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Càceres i
^ jugarà la
copa

Buscar
explicacions als
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de trobar
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• FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

íFUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

El Mallorca
goleja el
Bilbao i veu el
camí de la
recuperació
• FUTBOL SEGONA DIVISIÓ

El Nàstic fitxa
el tècnic Lobo
Diarte per
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•TENNIS

Anabel
Medina es
trenca els
lligaments
i abandona
> EL SUEC BJORKMAN GUANYA EL
SISÈ CAP DE SÈRIE. TIM HENMAN, I
CONTINUA LESCABETXADA DE
FAVORITS A lOBERTDAUSTRÀLIA
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LEspanyol perd dos
ELS RESULTATS

ïïTTïlí*

última hora

sseçníj
Espanyol-Betls
València-Valladolíd
1-2
Deportivo-Las Palmas
1-0
Mallorca-Ath. Bilbao
3-0
Tenerife-Celta
1-1
Osasuna-Vila-real
2-2
Sevilla-Saragossa
4-2

EL 9
Dilluns 21 de gener del 2002

BARCA ' LA TROMPADA CONTRA ELCOER
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O El Barca va
caure al camp
delcuerenun
partit que se li
va fer incòmode
des del principi
O Linstint de
Bolic va
esperonar el
Rayo, que no va
deixar espais
als laterals
O El bosnia va
avançar els
locals, Xavi va
empatar però
De Quintana va
sentenciar
O Els blaugrana
continuen
regalant lligues
a camps dels
últims
classificats

ALINEACIONS
RAYOV.
1 I. Etxeberria..„6
14 Ferrón
..'.. 7
4 De Quintana .-..y
27 Mainz.._
7
• 6 Alcázar
_._6
9 Quevedo
6
22 Pablo Sanz. 5
10 Peragón '. 7
25 Arteaga
5
8 Míchel.
.6
11 Bolic .... -.
8

FC BARCELONA
13 Reina
^,5
24 Puyo!.
5
3 F. de Boer.._
17 Christanval.
12 Sergi.._
6 Xavi
18 Gabri
8 Cocu
.:..
10 Rivaldo..........
7 Saviola _9 Kluivert

CANVIS
15 Rochenback.(e)
. (Gábri 63')
14 Gerard
(5)
{Cocu 72')
22 Geovanni -.......(5)
(Saviola80')
16 Glaucio
(6)
(Bolic 82')
20 Corlno
!„(-)
(Ferrón 84')
24 Hélder
(-)
. (MIcheISS')

GOLS,
1-0. (25') Bolic remunta des de la banda
esquerra a la frontal de l'àrea i inventa un xut
que entra per l'escaire oposat.
1-1. (55') Pilota llarga de Cocu des de la.
seva àrea, Exteberria surt fora de la seva amb
elcapideixalapilotacurtaaXavi.que
marca gairebé des del mig del camp a
porteria buida.
\
2-1. (59')EI Rayo treu una falta des de la
banda dreta i De Quintana remata sol des del
segon pal aprofitant la mitjà sortida de Reina

i ÀRBITRE
i .González Vázquez.
•' Col·legi Gallee,
;
• Targetes grogues:
; Peragón(16')
; Artega(80')
• Pablo Sanz (88')
i^ Roclienbaçk(89')
; Puyol(93')
;
;

INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de lliga de primera
divisió. Jornada 2 1 .
Estadi: Teresa Rivero. Ple, amb 14.000
espectadors.
Terreny de joc: Tot i que el Rayo ha jugat tres
partits.consecutius a casa, la gespa
presentava un aspecte uniforme, encara que
el terreny de joc era un xic massa .dur.

DAVID COLOMER
Madrid

Ja se sap que el Barca sempre
té l'obligació de guanyar, però
hi ha dies que tè absolutament
prohibida la derrota. L'equip
va perdre, però el més dolorós
serà la desacceleració mental
que patirà l'equip i els politraumatismes que tornaran a aparèixer. El Barca va caure a l'antiga, com quan regalava lligues
al camp del Burgos. Va espentar-se davant la insolència del
minúscul, contra un cuer que
hi va posar més autoestima i va
debcar-se conduir pel seu element referencial, Bolic. El clatellot del Rayo és considerable
perquè expulsa tot el barcelonisfne de l'autoengany del gener. Així és la realitat. La dificultat del camp de Vallecas no
s'explica només per l'escassa
ventilació que hi ha per atacar
sinó també pel poc espai què
resta a d a r r e r e per r e o r d e nar-se en cas de pèrdua de pilota. Si a això s'hi afeguelx un
futbolista intrèpid com Bolic,
aquesta inquietud defensiva
pot convertir-se en un torment
continu. El bosnia és un solitari
del futbol. Un jugador intel·ligent que va a tant la peça. Sense un marcatge concret, anat
d'un colze a un altre, el punta
local va engaitar abans de la
mitja hora una gardela des de
fora de l'àrea que va entrar per
l'escaire després de fabricar-se
tot solet una d'aquelles inconcebibles jugades èn qiiè la defensa blaugrana no acostuma à
posar la carña per por de fer-se
una carrera a les mitges. El gol
va ser bellíssim i a callar.
La contenció en zona ordenada per Manzano mantenia el
Barca massa horitzontal, i els
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Javier Saviola no va xutar entre els tres pals ni un sol cop. / EFE

laterals no van disposar dels
habituals carrils d'hernergència per progressar. El'de Vallecas, a més, és un camp que no
tolera la indecisió i premia, sobretot, la companyonia i el so^
breesforç. En canvi, el Barca
s'hi va presentar amb uti Rival-

do que monopolitzava i masegava la pilota a m b dos oponents penjats de cada espatlla^
amb un Kluivert saltant a destemps i protestant i amb un Saviola jugant a camp contrari.
Era el Barca entomit i responsable i terriblement marejat de

la t e m p o r a d a p a s s a d a . Dos
cops va rematar el Barca en la
primera part i en les dues ocasions de falta executades per
Rivaldo.
Confirmació del desastre. El
Barca va continuar indisposat

ELS

BARCA J\ Ikú^cfhilAmmBÁ

D.llun; 21 defieni-rcu! .ICOZ

El 2-1 després de l'empat
EL Rayo Vallecano va fer el gol del
2-1 quatre minuts després que el
seu porter regalés l'empat al Barca.
Els madrilenys van sortir enfortits
d'aquestes dues jugades, mentre
que els blaugrana van llençar la
tovallola.

EL PITJOR

i EL MILLOR

LES CLAUS

íT)
•M

EL COER',; 3'

L'estretor

BoNc

Les petites
dimensions del
camp lla
pressió del
Rayo a les
bandes van
marcar el partit.

El davanter bosnia va amargar la
tarda ais defenses del Barca
Chñstanvali FrankdeBoerambla
seva mobilitat, habilitat i capacitat
de rematada. El seu gol va ser de
bandera i va encarrilar la victòria
del Rayo.

iii

Saviola
El jove davanter argentí en prou
feines va superar un sol un contra
un durant tot el partit, i els defensas
Mainz i' Ramon de Quintana el van
guanyar per corpulència sempre. El
• P/Mocontinua la sequera fora de
casa.

dolorosa
j¡^

^

i'í5

'étJ/f ^

Xavi Hernández, un deis jugadors més actius a Vallecas, s'emporta una pilota en el partit contra el Rayo Vallecano. / EFE

a la segona p a r t p e r ò es va
acostumar a les exigències de
la batalla. Va avançar línies, va
obrir els laterals fins als anuncis del camp de Vallecas i va solidaritzar-se més. Però només
era la reacció pròpia de l'orgull
ferit, no d'un discurs guanya-

dor. L'empat ya arribar als deu
minuts quan el migcàmpista
Philip Coeu va engegar la pilota
amunt i el porter Imanol Exteberria, amb un rebuig defectuós fora l'àrea, va enviar la pilota on era Xavi, que va marcar
al primer toc des de 40 metres.

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 21/1/2002. Page 3

Però el Barca no va tenir temps de Rexach, amb un canvi d'inde manar. Quatre minuts des- teriors al mig camp —Rochenprés, en una falta executada back i Geovanni van entrar per
des de la dreta, el gironí Ramon Coeu i Gabri—, encara dispode Quintana va fer el 2-1 en una -sava de mitja hora per revitarematada de cap amortida que litzar-se, però va continuar
va agafar el porter Reina a con- -Tnalaguanyant b o n e s positrapeu i a mitja sortida. L'onze cions atacants. El Barca no es

va rendir, però els minuts l'ofegaven de desesperació conscient que no podia perdre allà.
Finalment, va perdre miserablement la partida perquè mai
no es va sentir el governador
d'una tarda massa esvalotada
per la seva feblesa emocional.

BARCA LA TROÜPAOA mUlM

iilll
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EL OÜER
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RAYO VALLECANO,

Dilluns 21 de gener del 20Ó2
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I.Exteberria(90')
Va fer una aturada
formidable en un xut de
Rivaldo, però va regalar
l'1-1 al Barca.

Reina (90')
No va poder fer res en el primer gol
de Bolic i en la centrada del segon es
va quedar a mitja sortida. En la resta
va estar correcte.

Ferrón (84')
Torna a ser el gran ídol de
l'afició i va ser el principal
responsable de la pèssima
primera part de Sergi.

Puyol (90')
Arteaga li va crear més problemes
dels previstos i va tenir molt treball
per la seva banda que no li va
permetre prodigar-se en atac.

De Quintana (90')
El líder en defensa del Rayo
va estar gairebé perfecte i
va ser l'encarregat de
decapitar el Barca.

FrankdeBoer(90')
Es va despistar en algunes centrades
que van caure a l'àrea del Barca i no
va col íaborar en el marcatge al
davanter Bolic. •

Mainz(90')
Va sortir amb bon criteri de
l'àrea a buscar el.brasiler
Rivaldo quan el brasiler
jugava pel centre.

Christanval (90')
Va començar molt espès i, tot i que es
va acabar despertant, va demostrar
que el seu fort és més l'ejegància que
la contundencia.

Alcázar (90')
El veterà lateral conserva
encara prou velocitat i va
saber aturar Saviola i Puyol
per la dreta.

i

e.

Quevedo (90')
També es va dedicar a
perseguir Rivaldo i també va
fer la vida impossible a Xavi.'
Va recuperar 21 pilotes.

¿L

L

Sergi (90')
No es va acostumar en cap moment a
les curtes dimensions del terreny de,
joc de Vallecas. A la segona part,
però, va millorar.
Xavi (90')
Va.firmar un gran gol però Pablo Sanz
i Quevedo no el van deixar
maniobrar, tot i que va ser el millor
blaugrana sobre el camp.
t
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RayaVallecano

O FC Barcelona

C > GOLS

Coeu (72')

Pablo Sanz (90')
És un jugador d'equip amb
caràcter i garanteix la bona
cobertura de la pilota per
les bandes.

ui

k

Ja comença a notar massa
l'acumulació de partits i no va
col·laborar ni en atac ni en defensa i
es va perdre en un mar de cames.

PRIMERA PART
Rayo 1 QuPVPdü6'/2 Peraqpnl8'/3 Btilir?S'/4 ArleafaSl'
Barcelona 1 Rivaldn 8 / 2 Kü.'aldo U '
SEGONA PART
Rayo 1 DI; Oiiiotaiia 187 2. BUic G2'; 3 BnlicG/
Barcelona 1 X a ' . i ^ 6 7 2 Kochembai.i'707 3 Saviola X5 / 4 Ger.'dnni80
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Gabri (63')
Va treballar com de costum, però la
seva aportació en la construcció de
joc va ser pràcticament nul·la. Va
acabar sent substituït.

Arteaga (90')
No va poder fer gaire amb
Puyòl a davant, però tot i
això conserva el domini de
la pilota que el va acreditar.

Rivaldo (90')
Va acaparar massa la pilota en la
primera part i a la segona va jugar
amb més desinvoltura. Va estavellar
una falta al travesser.

Míchel (88')
El llançador de faltes va
jugar millor per l'esquerra,
però ha deixat de ser un
jugador desequilibrant.
Bolic(82')
El millor del partit va firmarun gol com una casa de
pagès i va ser un curcó per la
defensa blaugrana.

iiL"'"!Íü

m

Kluivert (90')
Va passar el partit protestant sense
trobar el seu lloc en l'àrea i va
malaguanyar una claríssima ocasió
per fer el 2-2.

Corino(6')
Va sortir en plena
resistència defensiva del
Rayo i va fer bé la seva feina.
Hélder(2')
Presència testimonial al mig
del camp per aturar
Rochemback i Geovarini.

Saviola (80')
Va jugar sempre d'esquenes a la
porteria i quan va trobar espai per
marxar amb velocitat no va saber
resoldre bones aproximacions.

"

(:y

Glaucio(8')
Va sortir per acabar
d'animar la festa i li va fer
un vestit a mida a De Boer.
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Peragóh (90')
En aquesta ocasió no va
tenir ocasions per mostrar la
seva habilitat però va "
evidenciar bones maneres.

f::?

m
^
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Rochemback (27')
Va contribuir a plantar cara al rival al
mig del camp però va continuar
jugant amb un cert esbojarrament.
Gerard (18')
No va aportar gaire res què no hagués
aportat abans Coeu, si bé físicament
va aguantar més.
Geovanni(IO')
Va jugar poc i pràcticament no va
tenir opció de fer cap jugada
d'extrem.
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BARCA LA TROMPADA CONTRA EL CÜER'

.

LA CONTRACRONICA

El risc i la veritat
Els bons sentiments són un
mal material per a l'art. El Barca —un club sempre sensible
a les emocions i amb la lucidesa suflcient per adonar-se
que flns ahir tot era massa bonic per ser veritat— no para de
subministrar arguments per
fer bona literatura. És una tendència llargament interioritzada, i que- sempre aflora en
els iñoments més oportuns.
Com ahir. El problema en
a'quest cas és que el Barca, que
se sàpiga, no aspira a cap premi literari. Fora que hi hagi
hagut algun canvi de criteri en
les directrius del club, cosa de
la qual tampoc no hi ha constància. De fet, només es poden
canviar les coses ja existents,
i les directrius, en el club blaugrana, brillen per la seva absència. El Barca d'ahir a Vallecas va ser, una vegada més, la
indefínició feta equip, la prova
palpable que la casualitat no
és una bona base per a cap
projecte. A base de repetir la
mateixa retòrica, el Barca està
fent mèrits per endur-se el
premi Nobel a les falses expectatives.
Mai un paisatge tan idíl·lic
no havia estat tan menyspreat: dos partits seguits guaRivaldo intenta driblar el jugador del Rayo Jordi Ferron. / EFE
nyats, tothom donant-te
ànims, visita al camp del cuer,
d e s e n e s de milers de persones disposades a del cuer. Amb tot i amb tothom a favor, i amb tan
deixar-se seduir, el Ifder que el dia abans ensopega altes pretensions. Com més simpaties convoca, més
i només empata a Màlaga. És com poder ser Brad impertinència desprèn. El Rayo en va fer prou amb
Pitt per un dia i que, en-lloc d'anar-te'n a lligar de- dues nocions clares: tapar les bímdes per impedir les
senfrenadameñt, et quedis tancat a casa mirant penetracions de Puyol i Sergi i no deixar respirar Xaanuncis de televenda, i a sobre acabis comprant im vi. I el Barca va quedar desarmat i sense capacitat
d'aquests aparells inútils per rebaixar panxa. El pro- de reacció, ni tan sols després del regal d'Ètxeberria
blema no és no ser Brad Pitt. El problema és que la aXavi perquè marqués el gol de l'empat. La capacitat
més lletja de primera divisió et prengui pel pallasso de reacció en el Barca es diu, pam més pam menys,
Fofó que dóna nom al carrer on hi ha el camp de Rivaldp. Ahir, el brasiler va jugar més que mai per
Vallecas. La gent blaugrana només esperava una fei^ eU i, en tot cas, per una bandera brasilera que onena ben feta, una victòria lògica, ima actuació en con- java en un balcó d'un dels ediflcis d'habitatges que
seqüència. Esperava, només, no ser defraudada. Ni donen al camp de Vallecas. Un camp que ja abans
tan sols ningú exigia un compromís estètic. Només del partit ens van fer saber que era massa petit perdemanava un bon resultat i qui més qui menys es- què hi cabés gaire futbol. Aquesta va ser.la més contava resignat a deixar per més endavant les apetèn- vincent de les explicacions. La resta és negar les evicies de més alta voliada. Però el Barca de Rexach dóna dències. Intentar trobar explicacions té el risc de toper a això; per apuntar tendències, per aprofitar al- par-se amb alguna veritat. El Barca actual experiguna circumstància', per crear alguna expectativa. menta, canvia sobre la marxa, intenta adaptar-se a
Però és incapaç d'adquirir cap compromís. Fins i tot les circumstàncies, però no es pregunta el perquède
el més primari en el món del futbol: el resultat. Lá les coses. Sap com vol que siguin les coses, sap el
frase de Rexach en la roda de premsa de dissabte era que no ha de passar, sap què ha d'imitar i de què
una invitació al desastre: «Espero que no ens donin ha de fugir, però nò té consciència dels motius dels
un clatellot.» Aquesta era, ni més ni menys, la més seus actes. Com un desarrelat sense idenalta aspiració de l'home que dirigeix l'equipi
titat coneguda. L'única veritat que se
Amb aquest esperit va sortir ahir l'equip al camp li coneix flns ara.

