
un nen al
quali li
acaben de
regalar un
video amb
els millors moments d'en
Pikachu. La relació amb la
seva parella ofereix alguns
dels millors moments del
film.

"üjiecy
acompanyada d'una relació sentimental
entre el protagonista i la llavors desconeguda
Reneé Zellweger (Bridget Jones). Allò tan
clàssic de «noi coneix noia, noi perd noia i
noi recupera noia» es compleix al peu de la
lletra i hi ha alguna sortida cap a la llàgrima
fàcil. Per sort, gràcies a Gooding jr i, sobretot,
al marrec Jonathan Lipnicky (fill de la
protagonista), el film passa molt bé.
Qui vulgui veure imatges d'alta tensió en el
futbol americà, però, que vagi, directament,
a Any Given Sunday (Oliver Stone). Un altre
dia en parlarem.

El director va ser nominat
per l'Oscar al millor guió
original.pel aquest treball
Crowe ha fet ara el remake
(Vanilla Sky)
de
'excel·lent
Abre los Ojos
d'Alejandro
Amenábar i
va ser l'autor d'un dels
millors i més infravalorats
films musicals dels últims
anys (Almost Famous).

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

Demana pressupost sense compromís
9 0 2 30 30 30
ia8eíMM8839
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.regal.*
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ï Regal Insurance Qub
El Club dels Bons Conductors®
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