O

Pep Riera. Director adjunt d'El 9
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Guanyi diners rendabilitzi ies seves inversions amb
1^
HJNDAQ^ENI 979

GRAN PEÑA

^

LDS

QUINIELISTA

UNDS

JUGAR ACTUALMENT A LES QUINIELES
ES UNA I N V E R S I Ó R E N D I B L E

2.300 IVIILIONS DE PESSETES ACONSEGUITS EN
PREMIS EN ELS ÚLTIMS ANYS ENS AVALEN.
• 23 Anys ininterromputs en primera iínia ens consoliden com una
de ies miiiors i més antigues de les penyes quinielistes d'Espanya.
• Estudiant any darrere any fórmules diverses, hem aconseguit
dissenyar una revolucionaria i excepcional combinació, composta
amb més de 400.000 apostes setmanals que cobreixen de 7 a 10
varlants.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 penylstes reben la participació detallada amb antelació a
la celebració de cada jornada.
Í N F Ò R I V I E S : Sr. FÉRRIZ

Tel. 93 418 22 27
TELES
TELEMADRID
TVE-1

pàg.731
pàg.414
pág.208

TELÉTEXT

Adreça: C/ Veciana, 22
08023 - BARCELONA
ANTENA 3
TV3

pàg.151
pág.566

Uneixi's a una de les millors Penyes d'Espanya i
V^disfruti de l'esport rei guanyant diners
^
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Caries Rexach | Entrenador del Barcelona

«La derrota m'ha

Dilluns 21 de'géner del 2002

Àngel Fernández | Vicepresident

«Hanfaltatganes

deixat desenganyat» 1
O «Sí volem ser campions, no
podem perdre aquests partits»

O «Ens han guanyat perquè han
lluitat més que nosaltres»

DAVID COLOMER
Madrid

Rexach va començar el seu discurs davant els mitjans de comunicació lamentant la derrota: «Tinc un gran desengany, ja
que hem perdut una gran
oportunitat de retallar la distància que ens porta el Madrid
al camp del cuer.» El tècnic del
Barca va definir el partit de la
següent manera: «Ha estat un
partit de lluita i ells han lluitat
més que nosaltres. Herñ intentat jugar la pilota, però l'estat
de la gespa no ens ha deixat
practicar el nostre futbol. Tot i
això, hem tingut oportunitats,
i del qiie més em queixo és de
no haver-les aprofitat.»
Rexach, què va admetre que els
seus jugadors havien estat
massa tous, va analitzar les
claus de la derrota: «Alguns jugadors no han estat ficats en el
partit, tot i que sabíem que era
molt important guanyar, ja que
si vols ser campió, has de guanyar en aquests camps.» El tècnic blaugrana, que ho sap si
tornarà a repetir alineació, no
va culpar de ía derrota Reina i
va admetre que el trident no
havia funcionat com a casa.
Rexach també va explicar que
la derrota els farà tocar de peus
a terra.

Rexach es va lamentar de les ocasions errades. / EFE

QUEIXES

EL FUTUR

OHertiestat; ;
massa tous I ;
alguns jugadors,
poc ficats eh el
partit

(SiHemfeiunpas
enrere, però hem
deòpntinüar
mirant cà|i>í
endavant ;

T:I€I7T€?:

. El vicepresident del
Barcelona Àngel Fernández, com ja ha fet
en altres ocasions, va
criticar durament els
jugadors després de la
derrota dels blaugrana
a Vallecas. Segons Fernández, «ha faltat actitud guanyadora i
tarnbé motivació».
«Crec que, aínb l'excepció de Rivaldò, que
sempre ha donat la cara, els altres jugadors
han estat més passotes Fernández va tornar a criticar els jugadors./ EFE
que de costum. Per
guanyar aquest tipus de par- ga està sent molt generosa. Per
tits, en què els rivals ens posen això penso que tindrem més
molts problemes, hem de sortir oportunitats per agafar al Real
al camp disposats a jugar a més Madrid. El que hem de fer és
del cent per cent de les nostres aprendre d'aquesta derrota
possibilitats i crec que avui ho per no desaprofitar més oporho hem donat tot. Sense acti- tunitats». Preguntat per si pentud guanyadora, no ens po- sava donant un toc d'atenció
drem mai emportar els tres als jugadors, Fernández va ser
punts en partits com els d'a- contundent: «Crec que amb
vui». Fernández va lamentar aquestes paraules ja estic doque el Barca no hagués aprofi- nant un toc d'atenció.»
tat una oportunitat d'or per
apropar-se al Real Madrid: «El
Barca ha eistat ineficaç i no ha
ELS JUGADORS
i i ,í>estat capaç d'aprofitar l'oportunitat qüe ens ha donat
s^Excepte fíiíírpñ;
aquesta lliga tan generosa per
iRivadoyesatres ,4:.
retallar distàncies. No és, per
això, la primera vegada que ens
mes ui
passa una cosa com aqiíestà»; ^i!!iy¿'M
El vicepresident del Barcelona,
ir«passotes?*ique. ,,
però, no dóna ía lliga per per- !!:iidei!t^OStumi|'f uM;;; hii:o
duda: «Com he dit, aquesta lli-

Gregorio Manzano | Entrenador del Rayo

G 3 b r Í V3 S6r l'ÚniC

«Ens ha salvat el coratge»

jugador que va
donar la cara

D.C.

Madrid

Per contra, el tècnic del Rayo,
Gregorio Manzano, era ahir
l'home més feliç del món: «Aquest és el camí de la salvació.
Hem confirmat, guanyant el
Barcelona i dimecres passat el
Madrid, la bona línia que havíem deixat amb tres empats
seguits fora de casa.» El tècnic
va donar com a clau de la treballada victòria del seu equip el
coratge que havien posat en tot

moment, els seus jugadors: «Avui, un altre cop davant un
marcador en contra, l'equip
s'ha oblidat de la seva situació
i se n'ha anat cap a dalt amb
molt de coratge per marcar el
gol de la victòria. Hem demostrat que estem molt vius», va
explicar. El preparador insisteix que là línia mostrada ahir
és la que s'ha de seguir en els
pròxims partits per assegurar
la permanència: «Molts ens donaven per morts abans de
temps, i jo continuo mantenint
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el mateix discurs. A aquest
Rayo de Gregorio Manzano, si
el segueixen donant la confiança necessària, farà parlar», va
D.C.
explicar.
Madrid
Tot i l'optimisme per la victòria, el tècnic va voler frenar El migcarhpista Gabri, que va
una certa eufòria sent realista reconèixer que el Barca havia
amb la classificació: «Abans de fet un mal partit, va ser l'únic
començar a jugar érem cuersi jugador que va donar la cara
ara ho continuem sent. Dime- després del partit. El de Sallent
cres rebem un Alavés pels nú- va admetre que la derrota era
vols i hem de guanyar-lo. La un pas enrere, però va voler
nostra fortalesa és Vallecas i desdramatitzar: «Encara resta
ens hi juguem la vida.»
mòlta lliga i continuem a sis

píunts del primer. Amb tot, la
derrota és dolorosa», va explicar. La resta de jugadors van
pujar ràpidament a l'autocar i,
emparant-se en el fet que te-,
nien molta pressa, no van atendre cap dels mitjans de comunicació que van requerir la seva
presència. Únicament Carles
Rexach, en roda de pirenisa, i
l'esmentat Gabri van analitzar
la derrota.

EL 9
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Puyol, baixa

Dos de dos

.

El defensa Cades Puyol será baixa
diumenge per rebre l'Osasuna. El
del planter, que portava tres .
setmanes a una targeta de la
suspensió, va veure ahi^r la
cinquena eroga de la temporada en
l'últim minut, per la qual cosa serà
castigat amb un partit de sanció...

El Barca continua sense conèixer la
. victòria artib el col·legiat gallee
Bernardi.no González Vázquez. Ahir
els blaugrana van repetir derrota, '.
igual que va passarà la primera
volta al Camp Nou contra el Bilbao,
en el partit en què va expulsar
Alexanco i va perdonar Rivaldo.

i ^ ^ ^

Sàviola,en blanc

W'k

L'argentíJavier Saviola continua
sense estrenar-se com a gblejador
afora. Els vuit gols que ha .fet
. ,
üexjugadordel River Píate han estat
a l'Estadi. Ahir tampoc no va estar
encertat i ya perdre una altra
oportunitat.per estrenar-se com a.
visitantenlalliga.

á!» ^ *• -

O El Barca deixa escapar
Ol'Alavés í el Dépor, grans
O Primera derrota deis
l'oportunitat de posar-se a tres beneficiats en una jornada
barcelonistes a Vallecas
puhts del Madrid
dilapidadora per ais blaugrana després de 25 anys
ÀNGELPONZ'
Beircelona

é^

El dissabte acabava amb la culerada fregant-se les mans per
l'empat del Madrid a Màlaga.
Una victòria al Teresa Rivero
hauria fet que l'etern rival tingués l'alè dels de Rexach al coll
amb tota lasegona volta per jugar. Hauria confirmat la reacció d'ün Barca que s'hauria posat a tres punts del líder. Res
més lluny de la realitat, però..
Amb l'ensopegada al camp del
cuer, el Barca va dilapidar la
jornada i difícilment tornarà a
tenir les coses tan de cara. Del
pilot capdavanter, només l'Alavés —va remuntar un IrO a
Anoetà a dotze del final— i el,
Deportivo —va guanyar amb
angúnies Las Palmas— van ser
capaços de sortir victoriosos.
Així, els de Mané —fpra de la
Champions abans d'iniciar la
j o r n a d a ^ s'han col·locat a tres
punts d'un lideratge que podrien compartir dirnecres si
són capaços de guanyar on. el
Bàrça va caure ahir amb estrèpit —Rayó i Alavés reprenen el
derbi suspès per la neu. Consumada la derrota blaugrana,
va ser un mal menor per al Madrid o el Celta (a Tenerife) no
passar de l'empat. Tot en una
jornada en què el València (a
casa c o n t r a el Valladolid) i
l'Athletic (a Mallorca) van perdre per posar-li més de cara lés
coses a un Barca que ara és sisè,
fora de la Champions i en plaça
de UEFA per coeficient de gols.
Trista misèria. I tot, én la primera derrota del Barca a Vallecas en 25 anys. Només en una
oportunitat —en deu visites—
?i»íï^
havia perdut. Va ser l'any 1977
(2-1). Curiosament, Rexach i
De la Cruz t a m b é hi eren al
camp. Llavors, com a jugadors. Frank de Boer en una imatge del partit d'ahir. El Barca va deixar escapar una pan oportunitat d'apropar-se al Madrid. / EFE..
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Kiuivert podria
tornar a ser
sancionat d'ofici

,

Quan faltaven un parell de
minuts per acabar el partit
el defensa gironí Ramon de
Quintana i Patrick Kiuivert
van intercanviar-se dues
agressions a la cara sense
haver-hi la pilota pel mig
Va ser una acció molt
semblant a la que fa dues
temporades, i en el mateix
estadi, va protagonitzar el
mateix Kiuivert, llavors amb
Cota Enaquellpartit
—igual que ahir—, el.
col legiat nova sancionar
una acció que va passar per
alt. Amb.tof, després el
comitè va fallar d'ofici i, tot
I els recursos presentats pel
club blaugrana, finalment,"
Kiuivert va ser durament
sancionat amb un total de
quatre partits Va ser una
dè les primeres acció'ns del
que després es va batejar .
com a videocomitè, en una
• jugada que va aixecar
molta polseguera. En
l'acció d'ahir. De Quintana
agredeix'pnmer Kiuivert
• quan tots dos jugadors
salten per tractar d'arribar
a controlar la pilota, i és
quan els dos jugadors,
estan baixant qu,e Kiuivert • replica l'agressió. De ben
segur que aquesta setmana
la polèmica tornarà a estar
servida No serà el pnmer
cop. El també barcelonista
Rivaldo 1 el jugador del
Màlaga Romero han sortit
impunes en dues accions que els àrbitres no van
veure.

8
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Una imatge de l'Osasuna-Barça de la temporada passada. La derrota, contra el llavors cuer, va signficar el comiat de Serra Ferrer. / EFE.

cuers
persegueix el Barca
O l a temporada passada no O Sevilla i Betis van baixar
va derrotar el Numància,
després de derrotar el
rOviedo, fOsasuna i el Racing Barca la 1999-2000
FERRAN CORREAS
Barcelona

Una vegada més el Barcelona
ha punxat al camp del cuer. No
és la primera vegada que els
blaugrána, sense la motivació
necessària per jugar aquest tipus de partits, perden punts
contra equips molt inferiors.
Només hem de fer un repàs a
les cinc últimes temporades.
La passada', sense anar més
lluny, es va deixar punts contra
els tres equips que van perdre
la categoria. Els blaugrana no
van ser capaços de passar de
l'empat contra elNumància en
cap dels dos partits que hi van
jugar. El Barca també va perdre

a l'Estadi contra l'Oviedo (0.-1)
i va ser golejat a Santander pel
Racing (4-0). Els blaugrana
també van ser derrotats la temporada, passada per l'Osasuna
a El Sadar quan els de Pamplona eren cüers. Aquella derrota
(3-1) va,acabar suposant la des-,
titució de Llorenç Serra Ferrer.
• ; La temporada 1999-2000, el
Barcelona també va caure contra dos equips que finalment
van baixar. Ho van fer contra el
Betis al Ruiz de Lopera (2-1) i
contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (3-2). A aquest partit, l'equip andalús hi arribava com a
cuer i amb una única victòria.
Pel que fa a la t e m p o r a d a
1998-1999, va ser el Vila-real

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 21/1/2002. Page 8

O L'Hèrcules va descendir
la 1996-97, però va sumar
sis punts contra el Barca

l'equip que va privar elBarça
A Manzano li vajJié el Barca
d'una suposada còmoda victòria. Els del Madrigal van donar
Gregorio Manzano té el Barca ,
. , i,
- — - í " -•« " - v : —
la gran sorpresa guaiiyant a
desrnoràlitzat.
La
temporada
passada,
quan
l'Estadi (1-3). I més desfetes la
era
entrenador
del
Racing
de
Santander^,
-' ,
temporada 1997-1998. El Com-,
també
va'guanyar-lo
en
circumstàncies
molt
•r\-postel·la, ara a segona divisió
semblants El Racing era cueri eLBarcelona
B, va ser capaç d'émpatar amb
visitava Santander ambj'opbrtúnitat de : ,
el Barca a San Lázaro (2-2), en
situar-se
á tres punts del Real Madnd; •'
un dels pocs resultats brillants
WC-"^
L'equip
blaugrana
va ser golejat aquèlí dia'
que van aconseguir els gallecs
per
quatre
a
zero
Ahir
es
va
tornar
a
repetir
la història, però '.
en la seva última temporada a
;
amb
Manzano
a
la
banqueta
del
Rayo,
tannbé
cuer i amb el •
primera. Per últim, a la campa'
Barca
nnirant
de
col·locar-se
a
tres
punts
del
Madod
L'aaual
nya 1996-1997, a m b Bobby,
tècnic
del
Rayo,
gran
estudiós
del
futbol,
va
declarar
que la ,. ,
Robson a la banqueta, l'Hèrcu•
temporada
passada,
per
motivar
ejs
jugadors
del
Racing,
els và ',
les va perdre la categoria desfér
veure'un
vídeo
en
què'els
de
Santander
golejaven
el
Bàrça
prés d'haver guanyat els dos
• de Cruyff per cinc a zero. Màrizano rio va utilitzar la'mateixa
partits que va jugar contra el
tàctica amb el Rayo, tot I que sí que va fer.veure als seus'
Barca, 2-3 a l'Estadi i 2-1 a Alajugadors
vídeos dels dos últims partits lugats pel Barca cant.

BARCA
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Rodríguez: «Aquest
és l'any del Madrid»

El Barca pairà la
derrota entrenant

o El centenari blanc vol crear
una onada de madridísme

EI t è c n i c , Carles
Rexach, va avançar
dissabte d e s p r é s de
l'última sessió preparatòria que canviaria,
els dies d ' e n t r e n a ment d ' a q u e s t a setm a n a . La plantilla '
biaugrana s'exercitarà
avui al matí i farà festa, \
en principi, dimarts, si
no rep u n càstig de
Rexach. S'espera un
dia molt difícil avui
per al Barcelona després de la deirrota al ..
camp del Rayo, i no seria d ' e s t r a n y a r q u e Rexach tindrà feina avui al vestidor. / M. LABURU.
Rexach fes t e r à p i a
abans de començar l'entrena- Gamper. A la tarda, a la sala anment.
nexa al museu es farà la conferència La corrupció en el futJornada d'actes. Avui a les 13 h bol a càrrec d'Álvaro Dias, se•Agustí Rodes presentarà el lli- nador del Brasil, organitzada
bre/òan Gampef. Una vida en- pel Fòrum Samitier. Per demà,
tregada al FC Barcelona a la hi ha previst l'inici de les obres
zona presi4encial de l'Estadi, de la Ciutat Esportiva Joan
emib Joan Gaspart i la família Gamper de Sant Joan Despí.

O Els blancs volen ser més
populars que el Manchester

TONI PADILLA

Barcelona

Miguel Ángel Rodríguez, exportàveu del govern i organitzador del centenari del Real
Madrid, va ser el protagonista
ahir al programa de Catalunya
Ràdio La Jornada, en què va repassar en profunditat els actes
organitzats per commemorar
els 100 ariys del club blanc.
Rodríguez va evitar referir-se
en tot m o m e n t al Barca,
deixant clar que en el seu parer
l'únic equip que està per sobre
del Madrid en reconeixement a
alguns països és el «Manchester United», deixant entreveure
que l'objectiu dels blancs és
aconseguir que «com a equip
espanyol i més proper a tots
nosaltres, sigui el més popular
del món». Per aconseguir-ho,
es va mostrar satisfet d'alguns
actes del centenari, com ara el
de portar l'escut del Madrid a
l'espai, «perquè a la lluna s'assabéntiri que fem 100 anys» o
altres actes «plens de comunicació» com ara «portar presidents dels Estats Units perquè
s'assabentin de quina és la veritable Casa Blanca». Rodríguez và reconèixer que aquests
actes estan destinats a demostrar que «els actes d'un centenari poden ser alguna cosa més
que uns partits de futbol» i estan destinats a «aconseguir el
millor centenari del segle XXI»
i donar una imatge d'èxit del
Madrid com a «club i empresa», ja que el món empresarial
i de l'oci «és el mon del futur
a la societat occidental».
L'exportàveu del govern va
negar que en el centenari es
«pequi d'excessos», però va reconèixer que quan parla amb
Florentino Pérez, comenten
que «el que no sigui del Madrid
ha d'acabar fins als nassos del
centenari». Un centenari que
ha estat considerat prepotent
per altres clubs. Rodríguez va
sortir al pas assegurant que
«només utilitzem les dades,
que diuen que som el millor
club del segle XXg. Sobre alguns fracassos del centenari,
com el fet de no tenir la ñnal
de la Champions, Rodríguez va
reconèixer que no tot va sortir

J.M.P.
Barcelona
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Miguel Àngel Rodríguez, quan era portaveu del govern. / EFE.

bé, però no va valorar la pèrduade la final d e i a Champions
com un firacàs, perquè «era per
l'any vinent». Rodríguez considera que aquest centenari ha
de ser «una festa per als seguidors del Madrid i els que no ho
són»,' perquè «aquest és l'any
del Madrid». I perquè sigui un
any blanc,,l'ojectiu és crear
«una onada de madridisme».
Sobre els actes que queden,
Rodríguez vol «portar els aleyins de tots els equips del G14»,
inclòs el Barca.
Rodríguez també va afirmar
que .el projecte de la seva empresa, Carad, havia guanyat el
de Lluís Bassat per organitzar
el centenari perquè era ^<rnés
ambiciós» i va afirmar que no
havia seguit la polèmica creada
entorn del Catalunya-Brasil.
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«El Camp Nou .
continua sent l'estadi!
més maco d'Espanya>v

!
,
'
;•
'
;
i
•

,

Miguel Ángel Rodríguez
només va parlar del Barca
perparlardel Camp Nou,
que va definir com el millor
camp de la tliga espanyola:
«Tothom sap que ei de Can
Barca continua sent el
carnp més maco
d'Espanya, d'això no n'hi,
ha cap dubte.» Rodríguez
-també va reconèixer que ei
Bernabeu està «vell»
comparat amb estadis com
eldeSaintpeniso,
l'Amsterdam Arena.
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OPINIÓ
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Réxach va parlar d'hachazo i de
gadors en aquest projecte i, la veEBITQRIAL
capón per definir el que podria ritat, el que es va veure va ser depassar-li al Barca si, ara que aixecebedor. Rexach ho va insinuar i
Àngel Fernández, des de la modecava cap, ensopegava a Vallecas.
Però, la veritat, parlar d'un clate- que també, sinó per la manera era possible aspirar a tot, i més ració, ho va deixar clar: va mancar
llot.sembla massa.suau per defi- eom es va produir. Les dues vic- després de l'empat del Madrid a motivació i això és el que es fa més
nir el cop nipral que l'aficionat . tòries contra el Saragossa i el Se- Màlaga, però l'actitud d'ahir de la difícil de perdonar; La derrota
blaugrana vá rebre ahir amb la villa havien fet renéixer, amb pre- majoria de jugadors ho.desmen- d'ahir ha fet mal i encara que resta
•yerició, la fe en l'actual equip,, li teix. A Vallecas era el m o m e n t . molta lliga aquest equip necessi^;desfeta davant del Rayo. Va ser tan •>
cop de destral a l'ànima barcelo- havien .donat un marge de crèdit idoni per mostrar el grau'd'impli- tarà alguna cosa més qüe victònista. No riomés peí" la derrota. suficient per confiar que encara cació i de responsabilitat dels ju- ries'pef fer-se perdonar. ,. - ; '

Gop baix a la moral

Correu Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a. 08010 Barcelona. c/Santa Eugènia, 42.17005Girona
, / • ' • .
Telèfon 902 36 9 9 9 9 .
"
.. j ; •' '
- Adreçaelectrònicael9@el9.com-

HO DIUEN ELS LECTORS...
O Marcar la diferència
Felicitats a tothom per là sortida d'El 9. Penso que esteu
aconseguint des del primer
moment un diari esportiu amb
cara i ulls. En la meva opinió el
ique marca la diferència amb la
resta'de'premsa esportiva del
país ^ a banda de la plena catalanitat del diari, és clar— són
les pàgines dedicades a l'opinió dels col·laboradors, periodistes i escriptors, tots ells de
reconeguda vàlua. Recomano
.especialment l'anàlisi que va
fer Frederic Porta del fenomen
Pau Gasol i.del qüe és realment
el món de l'NBA, que trobareu
en el diari del diumenge 13. En
. canvi, una de les coses que necessitarnillorar és el requadre
estadístic què s'ofereix dels
partits de bàsquet de la jornada. S'hi troben a faltar les as-'
sistències, els taps, les pilotes
robades, les perdudes, el nom
delpaVelló on s'ha jugat el partit' i l'assitència d'espectadors,
entre altres dades imprescindibles per llegir correctament el

pala temporada 1922-23, enün
partit de desempat contra el
Barcelona que es va jugar a Girona,, provocà que en Hans
Gamper enviés una carta d'expulsió, al consorci barcelonista
i president de l'Europai senyor
Joan Matas. L'historiador del
club gracienc, Ramon Vergés,
guarda amb especial-afecte la
carta original. Mesos després,
els afeccionats culers van donar suport á l'Athletic en la final de copa d'Espanya jugada
a Les Corts entre els europeistes i els de Biscaia. Actituds
com aquesta determinaren
que l'Europa fes costat a l'Espanyol i no assistissin àl darrer
homenatge que el Barcelona i
molts altres clubs van fer à
Hans Gamper, Els seguidors
europeistes rnés veterans recorden amb nostàlgia aquella
rivalitat .sana. Els més joves, en

canvi, es cómplaüeri amb les gir a l'entrevista a Blai Carda i
dues copes de Catalunya que quan parlàveu del partit
l'Europa va guanyar al Barcelo- Anoia-Blanes. Queda dit,
na els anys 1997 i 1998. Però de doncs. Noia! Gràcies i endatot Eiixò els diaris no en diuen v a n t . / lAUME RECASENS I BEL. Sant
S a d u r n í d'Anoia (Alt P e n e d è s ) .
graincosa.
,

O La pàgina web

En primer lloc us voldria felicitar per haver tret un cliari esportiu
en català; en segon lloc,
/ ALBERT B E N E T . C A L I U GRAtambé
voldria agrair-vos que
CIENC. Barcelona. .
• - • "
©Humilitat?
sempre dediqueu com a mínim
Sento una gran impotència dues pàgines al bàsquet (que és
O Noia, ho Anoia
quan llegeixo en els diaris es- l'esport que jo segueixo i pel
D'entrada, vull agrair-vos la portius de Barcelona crítiques qual compro diaris esportius).
tasca que feu per a la plena nor- a la prepotència del Madrid, Però també us voldria fer notar
malització lingüística d'aquest (que la té) quan aquí a casa hi que a la vostra plana web nopaís, amb un diari tan esperat ha un clon del Madrid en po- més fiqueu dues enquestes i la
com aquest. En segon lloc us tència, el Barca. Cal saber que portada. Suposo que acabeu de
voldria- comentar una errada per anar contracorrent d'una començar i que encara us falta
que vàreu cometre la primera «cultura de la victòria»' com la ultimar detalls per poder acavegada que vàreu parlar de l'e- nostra i de gran part del plane- bar penjant tot el diari. Espero,
. quip d'hoquei sobre patins del ta, res millor que ser d'un club doncs, que aviat es pugui llegir
Noia referint-vos a ell com com l'Espanyol. Quina casua- el diari des de la web, corií pasAnoia. Tot i que sigui de Sant litat que els clubs que tenen sa amb la competència. Ah! EsSadurní d'Anoia (per cert, po- més seguidors arreu del món pero que no perdeu l'interès
ble de l'Alt Penedès), no és pel vagin dè la mà del nombre de . pel bàsquet, ni tant sols a l'esnom del municipi. Ho vam lle- títols que han guanyat. Ja tiu.../QUIMGALLARTCAÑAS.'

LA BARRILA DE L'AVI

EL LECTOR digit®!

G=l

El Figueres eliminarà el
Deportivo i jugarà la final de
la copa del Rei' .--.

p a r t i t . 7 PERE BATLLOSERA í BORRELL. Vidreres (Selva)

iri'enteneu, oi?. A^CTORSÀNS:

.

(¡^

O La rivalitat entre,
/
l'Europa i el Barcelona
/

Arran dé l'articlé d'en Martí
Bauçà sobre les rivalitats a Ciutat de Mallorca i València, recordaré que a Barcelona també
hi ha més rivalitats que la clàssica entre culers i pericos. Tot
i que avui la premsa l'escriu en
lletres petites, Europa i Barcelona van viure en la dècada dels
20 una enemistat esportiva i
èxtraesportiva comparable a la
que tenen bjaugrana.- i.
blanc-i-blaus. Aquell enfrontament arribà a un nivel desmesurat el 1923. El campionat de
Catalunya obtingut per l'EuroEdita: Comercialjtzadora i Editora de ia Coordinadora de Mitjans S . t Ronda Sant Pere, 19-21,7r 6a 08010 Barcelona. Tei.: 902 36 99 99. Correu electrònic: el9@el9.coni. Director •'

\
8,33%

• ' ^ T r i o m f a r à el brasiler
K3
Anderson Varejao en el
Barca de bàsquet'

(¡^

/

26,8%
r r f í ' l'I

®^N^

'
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Sanció tardana
El Club Patí Tordera ha complert el primer
partit de sanció pel tancament de la seva
pista. La sanció era justa per les agressions
que hi va haver en el pavelló
cnr nñ frderenc durant un partit de
r n t, U A la divisió d'honor, tot i que deu
partits potser són massa. El que és
impresentable és que s'hagi trigat gairebé
im any a resoldre el recurs que es va
presentar a la màxima instància, el
Consell Superior d'Esports. / A. CAMPS.

11

DE RABOHA
presidència, i que setmaLa classificació del Jovennes enrera va tenir la intut per a la copa del Rei és
jecció econòmica i moral
una gran notícia per a tot
d'un patrocinador, DKV,
el bàsquet català. La preque cobria una vacant dosència de dos dels nostres
lorosa per al club. L'equip
equips a Vitòria —l'altre
de Manel Comas ha aconserà el Barca—és la quota
mínima que ens mereixem, en una lliga ACB en la seguit finalment fusionar l'eficàcia de resultats amb
qual tant el Caprabo Lleida com el Casademont Gi- la dosi d'espectacle que a l'Olímpic personifica Marona estan ben situats i amb un Bàsquet Manresa ceo Bastón, una de les sensacions. La progressió del
que esperem que hi retorni al final d'aquesta tem- Joventut l'hauria de conduir en poc,temps cap on
porada. En el cas de la Penya es tracta de consolidar pertoca a un excampió continental: a Europa i a la
el projecte que dirigeix Jordi Villacampa des de la lluita per a tots els títols. / XAVIER PRUNES

La Penya torna al lloc
que li pertoca

[ TRIBUNA COBERTA DANIEL RUIZ^TRILLO ]

Dakar d'acord?
Fa pocs dies, va acabar el famós
ral·li Dakar. Era la vint-i-quatrena
edició i va tenir un guanyador en
motos que, com sol passar amb els
vencedors de curses, repeteix. Tampoc no sobta l'edat del tal vencedor,
44 anys, sobretot tenint en compte
que és una edat capicúa, com l'any
en què som: 2002. El seu nom sí que
és una veritable curiositat exquisida: Meoni.
Com cada any, al Dakar hi han
participat uns quants catalans, tant
en la categoria de motos com en la
de cotxes, i no ho han pas fet d'una
manera dissimulada ni de puntetes,
sinó que any rere any demostren
que l'automobilisme i el motoclicisme català tenen una bona Scdut i un
munt de seguidors i de practicants
capaços d'aventurar-se ten una cursa en què, a part de talent, cal tenir
coratge, és a dir, pebrots.
Això es pot il·lustrar fàcilment,
amb les següents dades: van començar 117 cotxes i n'han acabat
45; i pel que fa a les motos, només
n'han restat en competició fins al final de la cursa 52 de 167 que la vari
iniciar. I és que a vegades el pas de
Nega nega el pas, i altres vegades els
conductors es poden trobar tot d'una bloquejats per un ramat de camells.
Aquesta prova anual és, d ' u n a
banda, cifectiva i efectiva, perquè fa
que els esportistes estiguin més
units —des d'un punt de vista humà— en les adversitats, cosa que segur que els enriqueix com a persones, i a més és una manera eficaç
de fer arribar el món del motor a les
Uars de tot el món. 1 hi arriba envol-

m;

on passa el ralh que aixeca tanta expectació com pols hi estan d'acord,
si acaben més aixecats o més fets
pols. Si reben més cooperació que
danys, durant aquelles dates properes al Cap d'Any.
D i g u e u - m e agosarat, però ho
, compararia a les voltes ciclistes,
perquè la Vuelta a Espanya passa
pels Països Catalans, igual que el
Tour de França. Malgrat que molta
gent ho pot justificar des d'un punt
de vista estatalista, el que ja passa
de taca d'oli és que passin per Andorrrai, en el cas de la Vuelta, també
per Portugal. Potser sí que, quan
passen per aquí ens en beneficiem
(si més no, uns quants hotelers),
però llavors el que hauríem de fer
és aprofitar l'oportunitat que ofereixen una munió de periodistes i
fotògrafs per donar a conèixer al
món quina és la nostra recitat i per
manifestar les nostres opinions a
l'entorn del poc —o nul— reconeixement oficial del nostre esport.
I fins quan haurem de tenir üna VolL'italià Fabrizlo Meoni, celebrant el seu nou títol. / SEYLLOU / EPA PHOTO .
ta a Catalunya i prou? Quant de
tada de bellesa escènica, d'esforços tan exposats i ho deuen acceptar temps haurem d'esperar per poder
titànics i de mil i una aventures que abans de participar-hi— sinó tam- tenir una Volta als Països Catalans?
fan que la cursa esdevingui una ver- bé per a la mainada i els camells que Ens ho permetrien? Tots aquests intadera odissea.
han estat ferits o morts algun any. terrogants em recorden un esport
Nogensmenys, la intenció és bo- més multitudinari que el de la biciD'altra banda, però, no sé fins a
quin punt els organitzadors filen na, i els organitzadors i els equips cleta. .
prim perquè no hi hagi accidents intenten ajudar els pobles per on
Així i tot, és més fàcil girar el cap
mortals entre la població civil au- passen. Ara bé, ésla intenció el que i fer com si res, i anar a fer una volta,
tòctona per on passen els conduc- compta 0 l'iinic que compta? O tal altrament dit, a fer una vuelta o un
tors. Perquè sempre succeix el ma- volta els e m p o b r i m encara més giro. Sense pensar que solem ser els
teix: la diversió d'alguns perjudica quan, un cop acabat el ral·li, ja no mateixos pobles els que, tant polítornaran a veure més tants calés, ticament com esportivament, ens
els altres.
Realment, el Dakar suposa un pe- tants vehicles i tanta tecnologia du- deixem prendre el pèl, alrill no només per als conductors rant més de 333 dies. El quid de la trament dit prendere in
—els quals ja deuen saberque hi es- qüestió seria saber si els pobles per giro.

Daniel Ruiz-TriUo.
Poeta
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12 .ESPANYOL DECEPCIÓ á M i WJy'ÍC
ALINEACIONS
ESPANYOL
1 Mora
8
18 Navas
7
4 Lopo
:
5
5 Soldevilla.. ......6
19 b.García:.. „ J 5
30 Vates
.......4
8 Morales. ..._.4
14 De Lucas
3

iiiiiii

11 Posse
24 Roger,

A
.......5

23 Tamudo-.:

6

BETIS
1 Prate
1
20 Tais
21 Filipescu.
22 Juanito
2 L. Fernández
17 Joaquín

15lto
16 Denilson
ISGudjcnsson..
23 Benjamín....
9 Amato

CANVIS
16 Ricardo.-;
(5)
(D. García 46')
15 Palència
(6)
(De Lucas 54')
6 Merino. . (5)
(Gudjonson6r)
6 Óscar
...{7)
(Vates 70')
'
7 Varela i
(5)
(lto79')
24 JoaoTomas..(6)
(Joaquín 80')

GOLS .
1-0. (79') Palència encerta a clavar per baix
i escorat una passada perfecte d'Òscar.
1-1. (88') Joao Tomas remata a pler
aprofitant una badada de la defensa
espanyolista.

ÀRBITRE
Juan Ansuategui
RocaCoí-legi
Valencià.
Targetes grogues:
lto(7')
Juanito(17')
Navas (34')
Ricardo (51')
Roger (91')

INCIDÈNCIES
Competició: Segona jornada de la segona
volta.
Estadi: LluísCompanysde Montjuïc. Prop de
25.000 espectadors van assistir al matx,
amb uns 500 bètics. Molt d'ambient a la
minigrada de l'Espanyol amb més de 2.000
seguidors animant en tot moment el seu
equip. L'Espanyol va treure tres còrners
—tots a la primera part—i el Betis, nou, cinc
a la primera^i quatrea lasegona.
Terreny de joc: En perfectes condicions.

ma
O Amb el triomf
coll avall, un
desajust
defensiu va
significar
Tempat
O Ansuategui
Roca va anul·lar
per fora de joc
un gol legal a
Amato amb
l'empat a un
O L'Espanyol no
va poder
rematar la
setmana més
feliç després del
derbi
O Sevilla i Real
Madrid esperen
ara un Espanyol
que necessita
trencar la ratxa
d'empats

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Quan era més necessari que
mai aconseguir un triomf per
completar una setmana inoblidable, l'Espanyol no ho va saber fer i es va deixar escapar
dos punts davant un Betis que
va ser millor què l'equip de
Paco Fibres. La llàstima és que,
sense jugar un bon partit, els
blanc-i-blaus tenien el resultat
coll avall i podien haver aconseguit el trionif.
L'Espanyòl no va jugar bé i va
anar sempre a remolc del joc
del Betis. Des de l'inici, la pressió del Betis va ennuegar el joc
creatiu dels de Flores. L'equip
de Juande Ramos va saber tallar les línies de passada al centre del c a m p a m b u n a forta
pressió, fruit-de la qual l'Espanyol va perdre un munt de pilotes. Les bandes bètiques provocaven massa neguit a la de-,
fensa espanyolista que era incapaç d'aturar el joc del Betis
uns metres abans de la frontal
de l'àrea. L'Espanyol només
apareixia quan Tamudo, per
velocitat, superava Filipescu.
El de Santa Coloma va obligar
Prats a refusar un xut fluix a
córner. La resposta hética la va
donar Amato amb una rematada de cap al segon pal que
Mora va treure ajudat pel tra' vesser.
Els de Flores no eren capaços
d'exercir el control, Tallades
les línies de passada, Lopo i
Soldevilla buscaven amb massa imprecisions llançaments
que sorprenguessin la segiira
defensa visitant. Tal coni estava jugant l'Esp^anyol l'arribada
d'un jugador que exerceixi de
cervell es fa cada cop més urgent i necessària. Al descans
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Martín Posse s'escapoleix entra els jugadors del Betis Lito iJuanito. / EFE

Paco Flores va canviar Ricardo
per David García sense que
Joaquín li guanyés la partida.
La raó del canvi va ser una lesió
muscular del jove jugador del
planter.
En començar la segona mei-'
tat s'esperava que l'Espanyol

. canviés la decoració. Lluny
..d'això, va ser el Betis qui va
fer-se definitivament amb el
control. Ni Posse ni De Lucas,
-per les bandes, aconseguien
obrir un forat que pel centre estava del tot tapat. Novament
Tamudo va ser l'únic que man-

tenia l'esperança entre la parròquia espianyolista i a punt va
estar de marcar al minut .63
quan va desviar amb la punta
de la bota una pilota que Feli.T
peseu va treure de la ratlla de
gol.
Coincidint arrib l ' e n t r a d a

ESPANYOL OECEPCi.ÓAlViO^TJylC-

' Dilluns 21'de gener del'2002

ELiVIlLLOR

LES CLAUS

El canvi

Falta de control

Paco Flores va
canviar David
García en el
.descans per
una lesió i no
pas per una
decisiótècnica.

L'Espanyol no va tenir el control del
partit en cap nnoment. El Betis li va
tallárteles les línies de passada i
conducció al centre del camp i va
obligar els defenses a jugar amb
pilotes llargues. El Betis li va guanyar
la partida al centre del camp.

"^ '• ' • r ; f | ^ ; - v -

\Z

EL PITJOR

Mora

De Lucas

El porter de l'Espanyol va ser el
jugador més destacat i va evitar
amb accions de gran mèrit que el
Betis s'emportés els tres punts. La
millor de totes va ser una mà que
va posar quan la pilota ja escolava
després d'una rematada d'Amato.

Quique de Lucas no va tenir bon
dia. No va entrar en joc perla banda
dreta i no va sortir-se'n en cap de les
accions individuals contra la
defensa del Betis. Va acabar sent
substituït a l'inici de la segona part
perquè no aportava res al joc.

llàstima
^••'.

: -ssds-»"

f. - V

^/r
Tamudo, a terra, envoltat per Gudjonsson I Benjamín. / EFE

d'Òscar Garcia, l'Espanyol va
desmantellar el control bètic.
Óscar va fer més fluid el joc i
fruit d'una acció impecable del
sabadellenc va arribar el gol local. Óscar va rebre al cercle
central, va fer un control orientat que va deixar bocabadat a

l'home del Betis que el tapava,
i va col·locar una passada en
profunditat que habilitava a
Palència. El mexicà, en velocitat, va engaitar u n xut ras i
creuat que va obrir el marcador. Jugant pitjor que el Betis,
l'Espanyol es va avançar.
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Juande Ramos va introduir
un doble canvi i va jugar amb
tres pimtes. Tocava patir. Malauradament, a dos minuts de
la conclusió, un desajut defensiu provocat per la intenció de
la defensa de fer el fora de joc,
va permetre al portuguès Joao

Tomas marcar a plaer l'empat.
Era el minut 88. L'empat era el
resultat més lògic atès el joc
d'un i altre equip. Tot i així, Ansuategui Roca, que amb anterioritat havia perdonat l'expulsió de Juanito, va-afavorir els
interessos de l'Espanyol en

anul·lar per fora de joc un gol
vàlid d'Amato. L'Espanyol no,
va merèixer gaire cosa més que
l'empat en una jornada en què
hauria estat vital un triomf per
completar la setmana més feliç
de l'espanyolisme després del
triomf contra el Barca.

EL 9
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El bètic Benjamín i l'espanyolista De Lucas, lluitant per una pilota. / EFE

Paco Flores | Tècnic de l'Espanyol

Hores: «Ens ha
condemnat la
falta d'ofici»
complicada, però hem d'estar
p r e p a r a t s p e r q u è és l'única
manera que els jugadors agafin
L é n t r e n a d o r de lÉspanyol, experiència. A diferència de
Paco Flores, va lamentar la «fal- nosaltres el Betis té jugadors
ta dófici» dels seus jugadors en experts que saben treure profit
el partit contra el Betis perquè d'aquestes situacions favoraconsidera que els espanyolis-- bles». Aquest empat preocupa
tes «haurien dfiaver aguantat el el tècnic blanc-i-blau, que veu
resultat a dos minuts del final la solució als mals de l'Espatal com s'havia desenvolupat el nyol «en els entrenaments, trepartit». El tècnic espanyolista ballant al màxim i mirant de reva donar per bo el punt «per- soldre aquests desajustos».
què al final hi ha hagut molt
Per la seva banda, léntrenadesconcert, amb jugades con- dor del Betis, Juande Ramos,
fuses en la nostra àrea que ens considera que el seu equip hapodrien haver costat la derro- via «merescut la victòria perjoc
ta», i va rrianifestar que «és dur i per ocasions». Respecte al gol
encaixar l'empat a dos minuts anul·lat a Amató va manifestar:
del final».
«No.alimentaré el foc contra els
Flores també va sortir en de- àrbitres. Des de la meva situafensa dels seus jugadors acla-N ció no puc analitzar ni jutjar
rint que «l'aposta pel planter és aquestes jugades», va dir.
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

LAMENT

^ ©Hauríem
, d'haver aguantat
; el resultat; ;
favorable á dos;
mihuts del final

INEXPERIÈNCIA

^ L'uníça manera
de fer planter és
donar minuts als
jòyés perqué
agafin experiència
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I Prats (90')
No va tenir gaire feina però
en les accions decisives,
sobretot una deTamudo, va
estar molt encertat.

IVIora (90')
Va ser el millorjugador de l'Espanyol.
Va jugar niolt segur i amb les seves
intervencions va evitar un resultat
pitjor per al seu equip.

. Tais (90')
Va estar molt actiu en atac
durant t o t el partit i va
completar una bona banda
dreta amb Joaquín.

Navas (90')
Va jugar al seu nivell habitual. M o l t
concentrat i amb nioltesganes, el seu
duel amb Denilson va ser el millor del
partit.

Filipescu (90')
Va guanyar sempre la
partida en el joc aeri i va
saber manar a la defensa en
una bona actuació.

«./-
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Juanito(90')
Hauria d'haver estat
expulsat per doble
amonestació però l'àrbitre li
va perdonar.

V<-VV

Siwi
À" •

Luis Fernández (86')
Va jugar amb molta
comoditat i sempre va
superar els seus rivals. Va
pujar poc a l'atac.
Joaquín (80')
Va estar molt actiu i hàbil
per la banda i va fer
centrades de molt mèrit a|
capd'Amato.
lto(79')
Va fer una feina de
contenció i va saber aplicar
la disciplina tàctica per
aturar l'Espanyol.
Gudjonsson(61')
Va jugar molt Miure én la
seva zona i va brillar més en
accions defensives que en
atac.

Lopo(90')
Ño va poder repetir l'actuació del
camp del Saragossa i va tenir massa
problemes amb Amato, t o t i que va
estar correcte.

I

f}

Soldevilía (90')
Tret d'algunes indecisions, com en el
cas del gol de l'empat, va tenir una
actuació correcte quan va fer les
cobertures.
David García (45')
Va tenir molta feina amb Joaquín
però va millorar l'actuació del Ruiz de
Lopera. Es va lesionar i va ser
substituït.
Morales (90')
Va córrer molt al darrere dels
migcampistes del Betis. No va tenir la
pilota i no va donar fluïdesa al joc en
el centre del camp.

/. -^
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Vates (70')
"Es va oferir sempre als seus companys
per treure la pilota en condicions de
ser jugada, però amb resultat
negatiu. Pot millorar.

De Lucas (54')
'^.
'Z^?
Tret d'alguna acció al principi del
(S''í^%; partit, no va aparèixer en cap
moment. A la banda no sap
interpretar el seu repertori.

Benjamín (90')
Per ell van passar gairebé
totes les pilotes del Betis. Va
guanyar la partida a
Morales i Vates.

Martín Posse (90')
No va tenir el seu dia. Va buscar la
pilota en t o t moment però en va
perdre un munt. El seu treball va
actuar d'atenuant.

Denilson (90') •
Magnífic el seu duel amb
Navas. Va saber jugar per
l'equip i va fer centrades de
molt mèrit.

Roger (90')
No va estar gaire fi al llarg de t o t el
partit. Ben marcat i sense espais, no
va aconseguir que la pilota circulés i
arribés a la zona d'atac.

Amato (90')
Va aparèixer en el joc aeri
sent el protagonista de les
millors ocasions per al seu
equip.

Tamudo (90')
No va rparcar, però va estar a punt de
fer-ho al primer i al segon temps. Va
guanyar en velocitat Filipescu, però
sense continuïtat.

J^l^l

IVIerino (29')
Va sortir al camp per donar
oxigen a la zona mitja i va
complir.

Ricardo (45')
.Va sortir per aturar Joaquín, cosa que
va aconseguir només a mitges en una
actuació discreta.

Varela (11')
Va entrar quan Palència va
fer r 1 -0 i va entrar forçà en
joc.

Palència (36')
Va millorar les prestacions de De
Lucas i va fer el gòl en interpretar
perfectament la passada d'Òscar.

Joao Tomas (10')
Va jugar 10 minuts i va fer el
gol de l'empat, el primer
que fa en la lliga.

Óscar (20')
Va ser el protagonista de la jugada
del gol. La seva aportació a l'equip va
ser decisiva i es mereix més minuts.

MES FUTBOL PiilEüA:Bi¥iSiO- 'Íl5
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Festa a Son Moix gràcies a
un Mallorca pletòric
o Els homes de Sergio Kresic van golejar
TAttiletlc i surten de la zona de descens
MALLORCA

O Luque, Engonga i Losada van firmar els
gols i Roa va tornar a la porteria

ATHLETIC

3 0
1
14
20
5
3
8.
23
18

Roa
8
Olalzola
7
Nadal
Niño
Miquel Soler.
Campano
Engonga.
Marcos:.-

16 Novo

6'

17 Paunovic
19 Luque

7
8

fÍTenerlfe .
j; perdona el Celta
yerjeldebutde
:\pàssedas(l-l)
i. Santa Cruz deTenerife.. El

j'Gelta va esgarrapar un
¡punt de el camp del
;!''fènerife que li va perdonar
ijilavida El debutant Cnstian
'•]; ¡Bássedas va portar de
Ijijoorcoll la defensa gallega
;::juntamentambel«Bichi»
;.; Fuertes, que va fer el
;|jprimergdl^En'érsègoh-!n),|;!
¡!;;teniips,.eí¿eltaVa;';';!:,;íij!;'/;
iCréacGioñargraGiesáunif •:./
^t.Gatanhalétal.^AELg ^i '-•'•; • TENERIFE:' Aragoneses, Mánel^^ David '
;: Charcos, :LussenHoff,\Bàsavilliiàsso,':
• Bassedas, B i n o ; Martí,' lyári'Ania,:'
.; .Fuertesi'Marióni;
; ;>:. .; < •[:. ;
j , Canvjs:Jáyi'Venta per Marioni {52'),,'
•• Hugo IVlorales per Bassedas;(66')J
'[ X i s c b p e r l y a n A n i à ( 8 0 ' V ' . ' ! !!' • *,

I La Fuente
5
34 Murillo
5
12LaCriiz
5
5 Carlos García ..5
I I Javi González .5
leOrbalz
...6
18 AIkiza
6
17 Etxèberrla. ...5
8 Guerrero.....: ...4
10 Yeste
_.5
20 Urzaiz
6

:. CEITA: Cayallerp, Cplra, Sergio, Beriz-^:
i zo, J ü a n f r a h , Luccin,,Giovanellá,',' Kár'pin, Édu,'ÍWbstovpi i Catañha.,
Canvis: Gustavo López per juarifràh ;
(46')i Silvinlno per Giovanella (46') i "
, J e s u l í p e r K a r p i n ( 8 7 ' ) ¡ ;,,

CANVIS
23Tiko(6)perJulen(63')
9 Ezquerro (6) per Yeste (63')
24 Losada(8) per Paunovic (71')
21 C.Diaz(6)perNovo{75')

GOlS: 1-0 Binó ( 2 7 ' ) . ' 1 - i Catanha
(72').

.

: \

•

'

'

_

'

'

'••'•'

ÀRBITRE: Ramírez Domínguez ' ' ' :
' Targetes Grogues: Lussenhoff, Cavallero Mostovoi Coira Berizzo i Kar
pin
Targetes vermelles Javí Venta ( 8 8 )
Incidències 12 0 0 0 espectadors

6 Urrutia(6)perAII<Í2a(80')
7 Carlos (-) per Luque (93')
GOLS
1-0. (36') Luque De jugada personal
2-0. ( 7 0 ' ) Engonga De penal
3 - 0 . (92') Losada De xut creuat
ÀRBITRE
Pérez Burrull (Col·legi cantàbric).

El Deportivos'alia
amb la sort per
guanyar amb un
gol absurd (1-0)

TARGETES
Grogues: Novo, Paunovic, Engonga, Luque,
Nadal i-La Cruz.
Vermelles: Cap.
INCIDÈNCIES
1 5 . 0 0 0 espectadors a Son Moix.

La Corunya. Un gol en propia
porta del porter de Las
Palmas Nacho González
desprès d'un llançament de
córner de Djalmiñha va
donar els tres punts al
Deportivo Els gallees van
patir per derrotar un equip
cañan que es va limitara
defensar-se, i desprès
d'encaixar el gol, ni tan sois
van inquietar la portena
local en un mal partit / EL9

T.P.
Palma de Mallorca

El Mallorca va t o r n a r a ser
aquell equip capaç de jugar
bon futbol contra qualsevol
equip ahir a Son Moix, i es va
desfer de l'Athletic de Bilbao en
un partit preciós. La jornada va
ser rodona per als homes de
Sergio Krèsic, que van golejar i
van tornar a guanyar gairebé
dos mesos després del darrer
cop. Tot va anar bé ahir per al
Mallorca: Carlos Roa va tornar
a ser titular sota els pals en la
lliga firmant un partit gairebé
perfecte. A m é s . Losada vá
aconseguir el seu primer gol
desprès de gairebé un any lesionat.
El Mallorca va sortir a totes,
d o m i n a n t i tocant la pilota,
però sense trobar el camí per
obrir la m u r a l l a d ' u n Juup
Heynckes que sorprentment
tenia Tiko al seu costat com a
suplent. A partir de la mitja

Engonga, que ahir va fer el segon gol, lluita amb Julen Guerrero ahir a Son Moix / EFE

hora de joc, però, el partit va
canviar, i el Mallorca va fregar
el gol dos cops. Poc després,
aquest gol va ser una realitat
gràcies a una obra d'art de Luque, que va aconseguir l'I a 0
anib un m o v i m e n t de geni.
Fins al descans, el Mallorca va
continuar dominant.
Al segon temps, l'Athletic va
millorar. Però era el Mallorca el
que gaudia de més ocasions, i
n o m é s u n error arbitral va
mantenir La Cruz al camp. Poc
després, Paunovic va rebre un
dubtós penal, i Engonga va fer
el segon. Ja en temps afegit. Losada va fer el 3 a 0.
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SERGIO KRESIC
í

Mallorca

©Noméssón tres punts, i
en necessitem molts més
per sortir àe la zona de^
descens. Però guanyar era
molt important.
©Losada és un noi molt
estimat per tots nosaltres
perquè va passar per un
calvari per recuperar-se
deia lesió.

JUPP HEYNCKES
jjT ^'.'f% AthIeticCIub

©Avui els jugadors tenien
el cap a un altre lloc.
Potser algun ja pensava
en la còpa del Rei i el Real
Madrid.
©El Mallorca ha jugat
avui un gran partit, amb
ofici i personalitat. La
seva victòria és totalment
justa.

DEPORTIVO Molma, Héctor Donato
D j o r o v i c , Romero Víctor Sergio
Duscher Fran Pandianí i Diego Tris
tan
Canvis A m a v i s c a per Fran ( 4 6 )
Dialmmha per Diego Tristán ( 5 9 ' ) i
Emerson per Víctor ( 8 5 )
US PALMAS Nacíio González Ángel
Olías, Schurrer Paqui, Josico Jayo
Edu^ Alonso Pablo Lago Jorge i Ru
bén
Canvis Sarasua per Olías ( 2 5 ) Eloy
per Rubén ( 7 0 ) i Sequeiros per Jor

ge ( 7 0 )
GOLS 1 O Nacho González en pròpia
porta ( 5 5 )
ARBITRE Esquí nas Torres
Targetes grogues Duscher, Emerson
Eloy 1 l ' e n t r e n a d o r Fernando Vàz

quez
Incidències 2 7 0 0 0 espectadors a
Riazor

I

16

EL 9

PUBLICITAT

Dilluns, 21 de gener del 2002

"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
UNIÓ DE FEDERACIONS
lljf 'ESPORTIVES
DE CATALUNYA

CATALUNYA
RADIO

SER Catalunya

FLAIX

tecsaendesa
t A Í S A G O N A

RAC[|T|FM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

Diputació de Barcelona

SERHS

Caixa €è Manlleu

Ajuntament\x de Girona

Caixa Tarragona

Diputació de Girona

tat/B

IIN
Turisme de Catalunya

Diputació de Lleida

ASSOCIACIÓ CONÈIXER

caixaManfGsa

SHatfil

Caixa d e Girona

AJUNTAMENT DE REUS

CATALUNYA

Televisió de Catalunya

ROSStCNOL

Ajuntament *4rt' de Barcelona

Ajuntament "'^p'd'Igualada

Reeal Insuranci
^-Club

Ajuntament de Manresa

gasNatural

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Ajuntament de Lleida

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

I diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
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CLÀSSICS
AMB
D*Oi

lllíe i Caminero disputen una pilota durant el partit d'ahir a Mestalla. / EFE

El València perd
intensitat a Mestalla
o El conjunt valencíanista bada
en defensa, es precipita,
s'atabala i regala els punts
VALENCIA

VALLADOLID

1 2
1
10
4
2
15
6
8
19
14
24
11

Cañizares
Angulo
Ayala
Pellegrino
Carboni
Albelda
Baraja
Rutete
Vicente
Mista
Hlie...

6
6
5
5
5
5
6
6
5
5
5

1
2
5
21
3
22
8
17
16
24
9

Ricardo
Peña
Mario
Caminero
Marcos
Sales
Torres Gómez
Luis García
Jesús
Fernando
Tote _

7
7
7
7
5
5
7
8
7
7
7

CANVIS
9Salva(4)perlllie(51')
12 Tena (6) per Caminero (60')
21 Aimar (5) per Baraja (60')
18 KilyGzlez. (5) per Vicente (70')
18R¡chetti(6)perTote(74')
14 Chema (6) per Luis Garda (84')
GOLS
0 - 1 . (19') Luis García transforma un penal
1 - 1 . (25') Pellegrino en un córner
1-2. (34') Sales en una errada de Cañizares
ARBITRE
Losantos Ornar (Col·legi basc).
TARGCTES
Grogues: Ayala, Baraja, Pellegrino,
Cañizares, Kily González i Peña.
INCIDÈNCIES
Més de 4 0 . 0 0 0 espectadors a Mestalla.

EL 9
València

El València va cometre errades
inusuals en defensa, va conservar la falta de contundencia en

O El Valladolid, molt serè,
encadena la tercera victòria
consecutiva en la lliga

atac i va perdre contra el Valladolid. De fet, el conjunt valencíanista va cometre les dues
badades que necessitava el seu
contrincant. El Valladolid no va
ser res més que un equip ben
preparat per no deixar-se prendre el que li havien regalat.
lUie i Mista, que finalment va
ser titular, van començar el
partit movent-se amb criteri i
el València va assumir el pes
del partit. El Valladolid es va situar al seu camp i es va anar
traient la'son de les orelles progressivament, fins que va arribar la primera errada de la defensa local. Al minut 19, en una
incursió de Luis García, Ayala
va fer penal i la tarda es va començar a complicar. El Valladolid es va avançar i el València
va anar perdent les idees tot i
que Pellegrino (25'), en un córner mal resolt per la defensa visitant, va empatar. Però el València no va anar enlloc ni amb
el gol al sarró. La defensa va
tornar a badar (34'), el Valladolid va marcar una altra vegada
i el València va voleiar com un
castell de cartes.
Precipitats. La necessitat de
marcar va encarcarar el València. Rafa Benítez va fer saltar
Salva Ballesta i Pablo Aimar i va
provar q u e d i n a m i t e s s i n el
partit. Però el desordre del Va-
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lència va ser p e r m a n e n t i la
precipitació va trair totes les
accions ofensives. Entretant el
Valladolid continuava orientant el partit a partir d'una visió
serena del joc, amb ordre, sense pressa. El partit es va anar
esgotant i el Valladolid se'l va
anar bevent de mica en mica,
aixecant l'ampolla, engolint a
poc a poc i tancant els ulls.

Rafael Benítez
ENTRENADOR DEL
VALÈNCIA

^'"'^'-^¡H

©Les errades que hem
comès ens han concjuït
directament cap a la
derrota. Quan ens hem
refet del primer error ha
arribat el segon
Pepe Moré
PSfe«^

ENTRENADOR DEL
VALLADOLID

®La veritat és que les
vacances han anat molt
bé. Els jugadors m'han
tornat de vacances
conscienciats i amb sentit
del gust pel bon futbol

VINS I CAVES L..,. .4LELLA
Alella Vinícola
Can Jonc

SMatfll

Rambla Àngel Guimerà, 62
08328 Alella - BARCELONA
marnl@aleIlavinicola.com
Tel. 93 540 38 42
Fax 93 540 16 48 / 93 540 05 23
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Di'l'iriï :]] c-.-w.

Guayre evita un altre
naufragi del Vi la-rea
o El davanter canari marca dos gols i se
salva de la discreció general de Tequip
OSASUNA

25
7
5
15
2
10
35
6
8
23
20

Unzué
Cruchaga
Jusué
Contreras
Yanguas .,
Puñal .'. .'
Fernando
Alfredo
Palacios
Gancedo
Aloisi

-|||Í|||||Í|||j|||a||
||||¡i|sji|||||j|||j||:
|||§|É||||||||I|||;
||||;r||0M||||Í|j||

O Els de Víctor fa set partits que no guanyen
i són a un d'igualar la pitjor sèrie de la lliga
Miguel Ángel Lotina

VILA-REAL

ENTRENADOR DE
L'OSASUNA •

2 2
5
5
6
5
5
5
6
.6
5
6
..6

®En la segona part no hem entrat en el partit i no
l'hem sabut llegir; ens
hem equivocat en tot i no
hem acabat perdent de ••
mii'acle

1 López Vallejo
4 Berruet
16 Q. Alva/ez
2 3 Ballesteros
14 (àalvan
5 Galea
10 Cagna
3 Arrúabarrena 6
18 Jorge López
.5
19 Guayre
7
25PÍZZÍ
6

CANVIS
2 2 Calleja (0) per Berruet (56')
21- Montenegro (0) per Palacios (69')
11 Armentano(O) per Aloisi ( 8 3 ' )
.GOLS
^
.
1-0. (3') Aloisi Berruet fa un misto provant
d'allunyar la pilota i la deixa a peus d'Aloisi,
que marca.
1 - 1 . ( 2 4 ' ) Guayre Guayre s'inventa una •
jugada, arrenca a córrer, travessa quaranta .
metres de camp I supera Unzué amb un xut
ajustatal pal esquerre.
2 - 1 . (43') PizziPuñal llença una falta, Jusué
pentina la pilota i Pizzi, sense voler, la desvia
a gol enganyant el seu porter.
, 2 - 2 . (61') Guayre Pizzi col·labora tornant la
pilota amb precisió a Guayre, que's'interna
a l'àrea i torna a superar Unzué amb un xut
ajustat.
ÀRBITRE
Pérez Lasa (Col·legi basc).
TARGETES .
Grogues: Yanguas ( 3 8 ' ) , Contreras (40')
Galea (43') i Quique Alvarez (88').
INCIDÈNCIES
17.120espectadorsalSadar, segons les
dades de l'Osasuna. Abans de començar el
partit, l'equip Paz de Ziganda, el guanyador
del torneig interescolar de Tajonar, va saltar
al camp per saludar amb la copa de
campions.

_

Víctor Muñoz

, í

ENTRENADOR DEL
VILA-REAL

Xavi Aguado (Badalona,
05-06-68) es va convertir ahir
en un jugador històric. El defensa i capità del Saragossa va
igualar un altre defensa del
conjunt aragonès, José Luis
Violeta, en nombre de partits
oficials amb el conjunt de la
Rbmareda. Aguado va disputar
els 90 minuts del Saragóssa-Sevilla (4-2), en el qual va ser
amonestat en el minut 18, i va
igualar els 470 partits que Vio-,
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íBíjjRÍ3jja^|Sai;agWs^aiés-ü
:nÍimÍGaïffjWiíipesperar)ga|^
••Í|Í|Íespifsd|l|i|e^í^taidi^
:|jjise|ji^pi||^Sé\^Haií|ès^
iíllpsIíeilaJdestitiiÍGióSííiilH^^
;ïÍíjití^eqüi|j^ra^on|^fèsy^^
j»|iavan5an|íj|fi|efiva^
:p§j(rnà|geSdejiaifJKesperaGro
jiiídeJj'enïrenàtícífiiE^^
j|jiSaragossía^ajiféninJa|i|^
•Í!!!pÍÍüpÍa|(àe j|iijgar;ié| ^^^
¡jfiJjítólerjefiitoèrGÍaHe^^^
pj|f)ero^iratíají^;íaítpitfn^
iiiiÍpütjítitíf^pi(ofTiíè|ri!tç^^
•jn;iaçcions;ÍI;Seyifl^
Vj|Íi|eXfD|p|aHnffijlSr!le|^
iÍH|jua1jtatsíjya|;LÍp)iimer^^
lljjneit^iiSsjiíyaitj^ür^jtòï^
.j:i!Í|eilaJsGÍï):iSà;enga^
:j|íj|ara|íossíà'pf!aGÓtí^^
j|Í!üna;yitít|ína{rTi£)ítsG^
;jipierijÍa!S^pi|WpaW;/Eü9!|i9j|^
' IÍÍÍ^SÉyitiA::NótarioyNJèguï^
jiH;f^biòiÀÍfàroKJuàfimi:,;^
•IjiiflueiiòjjyfçtqrliLúisfeil^^

©Hem fet tot el que ens
ha estat possible per
guanyar aquest partit, i ni
tan sols no hem pensat en
l'empat. Això és digne
d'elogi
Palacios, de l'Osasuna, condueix la pilota eh una acció del partit d'ahir, /EFE

ijijiC^nyisrïQliiMrajpersReyeaKS^
Ífií;mSsiperjLújs;(aili(660|íTòeat^^
¡níJMoisés5(9|Í')!];HJÍ!íyS«ííH
iHpSÀRÀGÒSSAçíiialtíSzíJRètóre
:iíÍ!!Pác¿',¡|cablpÍ¡i4ciJñai^^
:;|j;gSñ^iGal)ettÜ;MartíniV^
i{;í;Çànyiè;i;KòmijefVóvic)per^^
J5gf(èÍ;);ÍYprHi;petiG(iajnftó;(64^^

; ï P 5 ÍGSSM5|ÏÍOIMMÍIIS!(Ï9?W! I
liüiVeéHè^ifféoiíiÒiivMísiSíiíBà'ï&iiiii
•ÍSiii\íeta!!3;^2i{fó'ÍGail€tti:H-Í2i(a5'ï:V

EL 9
Pamplona

Guayre va> salvar el Vila-reàl
d'un altre fracàs al camp de
l'Osasuna. Els de Víctor fa set
setirianes que no guanyen i estan a un partit d'igualar la pitjor sèrie de la lliga d'enguany.
Són allà mateix on eren, amb
els mateixos punts que l'Osasuna i el mateix llast que arrossegaven. El Vila-real va patir en

els primers ininuts, pel neguit (24') i s'hi va quedar fins que
que li va provocai: el primer gol Pizzi, poc afortunat, va avançar
de l'Osasuna (3') i pel desgavell els navarresos (43'). Guayre i
que va haver de recompondre. . Pizzi van aparèixer novament a
Una vegada va refer èls dese- la segona part, van pactar una
quilibris' va saber una altra ve- jugada i el davanter canari va
gada a què jugava i es^a quedar disfrutar superant Unzué una
la pilota. Li va funcionar el mig altra vegada (61'); 1 fins al final,
del camp i va aprofitar que l'O- els de Víctor van provar de reisasuna s'havia arraconat per vindicar les seves qualitats, peenviar la pilota a les bandes. rò, finalment, van malgastar
Tot plegat, però, va ser Guayre dues ocasions de gol de Pizzi
el que va tornar l'equip al partit (80'i 88').

Aguado esdevé il·lustre a Sevilla
J.F.
Saragossa

'.!rl 2002

leta havia jugat amb el conjunt
"aragonès durant la dècada dels
60. Amb el Saragossa-Rayo de
diumenge, Aguado es convertirà en inigualable.
Aguado és un clar exemple
de la fidelitat a uns colors, els
blancs-i-blaus del Saragossa.
En un món ple de traspassos
milionaris i de canvis vertiginosos, Aguado no s'ha mogut
durant dotze temporades de
l'equip que li ha permès fer-se
un n o m en el futbol i l'únic
amb el qual ha jugat a primera
divisió. Èl defensa badaloní.

que no ha estat internacional
amb Espanya en cap ocasió,
s'ha guanyat el respecte i l'admiració de l'afició per la constància i la seguretat defensiva.
Aguado nO superarà el madridista Sanchís (18 anys al primer
equip blanc), però ja és un dels
il·lustres del Saragossa.
Aguado ha crescut en el Saragossa i h a c o n t r i b u ï t a la
grandesa d'un club que ha conviscut amb l'angoixa i els patim e n t s , com la promoció de
d e s c e n s de l'any 91 a m b el
Múrcia, o títols històrics com la

Recopa de París de l'any 95 davant l'Arsenal. Aguado, a més,
ha guanyat dues copes del Rei.
Final de contracte. Aguado
acaba contracte el proper 30 de
juny. No es planteja quan penjarà les botes. Té 33 anys i enveja l'estat de forma de Miquel
Soler (Mallorca) amb 36 i Don a t o (Deportivo) a m b 39.
Aguado serà, els propers quatre anys, vocal de l'Associació
de Futbolistes Espanyols (AFE), i e l l 8 de maig jugarà el Catalunya-Brasil al Camp Nou.
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L'Inter supera el Parma i
recupera el lideratge
o La Roma ensopega al camp de TUdínese,
que desaprofita un penal (1 -1)

t itàtia

MUà

Bolonya-Chievo
Verona-Venècia

L'Inter de Milà va recuperar
ahir el lideratge a la sèrie A italiana després de vèncer el Parma (2-0) i d'aprofitar l'ensopegada del Roma al terreny de joc
de rUdinese (1-1). El conjunt
d'Héctor Cúper va vencer un
Parma que està en zona de descens amb un autogol de Sensi- ni i un gol de Vieri, que va agrair
• públicament la confiança que
li té Cúper. El Roma es va acostar a la derrota a Udine i altre
cop va haver de donar les gràcies a Batistuta, autor de l'l-l.
Els locals van fallar un penal a
l'últim minut. .
San Siró va acollir ahir un
convidat il·lustre. El campió
del món de motociclisme Valentino Rossi va assistir a una
nova victòria de l'Inter assegut
a la llotja al costat de Ronaldo,
lesionat. Una acció desgraciada de Sensini va suposar l'l-O
(4'). El conjunt interista va tenir
moltes opcions per fer el 2-0,
que no va arribar fins a un gran
xut de Vieri a les acaballes del
matx. A la roda de premsa posterior al partit, l'exjugador de .
l'Atíético de Madrid va destacar la feina de Cúper. L'extècT
nic del València té fe cega en el
davanter, que ha assumit la
condició de líder del nou Inter.
El club de Moratti somia en el
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O El Juventus no té pietat de l'Atalanta (3-0)
I el Milán empata al camp del Florentina
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3-1
1-0

Inter Milà-Parma
Juventus-Atalanta

2 -O
3 -O

Lazlo-Perugia
Lecce-Piacenza

5-O
0-0

UdJnese-Roma

1 -1

Fiorentina-Milan

Inter Milà
Roma
luventus
Chiejfo
Milán
Bolonya
Verona
Lazio
Torlno
Piacenza
Udinese
Perugia
Atalanta
Lecce
Brescía
Parma
Florentina
Venècia

1- 2

PJ PG PE PP GF GC

19
•19
19
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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1-1

Brescía-Torino
EQUIPS

19

12
11
10
10
8
9
8
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
2

5
7
7
3
8
4,
4
7
5
4
4
4
4
7
7

2
1
2
5
3
6

7
4
8
9
9
9
9
8
8
9
4 11
4 13

e

35
29
35
33
27
20
26
26
23
24
26
20
24
19
21
22
21
16

16
12
14
25
19
19
13
27
25
25
32
28
34
26 •

32
30
38
32

R

41
•

40

37
33
32
31
28
28
23
22
22
22
22
19
19
18
16
10
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Conceiçao (7) i Zanetti (Inter) intenten frenar Di Vaio (Parma). / EFE.

primer scudetto des de 1989 i
les seves estrelles hi estan a
gust. A més, l'Inter està imbatutenel2002.
El Roma, en canvi, flaqueja i
ahir no va passar de l'empat a
l'estadi Friuli (1-1). Batistuta,
autor del 3-2 contra el Verona
a l'última jornada, va salvar els
mobles a vuit minuts del final
i va igualar el gol inicial de Di
Michele. El porter del Roma
Antonioli va parar un penal a

Muzzi a l'últim minut. L'Udinese havia sumat tres punts
dels últims quinze.
Tampoc va fallar el Juventus
contra l'Atalanta. Trezeguet (2)
i Tacchinardi van segellar un
còmode triomf per als de Lippi
(3-0). En l'iiltim partit de la jornada, el Milan només va empatar al c a m p del F l o r e n t i n a
(1-1). Adriano, cedit per l'Inter,
va fer l'I-l en el minut 90 i va
igualar el 0-1 de José Mari.

Shevchenko va fallar un penal.
Altres resultats destacats de
la jornada van ser la derrota de
la revelació, el Chievo, a Bolonya (3-1) i la golejada del Lazio
al Perugià (5-0). Mendieta no
va jugar i van marcar Inzaghi,
Claudio López, Flore, Stankovic i Negro. El Verona, que va
vèncer el Venezia (1-0), va sumar el cinquè triomf seguit a
casa igualant un registre de la
temporada 85-86.
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Leeds i Arsenal
fan taules (1-1)
EL 9
Londres (Anglaterra)

La jornada de la Premier League anglesa s ' a c a b a r à avui
amb el Charlton-Aston Villa, si
bé el partit estel·lar es va disp u t a r ahir a EUan Road. El
Leeds, tercer, i l'Arsenal, quart,
van empatar després d'un altre
gol-de Robbie Fowler (1-1). El
davanter anglès, fitxat aquesta
temporada procedent del Liverpool, va fer el setè gol amb

el Leeds en el minut 6, però el
francès Pires va igualar el marcador i va d o n a r un p u n t al
conjunt d'Arsène Wenger.
En l'altre partit de la jornada,
el Chelsea va golejar el West
Hcun (5-1) i no perd pistonada
, —té 37 punts—. Hasselbaink i
l'islandès G u d j o h n s e n van
marcar dos gols. El Manchester, que va superar el Blackburn, és líder amb 45 punts,
dos més que el Newcastle (43)
i tres més que el Leeds (42).
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Prinner trionnf per a
Senyal i Cannerun
. EL9
Bamako (Mali)

Dues de les cinc seleccions afi'icanes que disputaran el pròxim
mundial, les de Camerun i Senegal, van debutar ahir en la
copa.d'Àfrica amb victòria. El
Camerun, actual campió olímpic i campió d'Àfrica, va vèncer
el Congo amb un gol del davanter del Parma Patrick M'boma
(1-0). El Senegal, per la seva
banda, va sorprendre Egipte

gràcies al gol de Diatta (Lens) a
set minuts del final (0-1) > En
canvi, u n altre dels favorits,
Sud-àfrica, que jugarà amb el
Paraguai i Espanya en el mundial, va ensopegar contra Burkina Faso (0-0). McCarthy
(ex-Celta) va ser titular en els
sud-africans. El Senegal, rival
de França en el mundial, va ser
seguit amb molta expectació
contra Egipte. D'altra banda, a
Makasa i Bakala (Zàmbia) se'ls
ha detectat malària.
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Guayre

-LA CANTADA
Cañizares

A Canàries fa temps que
fabriquen jugadors amb gust.
Guayre va exhibir ahir una
agradable riquesa de recursos i
va marcar els dos gols del Vilareal al Sadar. Va ser el millor
jugador del seu equip, amb
diferència.

El porter del València va cantar
com feia temps que no ho feia
just ara que.la seva reputació
ha pujat. Una errada seva va
suposar el segon gol del
Valladolid i la primera derrota
valencianista de la temporada
a Mestallá.

EQUIPS

! PTS

1

Real Madrid

2

Alavés

3

Deportivo

39
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4

Celta

34
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Athletic

34

Barcelona
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Alavés
Athletic
Barcelona
Betis
Celta
Deportivo
Espanyol
Las Palmas
Malaga
Mallorca
Osasuna
Rayo
R. Madrid
R. Sociedad
Sevilla
Tenerife
València
Valladolid
Vila-real
Saragossa
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2-1
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H
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7/4

H
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2-3 21/4
3/2
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0-;0 3:0 10/2
12/5
23/12
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El Valladolid no perd des que
es va reprendre la Higa a
principis de mes i s'ha acostat a
I pom de dalt de la Miga. Amb
Moré, que ha resituat
Caminero a la defehsa.s'han
acabat les èpoques de
patiments a Pucela."
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L'EI^TREI^AOOR DISCRET
Pepe Moré
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^ . 7/4 21/4
1,4 0-0 2-1
4-0 28/4 2,0
3/2
1-1 0-1
1:1 3:i: 2:0
24/2
4-p
10/2
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7/4

1-2
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1-0 2-2 3/2
14/4
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4-0 12/5 4-2:
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,2-0 0-0
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H•

.....

1-0

2-P

••

17/3

5/5

3-2

31/3

••
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Jornada 22 (27/1/2002)
Real Madrid-Betis
. . Bernabeu
Zorrilla
Valladolid-Màlaga
Insular
Las Palmas-Valencia
Athletic-Deportivo
San Mamés
Alavés-Mallorca
Mendizorroza
, Balaldos
Celta-Real Sociedad
Vila-real-Tenerife
El Madrigal
Camp Nou
Barcelona-Osasuna
La Romareda
Saragossa-Rayo
Sevilla-Espanyol '
Sánchez Pizjuán
Jornada 2 J j ; 3 / 2 / 2 0 0 2 )
Espanyol-Real Madrid
Lluls Companys
Betis-Valladolid
Ruiz de Lopera
La Rosaleda
Málaga-Las Palmas
Mestallá
València-Athletic
Riazor
Deportivo-Alavés
Son Moix
Mallorca-Celta
Anoeta
Real Sociedad-Vila-real
Tenerife-Barcelona '
Rodríguez López
Osasuna-Saragossa
El Sadar
Teresa Rivero
Rayo-Sevilla
Jornada 2 4 (6/2/2002)
Valladolid-Real Madrid
Zorrilla
Insular
Las Palmas-Betis
Athietic-Màlaga
San Mamés
Alavés-Valencia
Mendizorroza
Balaídos
Celta-Deportivo
Vila-real-Mallorca
El Madrigal
Camp Nou
Barcelona-Real Sociedad
Saragossa-Tenerife
La Romareda
Sánchez Pizjuán
Sevilla-Osasuna
Rayo-Espanyol
Teresa Rivero

- -
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EL 9
Muns, 21rtüHonerdel ¿'00?

MES FUTBOL tSVí^OSSTSGA

EL DESTITUÏT

lA FE DEL TENERIFE ; .
Aragoneses

Pepe Mel

ElRETORfsS
Olivera

El porter del Tenerife
exemplifica la fe rotunda del
conjunt canari en la lluita que
manté per aconseguir la
permanència. Mica en mica
aquest equip s'adapta a la
categoria i va agafant el t o que
I i pertoca.

L'entrenador
està
aconseguint
que el seu
equip es
convenci que .;
pot jugar a un
bon nivell

El davanter uruguaià va tornar
a dedicar gols a Bob Marley.
Ahir va tenir una altra
oportunitat substituint Reyes i
no la va desaprofitar. Va
marcar dos gols contra el
Saragossa i va ser decisiu en la
victòria del seu equip.

e-^

^vá

21

Jaume Bonet

EL SEVILLA COMPROMET ROJO. EI Sevilla es va fent un lloc a primera i ahir va poíar Txetxu
Rojo en un compromís. La derrota del Saragossa al Sánchez Pizjuán deixa el tècnic basc amb un
peu a fora de la banqueta del conjunt aragonès. Ho té t o t en contra per continuar.

Continuarà al Nàstic com a
segon de Lobo Diarte. No ha
pogut redreçar la trajectòria de
l'equip grana t o t i els primers
símptomes de recuperació que
van aparèixer en els primers
partits. Amb ell a la banqueta
el Nàstic va guanyar el Madrid.

;íli!l!i;:;5kEsüLms>''' í í
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Xerez-Extremadura
Oviedo-Racing
' Gimnàstic-Burgos
Ejido-Jaen
Atl. Madrid-Elbar
Múrela-Ferrol
Elx-Leganés
Còrdova-Llevant
Albacete^Salamanca
Numàncla-Recreatlvo
Badajoz-Sporting

Jornada 24 (27/1/2002)
Sardinero
Racing-Extrerriadura
Plantío
Burgos-Oviedo
Jaen-Gimnàstic
La Victoria
Ipurua
Eibar-Ejido
La Malata
Ferrol-Atl. Madrid
Leganés-Múrcia
Butarque
Llevant-Elx
Ciutat València
Salamanca-Còrdova
Helmántico
Colombino
Recreativo-Albacete
EI.Molinón
Sporting-^Numància
Badajoz-Xerez
El Vivero

1-2
0-0
0-0
1-0
1- O
1-2
1-0
3-1
0-1
. . . .0 - O
1-2

liifeiili ;Íl!Í^IFI#!Íp!E60NÍÀ'
ím-^^-mmmm
EQUIPS

PTS

PJ

G

E

p

GF

GC

49

23

15

4

4

37

15

42

23

13

3

7

27

19

738

23

10

8

5

28

19

4 Recreativo

37

23

9

10

4

22

16

5 Burgos

36

23

10

6

7

23

20

6 Oviedo

35

23

8

11

4

•2r

13

7 . Albacete

34

23

9

7

' 7

23

16

8 Salamanca

34

23

8

10-

5

33

29

9 Ferrol

30

1 Atl: Madrid

3 Racifig

mmm

EQUIP DE LA JORNADA

OLIVERA
Stvill.i

DELY VALDÉS

O

O

O

JORDI CRUYFF
Aljvi's

GUAYRE
Vild rejl

ENCONGA
Vall.-ri-.n

O

m

o

o

SERGIO
Cï-í-i

Jj;ÍI!ÍÍEJA0lDíÍ|Í!ll

O

O

PABLO ALFARO
DE QUINTANA
S,-ji"i
fíat'
Vii'ivano

O
RUFETE

O
CRUCHAGA
0^.¡ .ir,.

O
ARAGONESES
Ton.Tilr
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JUGADOR

EQUIP

GOLS

Catanha

Celta

U

Urzáiz

Athlètic

10

.

33

23

10-

3

10

31

10 Elbar

31

23

8

7

8

24

15

11 Còrdova

30

23

8

. 6,,

9

28

28

12 Sporting

29

23

7

8

8

29

29

13 Extremadura

29

23

7

8

8. - 19

14 Badajoz

29

23

, 8

5

21

• 25

Real Madrid

10

Real Madrid

9

15 Numàncla

2'9

23

7

8

8

22

29

Lugue

Mallorca

9

16 Jaén

29

23

8

5

10

21

28

Moisés

Sevilla

17- Elx

29

23

7

8

8

18

25

Tamudo

Espanyol

8
8

Fernando

Valladolid

8

18 Múrcia

26

23

6

8

9

20

25

Saviola

Barcelona

8

19 Leganés

24

23

5

'9

9

14

Diego Tristán Deportivo
Darío Silva
Màlaga

8
7

4 • ;ï;9:^'

10

,22Í

4 V.V ; | j 7 - .

12 . '..18|ï

Makaay
Edú

Deportivo
Celta

Víctor

Vila-real

7

Kluivert
Olivera

Barcelona
Sevilla

7
.7

Rivaldo

Barcelona

. 6

Etxeberria

Athletic

'

Valladolid

'

7
'7

EQUIP

Herrera

Alavés

Nacho González
Bonano

:-'lfí"

23

PARTIT GOLS
9

MIT
0.69

• Las Palmas

22

• 17

0.77

Barcelona

18

16

0.89

15

0.94

Cavállero

Celta

18

17

0.94

Toni Prats

Betis

21

20

0.95

Casillas

Real Madrid

19

19

1.00

López Vallejo

Vila-real

21

25

1.19

Contreras

Málaga

20

24

1.20

Sergio Aragoneses

Tenerife

17

21

1.24

Unzué

Osasuna

. 21

26

1.24

Notario

Sevilla

21

27

1.29

Leo Franco

Mallorca

15

20

1.33

Molina

Deportivo

19

26'

1.37

Lafuente

Attiletic -

19

26

1.37

Saragossa

14

20

1.43

Real Sociedad

17

26

1.53
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Albacete
Atl. Madrid
Badajoz
Burgos
Còrdova
Elbar
Elx
Extremadura
Gimnàstic
Jaén
Leganés
Llevant
Murcia
Numàncla
Oviedo
PolLEjido
R. de Ferrol
,
Racing
Recreativo
Salamanca
Sporting
Xerez

-

23

il 1i i ii
ra

6

13

WSti:Íc liill

•o

16

Alberto

|2a^Gimnáístif**--.í-

6

•València
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23.
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Cañizares

Lainez -
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Raúl

Tote

;,í PROPERA
RE5ULTATSi\,M»H
" 1' Espanyol-BetiS'y \'Vf "• W X ; !ffi!l2.535.947 euros . 'i\>-l' Real Madrid-Betis\
2 Valadotid-Málaga
2 Málaga-Real Madrid ' i'X ¿ "'POT'ACUMULAT
3 Las Palmas-Valencia
1X2
1.253.594,70 euros
3 València-Valladohd
4 Athletic-Deportivo
4 Deportivo-Las Palmas' IX :
S,Alavés-Mallorca
5 Mallorca-Athletic
6 Celta-Real Sociedad
i t 6 Real Sociedad-Alavés
PREMIS
7 Vila-reat-Tenerife - -^
,(7 Tenerife^elta
(X;
cap dt. IJ
8 Barcelona-Osasuna *'
8 Osasuna-Vila-real
J X , -euros
9 Saragossa-R Vallecano
7 de 19 Rayo V-Barcelona
1}' ,
10 Sevilla-Espanyol
1 Xa
268.627.44
10 Sevilla-Saragossa
11 Racing-Extremadura
11 Oviedo-Racing
J X ?.
146 d- 1 ^
12 Burgos-Oviedo
12 Nàstic-Burgos
l.Xa V 8.586 27 euros
l'X?.vt\''2!134d. _ i .
13 R Ferrol-At. Madrid-'
''.\13 Eiido-Jaéiï'r','J'A' 'V\\
14 Recreativo-Albacete ^
l'v 14 At'Madrld-Elbarn
1\, '«V^j 587,44 euros _
Pie al 15
, " ^' "
Pleal·15\^1
\*í '^•20.'490 J - 11
15 1 levant-Elx
15 Albacete-Salamanca
1 X 2 61,18 euros

, \

<
M 2-0
^•^.m 1-0
H
S-9 0-4 0-1

%

3
•O
ni

E
u

K
UJ

OiO

M 4M)

0-1

ü

lis;

ni!

-J

4-0

3^0

2-0

2-1
2^2

1-0
0-0 l-o 1-0 0-0

o

cm
>

c
0)
n
—»

.

0-1

"O

! S

'

o:

Ç
'u

i

N
0)
0)
X

!

1-1 2-1 2-1 píl
SJ
0;o 1-0 isi 2-p 151 •

1-2

2-1 3-2 IjO
w 0-0 1-0 0-1
2-0 2-4
1-3

3-1

hi m3il W
m
m m 2ip
Jl 0^3 # & mM oso1?}
go ffi
ffi
m
1-0
1-3
lio
2^2
2:0
0
^
i|í
iji
g)
m
m. 2^0
0^2

IÏ1

§ 2 3i0 2-0

í-ó
1-0 5-0
i;o
1-1
1-2 2-0 P-^
o-i
§9 2-0 0-4
0-2
1-0
i-0
2-0 0-p !•?
1-2
?-}1-2 1-1 0-0
3-3 0-2
1-0
0-P
l-P
ig ojo
1-2 1-3 3-1
0-1
9:0
& 0-3 ?-P iSi ijo M 2-0 2-1 M 2il
p-i
i|i
&
Si? OrO Rio 1|1 M & fSJ

ü

•

m

M
fio1?2

1? JIP® 2Ï} S?
ft? fflifi OSO9-P
2;Ò

•S lío

o-J l i i ofo

1-1

m

m

&

m

m M iJ
1-2

1;0

M

0-0

?í9 0-0

e
m

•

1-1

& iJ
ffi
m 2j2
0-0
P-9M-IrO

?•?
iS?3-4
w
!|3
go
g? 2-1 0-2 2 1 • 2TO 3|1 & 2^2
i
g
3
^
& ?:J m 2J023! IjO
m 2f
mOJOSig íJo
0,3
2-0
SI
& 0^2 MPJi gi ü si?
2-0 0-0 2:2 0-1
2^
go (goi? m
m Ójl
m nJlí 1|1
0-0 2-1 3-0 0-1 Ji?
Mí?íl m
•!l? D:i
1-2 0-1 2-0
lió
2-1
W
iJ
ffl
w
m
m
0-0 1-0 1-0 *•?
0-1 3.0

•

•

22

ELS

MÉS FUTBOL

M^IÉmm^^^^'-P"''

«Lobo» Diarte és el nou
entrenador del Nàstic

'•':'^·-' PROPERA • •-:•;;

Lleida-Beasain 3-3
Jornada 21 (27/1/2002)
Mataró-Espanyol B
3-1
Terrassa-Lleida
', Olímpic
Binèfar-Alfaro
1 - 1 •'
Beasain-Mataró-Loinaz'
Eibar-Logroñés
2-0
Espanyol B-Binèfar
Ciutat Esportiva
Figueres-Gramenet ".'.'.'.'.'.1-2
^"^'°:f'^l''
'
l£M^^5ta.
Calahorra-R. Sociedad B . . 0 - 0
, Logroñés-Rgueres
L^Gaunas
'
i
n
Gramenet-Calahorra
Municipal
Barcelona ,B-Osca
• . 1 -0
R. Sociedad B-Barcelona B
Anoeta ,
Sabadell-Osàsuna B
2-2
Osca-Sabadell
Aicoraz
Hospitalet-Saragossa B . . . 1 - 1
' Osasuna B-Hospitalet
TajonaT
Real Unión-Terrassa
2-0
Saragossa B-Real Unión
C Deportiva

o L'exjugador paraguaià arriba
avui a Tarragona per intentar
salvar Tequip del descens

O Jaume Bonet serà el segon del
nou tècnic i el club espera
concretar el fitxatge de Ramis

Ò.M.'
Tarragona
I PTS

I

PJ

G

E

P

GF

1 Barcelona B

EQUIPS

| 40

:_ 20

12

4

4

3G^ _ 1 7 _

2 Espanyol B

i~37

¡ 1 9

11

^4

f__37

3 Hospitalet

j

[

20

11

3

6

I 36

¡

?ü

10

fa

1

1

4 Mataró
_ ._

—___,

36

GC

21

£

34

18

5

4

40

25

5 Logrones

| 31

j

20

8

7

5

38

28'

6 Real Unión

|. 31

|

20

9

4

7

23

20

7 Terrassa

|

30 .j

19

8

6

5

23

17

8 Lleida

j 29

j

20'

8

5 .

9 Binèfar

I 28

I

20

7 - 7

I

I

10 Gramenet

|

11 Saragossa B

28

|

7

31 • 34

7

20

22

8

23

31

:

20

8

.

:

4

|

27

|

19

7

6

6

26

20 • .

12 Figueres

.|

26

j

19 - . 8

2

9

24

21

13 Sabadell

|

25

j

19

7

4

8

28

31

14 Eibar B

I 25

!

20

6

7

. 7

15 Calahorra

I 23

I

20

' 5

8

1

I

18.

7 ' 25

25
24 •

^

16 Osasuna B

| 23' |

20

5

8

7

22

22

17 Beasain

i

19

I

20

_4

7_

9

2ü

39

18 R. Sociedad B

|

18

j^ 20

4

b

10

J^

30

g

"" "s"""" 12

33

I

19" Alfaro

"

20 Osca

! "Í5

I

19

2" " 9

l~12

I

20

3
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Gramenet B-Júpiter
Balaguer-Badaloní
Barcelona C-Manresa
Europa-Premià
Cornéilà-Palafrugell
Palamós-Guíxols . .
Manlleu-Girona . .'
Gavà-Sant Andreu
Vilassar-Tàrrega
Reus-Andorra

iislHísliiílifllillllHlííi
EQUIPS

1 Palamós
2 Gavà
3 Badaloní
4 Girona

14

12

31

:m

iPRORERAi

<n j; i \

\\m\

3

HHíitnHfi.iUsUiiiíS-i'
Jornada 22 (27/1/2002)
BadalonI-Júpiter
Manresa-Balaguer
Rremià-Barcelona C
Paiafrugell-Europa
Guíxols-Cornellà
Girona-Palamós )
Sant Andreu-Manlleu
Tàrrega-Gavà
Andorra-Vilassar
Reus-Gramenet B-

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

11lli iiiil iiliii iï
¡ïllnï

I PTS

1 PJ
1 39 i 21
1 39 1 21

G^
11

E
6

12

P

GF

GC

4

45

2i

b

34

24

21

9

8

4

35

27

i 33 1 21
1 20

10

• .i

8

23

27

8

8

4

36

.27

9

5.

6

28

20

i ^^

1

6 Balaguer

11 32^^1

20

7 Barcelona C

1 32 1

21

9

5.

7

38

32

8 Reus

1 31 1
! 30 I

21

8 •

7

6

22

23

21

9

3

9

36

23

1 21

9

3

9

• 43

•38

8

6

7

33

28

5 Europa

9 Palafrugell
10 Vilassar

-j

30

21

12 Manresa

1 30 1
1 28 1

21

9

1

11

32

37

13 Cornellà

1 27 1

21

8

3

10

22

26

14 Gramenet B

1

21

5- • 11

5

26

25

15' Júpiter

1 ^^

23

•37

11 Guíxols

2 6 -I

1; 21

, 6

'6

16 Premià

I 22 1 20 .

6

4

9.
10

27

- 33

17 Tàrrega

{ 22

21

6

4

11

27

36

18 Sant Andreu

1 22 1

20

6

4

10

25

41

19 Andorra

1 21 1

20

5

6

9

20

30

20 Manlleu

1 17 1

20

5

2

13

24

42
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El tècnic paraguaià Carlos
Lobo Diarte, expreparador de
l'Atiétíco de Madrid B.i del Salamanca, és el nou entrenador
del Nàstic de Tarragona, en
substitució de Jaume Bonet,
que ahir va ser rellevat de les
seves funcions i farà de segon
entrenador al costat del nou
tècnic, que serà el tercer de l'equip aquesta temporada. Diar- •
te, que té 47 anys i va jugar al
Saragossa, el Valèricia, el Betis
i, el Salamanca, té previst arribar avui al matí a Tarragona
per dirigir el seu primer entrenament i ser presentat oficialment. El club tarragoní també
espera presentar avui el defensa Lluís Miquel Ramis, amb el
qual ja hi ha un principi d'acord.
El nou tècnic, que ja va estar
a punt d'agafar el Nàstic després de la derrota de l'equip de
Bonet contra l'Elx (1-2) en la
15a jornada de lliga, tindrà el
repte d'intentar salvar els granes d'una situació límit que els
té a set punts de la permanència, beneficiats mínimament
per la derrota d'ahir del Múrcia
contra el Racing de Ferrol (1-2).
El club, després dels tres partits
sense guanyar —dues derrotes— amb què l'equip ha encetat l'any, no ha esperat per tornar a prendre mesures dràsti-

Jaume Bonet en una imatge recent, serà el segon entrenador del Nàstic de Diaite. /A.P.
ques i ahir, un dia després de
l'empat insuficient contra el
Burgos (0-0), va comunicar a
Bonet que seria substituït. El
president del Nàstic, Josep Maria-Andreu, va assegurar que
«Bonet ha entès que feia falta
un revulsiu», i el preparador ya
dir que acata la decisió de la directiva del Nàstic, perquè se
sent un hOme de club, després
d'admetre que ha vist els jugadors «tocats» en els últims dies.

Bonet, que ja va substituir
Josep Maria Nogués a la 13a
jornada, ha dirigit el conjunt
grana en 11 partits de lliga
aquesta temporada, amb un
balanç de tres victòries, dos
empats"i sis derrotes, que.es,
tradueixen en onze punts. El
Nàstic ha començat l'any amb
un punt en tres partits per oblidar que han desplaçat Bonet a
un sego'n pla, com a segon entrenador.

1 L'Oviedo i el Racing empaten i

í'Atlético treu dotze punts al quart
pedir que algun dels seus perseguidors se li acostés perquè,
a més, el mateix dissabte ja haL'Atiético de Madrid és més lí- via perdut el Xerez. Ara, les tres
der de segona A després que places d'ascens són per a Í'At. ahir es completés la vint-i-tre- lético (49 punts), el Xerez de
sena jornada. El conjunt mata- Schuster (42) i el Racing (38).
lasser, que va vèncer dissabte
El partit més interessant de
l'Eibar aihb un únic gol de Die- la jornada es va disputar al
go Alonso, ja treu dotze punts Nuevo Tartíere. Dos exequips
al quart classificat, el Recreati- de primera, l'Oviedo i el Ravo, que ahir va empatar a Sòria cing, van disputar un partit
(0-0). L'empat en el duel d'as- equilibrat davant 16.000 espirants Oviedo-Racing va im- pectadors. Només la falta de
EL 9
Madrid

i
a

punteria dels cantàbrics els va
impedir el triomf. Els locals van
jugar amb deu des del minut 5
per expulsió amb vermella directa del rus Onopko.
L'Oviedo es queda ara amb
35 punts, per darrere del Recreativo (37) i él Burgos (36). A
la part baixa, el Múrcia, que, va
caure a casa, perilla, i el Leganés, perdedor a Elx en un duel
directe, acompariyaria el Poli
Ejido, el Nàstic i el Llevant a segona B.

EL 9
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Maljkovic es queixa!
Ara resulta que Maljkovic està emprenyat
perquè li van robar un partit a Grecia per una
cistella I dennana que li donin la victòna Que
li canviïn per aquella famosa final a 4

• MOTORRALll DEi^ONTECARLO.

Trionnf amb
O Loeb va acabar primer
però la FIA podría acabar
donant el tríomf a Makinen

O El francès va ser
sancionat amb dos minuts
però Citroen va apel·lar

O Caríos Sainz, molt
regular, va obtenir un
meritori tercer lloc

lOSEPCASANOVAS
Barcelona / Montecarlo

Sebastien Loeb (Citroen Xsara)
va pujar al podi com a vencedor, però Tommi Makinen (Sub a r u I m p r e z a ) , segon en la
suma de temps, va sostenir un
discurs de vencedor. I al final
serà el comitè d'apel·lació de la
FIA qui d'aquí uns dies o setmanes- decidirà el guanyador
del 70è ralli de Montecarlo,
primera prova del campionat
del món.
L'enrenou va tenir el seu origen en un canvi de pneumàtics
. al Citroen Xsara, fet dissabte al
vespre en una zona prohibida.
I tot i que és evident que un
canvi de pneumàtics a final
d'etapa no millora les prestacions d'un cotxe, sí que la manera com es va fer vulnera un
reglament en el qual seria perillós establir determinats precedents. A resultes d'això, Loeb .
va cpmençar l'etapa penalitzat
amb dos minuts, sanció què no
figura en la classificació del
ralli (oficiosa) perquè els oficials de cursa van atendre la
sol·licitud de Citroen en presentaria corresponent apel·lació. Una sanció que també va
alterar tàctiques en la tercera i
. definitiva etapa. Almenys és el
que es desprèn del comentari
de David Lapworth, director
esportiu de Subaru: «Tommi
ens havia p r o m è s a t a c a r al
màxim, però quan hem sabut
que Loeb havia estat penalitzat
li hem demanat que assegurés
la posició.» Prou clar, no? L per
avalar-ho, només cal repassar
els temps dels trams, amb tres
escratx per a Petter Solberg,
l'altre Subaru, i només un segon lloc per a Makinen, just en
el primer tram del dia, allà on
Loeb va cedir uns 20 segons i
va quedar a només 18.6 sobre
Makinen en la general, per cul-,
pa d'uns problemes elèctrics.

Sebastjen Loeb i Daniel Elena celebren la seva victòria en el primer ralli del mundial. / EFE
Els dos últims trams van ser,
doncs, un tràmit per als dos pilots que des. del primer moment havien fet més mèrits per
guanyar. I també per a Carlos
Sainz (Ford Focus), que en els
dós primers trams ja s'havia
preocupat d'ampliar a 26 segons la diferència sobre Marcus Gronholm (Peugeot 206),
al qual precedia de menys de
cinc segons. En canvi, tant per
a Gronholm com per a Colin
McRae (Ford Focus) la lluita
pel quart lloc es va mantenir
fins al final, amb resultat favorable per al pilot de Ford. Petter
Solberg va ser el pilot més ràpid
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del dia i fins i tot es va permetre
el luxe de batre en l'últim tram
(Loda-Luceram) el rècord que
François Delecour mantenia
vigent des del 1991.
François Duval (Ford Puma)
va ser el vencedor de la catego-.
ria júnior, en la qual ahir van
a b a n d o n a r Marc Blázquez i
Oriol Julià (Ford Puma) i Albert
Llovera i Marc Corral (Fiat
Punto), tots per problemes mecànics; Xavier Amigo, copilot
del paraguaià Alejandro Galanti (Ford Puma) va sér l'únic català a finalitzar una prova que
van començar 55 equips i van
completar només 26.

SEBASTIEN LOEB

TOMMI MAKINEN

PILOT DE CITROEN

PILOTDE SUBARU

© A q u e s t és elral·l'i que
©Estava preparat al cent
qualsevol pilot vol
per cent per lluitar amb
guanyar, i signf Ica molt
Loeb, però els
p e r a l meu copilot, q u e é s esdeveniments han fet
de Mònaco
que no tinguéssim més
© A m b un cotxe excel·lent . obligaciód'atacartanfort
i uns bons pneumàtics
©Penso que si continuem \
hem.estat concentrats al
de la mateixa manera tot
màxim per explotar
J'any tindrem una
aquest conjunt
temporada fantàstica

«L-
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Diliüns'2rde gener del 2002: f

CLASSIFICACIONS
»Spspel-Turini-Bolleñe 1 2 è t .

L'equip Subaru,
, primer líder (je
marques del
mundial , '

t •

IP.Solberg (Subaru)
22:38.4
2T. Makinen (Subaru)
a 1.00
3C.Sainz(Ford)
a 1.20
4G. PanizzL(Peugeot). a6.50
5C. McRae(Ford)
. a 7.80
6 S.Loeb (Citroen) '
' a 10.50
7 M. Gronholm (Peugeot)
a 10.90
8B..Thiry(Peugeot)
a 26.50
9 F. Delecour (Mitsubishi) • a 28.10
a 30.00
10 R.Burns (Peugeot) •

Monaco La decisió final de
la Federació internacional
d'Automobilisme per
determinar el vencedor del
ral li de Montecarlo no
variarà el tercer lloc de
Carlos Sainz, que havia
cedit mes de dos minuts a
Sebastien Loeb, ni incidirà
en la classificació de
marques, que liderà
Subaru, per davant de
Ford I es que Citroen no
puntua ni bloqueja punts,
perquè només participarà
en set dels catorze ral lis del
mundial I no té dret a
puntuar com a constructor
En canvi, SI que sumen
punts els seus pilots /jc

tSospel-Turini-Bollene 13è t.
1 S. Loeb (Citroen)
12:03.9
2C. IVIcRae(Ford)
a 8.20
3C. Sainz(Ford)
a 10.30
4G. Panizzi (Peugeot)
a 10.90
5 R. Burns'(Peugeot)
a21.80
6 IVl. Grontiolm (Peugeot)
a21.90
7 T. IVIakinen (Subaru)
a 25.00
a 26.50
8 P.Solberg (Subaru)'
9 T. Gardmeister (Skoda) ••a31.70
10 F.Délècour(Mitsubishi) a 33.20

(Sospel-Turíni-Bollene 14è t.
1 P.Solberg (Subaru)
2 G. Panizzi (Peugeot)
3C. |\/lcRae(Ford)
4C. Sainz(Ford) .
. 5 S: Loeb (Citroen)
6T. Makinen (Subaru)
7 M.Gronholm(Peugeot)
8 M. Martin (Ford)9R..Burns'(Peugeot)
10 B.Thiry (Peugeot)

22:02.2
a 7.00
a 10.70
a 10.80
a 26.80
a 27.80
a29.70
a 38.00
3 38.50
a 42.40

t

L'equip Peugeot
troba lògica la
sanció al Citroen
deLoeB: " \

>Loda-Luceram 15è tram
IP.Solberg (Subaru)
11:52.7
' 2G.Panizzi(Peugeot)
a3.20
a 10.50
3C.Sainz(Ford),
4 S.Loeb (Citroen)
a 10.70
5T. Makinen,(Subaru)
. a 11.00
6C. McRae(Ford)
a 12.90
7 M. Gronholm (Peugeot)
a 17.50
.a 19.90
8 M-Martin (Ford).• 9 R.Burns (Peugeot)
a21.10
IOT. Gardmeister (Skpdal a 2 Í . 7 0

Montecarlo Corrado ,
Provera, director de _ ,
Peugeot, va ser molt clar
sobre la penalització de
Citroen, marca que forma
pari del mateix grup
industrial «Per part de
Citroen no hi ha hagut cap
voluntat de fer trampes És
una bestiesa amb
- majúscules Això pot passar
a tothom, però ningu no
pot ignorar la regla», va dir
Provera L'equip Ford va
declarar la seva perplexitat
« No té sentit que hagin fet
això SI van ser precisament
ells els qui, abans del ral li,
van preguntar si es podia
fer »/ j c
>!

> General Absol Uta' .
3h58:44
1 Loeb/Elena
2 Makinen/Lindstrom
a 45.90
a2:01.60
3 Sainz/Moya
4McRae/Grist
a 2:43.90
• SGronholm/Rautianen
a 2:53.30
6SoJberg/Mills
a3:15.50
7 Panizzi/Panizzi
3 4:05.00
• 8Burns/R'éid
a 5:02.30
"9 Deleçour/Grataloup •
35:21.60
10 Gardemesiter/Lukanderá 7:28.30
llThiry/Prevot
8 8:10.80
12Martin/Park
3 8:48.20
13 Eriksson/Thorner
a 10:55.70
14 McRae/Senior
al2:13.50
15 Kremer-Wicha
£i 15:11.90
16 Stohl/Petrasko(Toy.) Í i 15:51.50
17Duval/Fortin(Ford)
é 26:21.40
27 Galanti/Amigo(Ford) ó 46:14..r0
28 Llovera/CorraKFiat) a lh:07.46

> General Júnior

t*

o

1 Duval/Fortin (Ford) ' 4h25:06.2
2 Caldani/Farnocc (Peugeot)a 4:14.9
. 3 Fegh3li/Aren3 (Ford)
3 7:10.4
4 Carlsson/Karlsson(Ford) a 7:24.1
5 Doopelreit./Lettner(Peug.)a 9:47.6
6 Schelle/Weiss (Suzuki)
a 9:50.4
9G3l3nt¡/Am¡go(Ford)
3 25:92.4

»Classificació pilots
1 SebastJen.Loeb (FRA)
lOpunts
•2 Tommi Makinen (FIN)
• 5 punts
4 punts
3 Carlos Sainz (ESP)
4ColinMcR3e(GBR)
3 punts
. 5 Marcus Gronholm (FIN) • 2 punts
6PetterSolberg(NOR)
1 punts

»Classificació marques
1 Subaru
- 2 Ford
3 Peugeot

12 punts
lO.punts
4 punts

La mala cara de Makinen Tdmmi Makinen reculi del príncep^de Mònaco .el guardó de segonclassificat del ral·li de Montecarlo. El finlandès, no.gaire content, pensava que aquella no era la seva,
que era la de Loeb (gràcies a la reclamació del seu equip, Citroen). / EFE

EL COMENTARI JOSEP CASANOVAS

La qüestió és: Loeb o Makinen?
Ho reconec. Si bé com a periodista procuro ser
' Imparcial, com a aflciònat confesso una debilitat per Maldnen. I, com és de suposar, m'hauria agradat Celebrar la victòria del finlandès a
Montecarlo, la qual, de pas, hauria estat, o serà,la seva quarta consecutiva en aquesta prova, un
fet sense precedents. I dic que m'hauria agradat
fer-ho ahir perquè en el supòsit que la FIA confirmi la penalització a Loeb sempre tindré dubtes de qui és el vertader vencedor: si l'ídol o un
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jove amb fusta de campió. I també em preguntaré per quin motiu Citroen va fer un canvi de
pneumàtics en ün Uoc no permès i, al menys
en aparença, en circumstàncies que no incidien
en el desenvolupament de la cursa. O tal vegada
és que hi havia algun problema tècnic més greu,
que.no ha transcendit? El reglament del mundial de ral·lis és tant clar com dur i, a vegades,
il·lògic i desproporcionat. Però és eí reglament.
.De tota maneta, no puc evitar un mal regust.

.Marc Blázquezja
pensa en el
Catalunya-Costa
Brava
Mònaco. L'abandó, per '
problemes a la caixa de ,
canvis, ño va^afectar l'estat'
d'ànim de'Blàzquez El de
Llambilles va fer una lectura
positiva del que havia après
en la seva primera aparició
al ral In de «l'alt nivell que
hi ha en el campionat
junior, tant eh pilots com
en cotxes» Blàzquezva
prometre treballar per
trobar solucions abans del
Catalunya-Costa Brava
«En el ral li de casa espero
poder lluitar pels
punts »/Jc
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•;:;>;MbTÒRiii;ii;siíiliíii^'i!3i!|ii »ATLETISME
•¡í;sCri\^i:llé!;rè9:li;tza;è!|è!'i;;^

;!¡;i;GaíégqnáiMoto,GF!iiG'í;ivíitléii|s;!'
•ï ! amb,àrip,iTiiorriíés^va fer; eiiiiGi! iS
i i'voltes'aljoncüitiiyairealitzaii^iiiii
;iíiiasesSi¡óífotograficaíi!i; i ,ííf! ii íi
•'.¡¡¡«Encaraésaviatpera li í'siín'iii
•;ii!;trg'drè;Gòftclüsionsiiperaüè;!'í:!;

»HOQUEI Omsió d'honor
Vic-Ueida
Noia-Alcobendas
Igualada-Blanes
Reus-Liceo
Tordera-Mataro
Areces-Vilafranca
Maçanet-Voltrega
Barcelona-Tenerife

RÍOS i Lakhouaja,
entre els millors
o A Badalona va debutar Maria
Vasco, superada per Granados

Liceo

O L'íntegra 2 i i'AA Catalunya,
campions catalans a Vilafranca

Ueida
Noia'
Voltregà

Blanes
Maçanet
Vilafranca
Matarí

Els atletes catalans José Ríos
(Adidas) i Driss Lakhouaja (Fila) estan cada vegada més en
forma i ahir van destacar, respectivament, en el cros internacional de Valladolid i en el
d'Elgoibar. El maresmenc Ríos
només va ser superat pels por||:HOCÍUE!||BRE|iftTJWs|^^
tuguesos Raulo Guerra i Eduardo Herniques, i va deixar enrere el seü gran rival estatal dels
;. ambielrNovai^a::;!':;,,':;''; 10.000 m, Fabián Roncero. A
iii!W2^sÉ|laii|iíÍia|isip|li'i Elgoibar, Lakhouaja es va permetre el luxe d'entrar rere el
:!:!;'e!Jr(¿)f^eia¿;j;;!;;ili:|i;ii:l^^
campió europeu, l'ucraïnès
J<ii':KiÍíij'!i:ií\iiÍ!!s'¡j;!'ij!;!Hji;;;ii:!ií:|;i;si
:;l>;KeiíslíEI;RelÍSjn(3;yW
Sergei Lebed.

Alcobendas

• ^-!l·poGipe,r açostumar-meala;};;;
'j;Ñ,|3Gsicióidel,pilQ:tatg^
:;ii!tircuit«i!É|seuGCím
^
¡¡*^'d!equipserà'eljaiDpnès;i;iii;.;";;
v:''NprÍ!:k'Abe;i;á¿líreGtp

Títols catalans. A Vilafranca
europea
del Penedès els millors equips
catalans van lluitar pel primer
títol de la temporada. En la ca•per^iess
tegoria masculina va impojfj:il\)1ij¿lji^i,^lonT^,i,píer&(ya;¡\^
sar-se l'Integra 2 i en la feme|í''fèa(:àònàrde'sebijida'ivariíi!;ii
nina, l'AA Catalunya. Van perdre la categoria el Reus Ploms,
en categoria femenina, i el Giiter:ya!avaniçar;els;!'i|; rona Costa Brava, en la mascu;!Íi|'dgBaik|(l|m^)í40||í^^
lina. Alguns dels atletes destali'-'üh'gioíafóiHunatcl'iflklbè
cats van ser Eloi Rovira (17,32
|;r.M)G!^ielori-ia!l:'30jdjei|a;f¡i:|^
en pes) i Josep Maria Gener
1i|;iyaei>i|ar;üní!tn0mp
(7,45 en llargada). A Badalona,
•v,|rherekiitidél;Reüs.iAlu?i'HfílSi¡:u^^ també ahir, es va fer el campionat de Catalunya de marxa,
juntament amb el 9è trofeu de
la ciutat. La gironina Encarna
Granados va sorprendre la me.J ;;Esp;^n|a p^e^^
dallista olímpica Maria Vasco,
i es va endur el títol femení, i
:|||e|u'^{jiia|ai(ii*yátile|^
José Manuel Rodríguez, tercer
;;v'çiï:esjdè;fi:n|íci;;çl^
en la cursa, va ser el campió de
Catalunya masculí.
;,;;skbvidel·Atí'rnkèixap'istai';i;;i;i
i;;|pn;diyendresinifeiàrà;í'pf;:;ii;;!;^
•' ;í'Eurqpe,úGontra!lslloèÍia,i;^^
.j;j^;ÉS]3anYava;perGÍi^SeJ¡;;h;¡h^
ii':'pènïï(tin;ri;íah:ft;(Je';l;::!Ïv^
¡ • 1; P repa ràcióGontràiSu ^
,5;>/|áeriii;^¿§;íii'eciiJip;:!||^^^
i'''dJArgilés'vaifèr'uhabbna|';':' •;
¡i;^pr¡merarneitat:ijài;diesÇan^^
::;riOiTÍés perdia t3-1'2i'Ala;k'^'^
segona meitat,iun seguit', ':^^
•.i^d'erradesenátáGvári;.;/!;.;;^';;;;
'.;" permetre àjs suecs agafar. ' ,
';; ,üna'r;endàGÍè,çinçgoisque;;|,:j,
": va' ser dèfir^itiva:'ErïtrérríÓsi' •';Í;

Igualada

Reus>

V 1

Tenerife
Areces
Tordera
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16 0
12 2
11 4
11 2
11 (2
9 4
9i 1
9 1
8 3
7 4
5 3
3 5
4 2
4 1
3 1
2 3

2
4
3
5
5
4
8
8
7
7
10
10
12
13
14
12

89 30 4 8
71 45 3 8
70 50 3 7
66 53 3 5
62 52 3 5
44 35 3 1
71 60 2 8
69 59 2 8
62 53 2 7
49 65 2 5
37 51 1 8
53 66 1 4
39 63 1 4
48 77 1 3
49 91 1 0
"52 81

9

»Lliga europea GRUP A
Bassano-Barcelona ^
Vic-Barcelos
EQUIPS

I

1-4
1 4

PJ PG PE PP GF GC

2

2 0 0 11 ' 2

Barcelona

2

1 0

Vic

2
2

'1 0 1
0 0 2

1

Pt

4
2
4 6 2
2 U 0

Barcelos

Bassano

6

4

La propera (2 febrer)
Barcelona Barcelos Vic Bassano

»GRÜPB
Reus-Novara
Quevert-Benfica
EQUIPS

Vasco i Granados durant el campionat de Catalunya. / x A

* Camp. català equips. Homes
Ilntegra2
2 AA Catalunya
3FC Barcelona
4GEÍEG

85punts
80
81,5

.

80
81,5

»Camp. català marxa. H o m e s
1 F. Fernández
ih23:30
2J.M.Molina
3J.M. Rodríguez

lh24:40
lh27:00

> Camp. català marxa. H o m e s ,
1 E.Granados
2 M.Vasco
3 E.Pérez

. 1 P. Guerra (Portugal) '
2 E.Henriques (Portugal)
3 J. Ríos

31:29
31:30
31:36

55,5 ^ Cros de Valladolid. Dones

) Camp. català equips. D o n e s .
1 AA Catalunya
87 punts
2 Integra 2
3 FC Barcelona

»Cros de Valladolid. Homes

44:58

' lA.Worku (Etiopia).

22:01

»Cros d'Elgoibar. Homes
lA.Chebü (Kenya)
2,C.Kamathi (Kenya)
3 J. RÍOS

.

31:53,
31:30
31:35

»Cros d'Elgoibar. Dones
"lA.Jeplagat (Kenya)
4 D. Lakhouaja (Fila).

»Cros de Mataró. Homes
I J . R . Muñoz (Lluïsos)

45:30

»Cros de IVIataró. Dones

46:00

_ IL.Rosell (Integra 2)

Freixa i Lampkin precedeixen
de dos punts Albert Cabestany
(Beta), segon a Marsella.
Freixa va dominar ja la primera volta, amb tres punts, per
cinc de Lampkin i Cabestany,
i sis de Marc Colomer (Gas
Gas), que va entrar en una final
per primer cop aquest any.
Adam Raga (Gas Gas) i TakahÍT

2-2
2-7

PJ PG PE PP GF GC

Benfica

2

2 0 0 14 3

Ouevert

2

1 0

Novara

2

0

1 1

6

Reus

2

0

1 1

3

1

Pt
4 ^

2
1
9 1

9 11
9

La propera (2 febrer)
Novara Benfica, Queverf Reus

»HOQUEI GEL SuperlJiga
iaca-Txun Urdm
FC Barcelona-Puigcerdà
Maiadahonda-Gasteiz

42
2 1
3 0

EQUIPS

pjf

Puigcerdà

12 10 0 2 58 30 2 9
12 9 0 3 56 37 2 7
12 7 1 4 62 37 2 2
12 5 1 6 32 44 1 6
12 3 0 9 34 56 9
12 1 0 11 24 62 4

Jaca
FC Barcelona

31:53
32:51

Txun Urdiñ
Maiadahonda
Gasteiz

PG PE PP GF GC

Pt

34:19

> BÀSQUET üiga fenienlna
17:03

Freixa també venç Lampkin
Marc Freixa (Sherco) comparteix amb Dougie Lampkin
(Montesa) el lideratge del campionat del món de trial en pista
coberta després d'haver-se imposat, dissabte a Marsella, en la
tercera prova puntuable.

W8
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17

La propera (27 gener)
Tenerife-Vic Lleida' Noia, Alcoben
das Igualada Blanes Reus Li
ceo Tordera Mataró Areces Vila
franca Maçanet Voltregà Barcelona

iTRIAL

EL 9
MarseUa (França)

3 -1
3 0
6-4
3 1
6-6
0 -1
1-1
9-3

pj PG PE PP GF GC Pt

EQUIPS

Barcelona

VIC

EL 9
Barcelona

25

sa Fujinami (Montesa) van ser
eliminats. En la final, Freixa,
Cabestany i Lampkin van superar sense punts les tres primeres zones. Lampkin va ensopegar en la quarta i cinquena. Freixa va sumar quatre
punts; Cabestany, sis, i Lampkin, onze. Colomer en va fer 15
i ara és cinquè en la general.

Halcón Viajes-Andalucia
CBN-Filtros Mann ^
Caia Rural-B Simeón
Yaya María-Univ Barcelona
Mendibil-Cadi Seu
Extrugasa-Ros Casares
Univ Oviedo-Burgos
EQUIPS

PJ PGPP

PF

91-67
67 6 6
62 - 56
4 6 - 59
77 8 1
5 5 - 80
43 - 7 1
PC

Pt

tiniv Barcelona 14 12 2 1168 938 26
Ros Casares
Vaya Mana
Halcón Viajes
Caía Rural
B Simeón
Filtros Mann
CadlSeu
Buigos
Andalucía

CBN
Eitrugasa
Mendíbd
Don Onedo

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11 3
10 4
9 5
9 5
9 5
8 6
7 7
7 7
7 7
311
311
113
113

1108 847
1037 944
11321020
1034 946
943 895
1023 1008
11081080
952 964
1024 1091
9501021
9341027
8421024
7591209

25
24
23
23
23
22
21
21
21
17
17
15
15

*:
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Dilluns 21 de gener del 2002, \

l'extinció de favorits
© El jugador suec va
derrotar en tres sets Tim
Henman^sisè cap de sèrie
•'

»

,.

©Dels set favorits qua
queden Tommy Haas (7) és
el millor classificat

la seva magnífica actuació
lesionant-se contra Seies

MARC SALGAS
Melbourne/Barcelona

Els" favorits de l'obert d'Ausi i .ilia continuen desapareixent
d'un quadre masculí cad.i i. op
méspobre i mancat dels grans
noms del tennismundial. Si es
continua aquest ritme, el pri-"
mer Gran Slarh de l'any semblarà un torneig més de la Master Series. Dels 32 caps de sèrie
que van començar la competició ja només en queden 7, i el
inillor préçlassificat és l'alemany Tommy. Haas, .setè cap
de sèrie. Ja pot començar a tremolar Pete Samprás, perquè ell
és un dels propers de la llista.
En la calorosa jornada d'ahiri va ser el britànic Tim Henrñán, sisè cap de sèrie, qui es va
acomiadar d'Austràlia després
deperdre en els vuitens de final
per 6-2, 7;6 (8-6) i 6-4 contra el
suec Jonas Bjorkman. El simpàtic, tennista suec va fer xalar
de valent el públic australià no
només perles seves espectaculars pujades a la xarxa, 73 en to-,
tal, sinó també pej-les seves divertides imitacions ^ a l niés
pur estil de Jimmy Connors^d'altres col·legues, com la de
l'ídol local Lleyton Hewitt.
Amb aqtiesta victòria Bjorkman ja ha eliminat tres dels favorits del torneig. Primer va ser
l'argentí Gillerino Cañas (12) i
després; el seu compatriota
ThpmasEnqvist(24). El suec s'enfrontarà en els
quarts de final al ¿eu cornpatriota Thomas Jòhanssçn, dé
manera que ja hi ha assegurada
la participació sueca en una semifinal. Jòhansson (16è favorit) és un dels pocs caps de sèrie
que continuen en el torneig
després que ahir vences el romanès Adrián Voinea,pèr 6-7
(8-10) ,6-2,6-016-4. Ahir també
es va disputar el cinquè partit
en un Gran Slam entre un jugador txec i un d'eslovac deprés de la divisió de les dues
nacions. Va ser entre el jugador

El suec Jonas Bjorkman celebra la seva.victorla contra Tim Henman./ ÉFE

de la República Txeca Jiri Novàk, que en l'anterior ronda havia eliminat ¿Pato Clavet, i el
d'Eslovàquia Dominik Hrbàty.
Novak es va acabar imposant al
seu antic compatriota per 6-4,
6-2,5-7,i 6-2. Als quarts de final
s'haurà d'enfrontar a l'austríac
Stefan Koubek, que va derrotar
el xilè Fernando González per
7-5,6-1,6-7 (3-7) i6-2. Sielxilè
hagués guanyat s'hauria convertit en el primer jugador provineiit de la fase prèvia qúé
arribava als quarts de final d'un
Gran Slam des de l'any 1989.
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Medina va abandonar per culpa d'una lesió al genoll
En el quadre femení, Anabel Medina va veure
estioncadd la seva magnifica actuació a
Austràlia per culpa d'una lesió que va patir
durant el setè |oc del partit contra Mònica Seies,
corresponent als vuitens de final La jove
jugadora de Torrent va quedar estesa a terra
desprès de regirar-se el genoll dret en una
jugada, quan perdia pei 4 a 2 en el pnmer set
Durant dos minuts, no va poder ser atesa per
ningu, ja que els assistents medicsno arnbaven
I el reglament no permetia que fos atesa per
alqu altre La valenciana va intentar continuar el
partit, però desprès de dos punts va acabar

abandonant La intensa calorva ser una de los
causes del trencament dels lligaments creuats
Amb les altes temperatures, les pistes de
Melbourne es tornen molt enganxoses i als
luqadors, encara que utilitzin un calçat gastat,
els costa lliscar-hi Medina va acabar el partir en
estat de xoc De la resta de la jornada destaca
la classificació de Venus Williams (21, que
s'enfrontarà a Seles en els quarts de final
després d'haver eliminat Magdalena Maleeva
per 6-016-3 Una altra de les favorites, Martina
Hingis (3), també continua endavant desprès de
vòncerAmandaCoetzerpei 6-1 i6-0
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Càceres i jugarà la copa
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o Uh triple de Ràfa Jofresa enTúltim minut
va deixar el partit sentenciat
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El DKV Joventut de Manel Coinas va assolir ahir el primer
gran objectiu de la temporada:
classificar-se per a la fase final
de la copa del Rei de Vitòria. A
Càceres esperaven els badalo-nins en peu de guerra, sobretot
per les declaracions que havia
fet Daren Queenan —que va
ser e s c r i d a s s a t c o n s t a n t ment—, però això n o va ser
obstacle perquè l'equip català
resistís bé la pressió i aconseguís un triomf clau.
L'equip de Manel Comas,
que va sentenciar el partit amb
un triple del sempre magnífic
Rafael Jofresa, va b a s a r él
triomf en el seu fantàstic percentatge d'encert en els tirs de
dos (73%)4 en l'exhibició de Tanoka Beard sota les cistelles (23
punts i 12 rebots). El partit va
començar igualat; però els locals, molt ben dirigits pel badaloní Ferran López, van portar
sempre la iniciativa, tot i que
mai no van aconseguir una diferència superior als 4 punts
(18-14 en el minut 8). Va ser en
el segon quart quan va aparèixer la figura d e - T a n o k a
Beard, que va formar un tàndem explosiu aínb el suplent
Antonio Bueno, i el Joventut va
començar a disparar la seva diferència en el marcador (37-50

. DKVIOVENTUT

87
CACERES
lUGADOR

PT

3P

.. 2P

TL

RT

Stewart

TOTALS

81 23/52 B/20 17/20 31 •200

Orenga

, •

Callejo
Lleal
López
Thomas

••.

Schutte .
González

0/2

4
4
2

M)

6 3/10.
4/7
8
8 1/4 2/5
5 2/2 0/1
9 2/4 1/5
1 5 5/14
1/2
11 1/1 2/5
0/1 0/2
19 5/9

Palmer .

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

5
5
4

9/9

5

22
20
17
10
34
35
19
5
36

DKV JOVENTUT
JUeADOR

PT

Dumas
Jofresa

2P

3P

3/3
5/8
3/6
2/4

Drame
Bueno
Reale
Bàston

3/6
4/6

2/4
2/3

3
3
1

87 29/40 4/14 17/28 35

200

.8

13
3

Mumbrú
Queenan •

•

1/7
1/2

2
1
12
5
7

MJ

14
26
39
32
12
.2
28
40
6

. .

Beard

RT

Tl

2 1/2.
12 3/4 1/3
23 9/10
- 16 5/5 1/2
10 4/7

TOTALS

'

Arbitres: Betancor, Bultò I García.
Parcials:' 20-19,15-22,20-20, 26-26.

Bastón i Orenga en una acció del partit d'ahir. / EFE

en el minut 15), amb u n joc
molt ràpid. Èl Càceres no es va
rendir i amb el suport dels seus
aficionats va anar retallant,
punt a punt, la diferència, amb
els nord-aniericans Larry Stewart i Deon Thomas fent la fei-

na en atac.
• En l'últim minut, q u a n la
pressió era més angoixant per
al Joventut, que arriscava quedar-se sense la copa, el Càceres
va situar-se a només un pimt
(81-82). Va ser llavors quan va

arribar el triple decisiu de Jofresa, que va sentenciar el partit. Una vegada més el júnior
d'or Souley Drarne va fer u n
partit excel·lent en atac i en defensa i va fer oblidar la baixa
d'Espil.

mM

;4!§3íii
ïiFuèniàirya^ítóÍMiaiïjüiitó
;;CàceresiÒdventótfi!i!í]ifiiliB8Ï!
;ÍCaívfateÍafíile!da'l|ffiíffiÍ|||^ !|!98ílí
:;ÇanàHesjRMÍMàd^ídl|iíipi|5a^
iii53í|!
:!:EQÜIRS;

CÀCERES >

Càceres

O L'aportació de Tanoka Beard (23 punts í
12 rebots) va tornar a ser decisiva
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El Pamesa no frena (89-81)
segon quart, quan els suplents atac, però, Keefe ja començava "^
Elson i Schmidt van entrar a la a estar cansat, i això va impospista (37-29). Trifon Poch va sibilitar la remuntada. ,
El Pamesa València va aprofi- apostar llavors per Tomàs Jotar la visita del Casademont Gi- fresa, la defensa es va endurir PAMESA: Hopkins (22), Alston (18), Rodilla
rona per sumar la sisena victò- i el partit va tornar-se a igualar. (15)," Paraíso (11), Luengo (8)—cinc inicial—, Albert, Elson (2), Clifford, Schmidt
ria consecutiva en la lliga i reEn el tercer quart, Hopkins i (11) i Mulera (2). Tirs de 2: 33/48. Tirs de
ft·^4?.<j|ç:tf .>
fermar q u e passa pel millor Sekunda van iniciar u n duel 3: 5/18. Tirs lliures: 8/15. Faltes persomoment de la temporada. L'e- força espectacular d'anotadors nals:17.
quip gironí va plantar cara; grà- i els locals van trencar el partit CASADEMONT: Sekunda (14), Sasser (13), Laso
(7), Xavi Fernández (4), Keefe (22) —cinc
cies a l'aportació dels seus ju- gràcies a dos triples de Rodilla inicial.—, Tomàs Jofresa (9), Moraga (7) i
Capdevila (5). Tirs de 2: 2 8 / 4 1 . Tirs de
gadors estrangers, però en el (74-61).
3:4715. Tirs liiyres: 13/15. Faltes persotercer quart els locals van assoEl canvi a defensa zonal del nals:19.
lir una diferència que va ser de- Casadernont va marcar l'inici PARCIALS: 22-19, 24-25, 28-17 i 15-20.
finitiva.
de l'últim quartVja que els giÀRBITRES: Mitjana, Garcia i Ortega.
El Pamesa no va aconseguir ronins van aturar, finalment, la
les primeres dierències fins al fluïdesa dels valencians. En
Adam Keefe, llançant a cistella. / EFE
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Gasol tot sol
no pot amb
Orlando
Barcelona

Contemplar el llistat de jugadors de què disposava ahir
Memphis desolava, la veritat.
Amb Reeves, Wright, Battier,
Dickerson i Anderson absents
per lesió —^juntament amb Gasol i Williams, les set primeres
opcions de l'èquip—i, si ens
adonem dels individus que van
jugar més m i n u t s —els tres
rookies de l'equip que quedaven i Rodney Buford—, pràcticament estarà tot dit. Si a tot
això hi afegim que Jason Williams va fer el seu pitjor partit
de la temporada (6 punts i 2 assistències) i que Swift —aquell
home que es passa més temps
per sobre l'anella que amb els
peus a terra— va arribar al pavelló amb grip, ho tindrem claríssim: normalment no són el
pitjor equip de la lliga, perquè
els Bulls juguen la mateixa.
Així no es pot competir. Pau
Gasol, amb aquest quadre, va

ser el més destacat dels seus.
Va jugar un partit completíssim, amb 26 punts, 17 rebots (el
seu màxim aquest any), 3 assitències i 3 taps. Tot, per a res.
Orlando, amb uns 12 primers
m i n u t s plens d'efectivitat i
bona actitud defensiva, en va
tenir prou: va fer 6 dels seus 9
triples i va deixar els Grizzlies
en 17 punts. I el partit resolt,
amb els seus 41. D'aquí fins al
final, res, un partit com tants
d'altres de la fase regular. Sense història, intranscendent,
com una pel·lícula sense títol
de diumenge a la tarda. Mike
Miller (millor jugador de primer any del 2001) va fer 11 dels
seus 16 punts als primers instants de partit, per obrir diferències. 1 Tracy McGrady va
protagonitzar la trama i el desenllaç de la història, amb 25
punts, 10 rebots i 7 assistències. Tot, en només 26 minuts.
Vaja, que ni pel·lícula. Tot plegat, un curtmetratge pla i lineal, sense més interès que
veure T-Mac fer de les seves.
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Biicks,!:;'j;;iN;ii};!;i3&!:25'iIsr3!jj¡;
RaptorS'';;Siiii-';íiJi,-41hi24S(íl7Í!;l!
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;HoníetSi::-:;i;i.::i;;::-:39'!iai:2]ii!'!'
iHawKs.ii,,;!•:;!-,;:;civ39„!l3!,i'26;';;;
:Cavallefs;a¡!';;':;":'''40,::i3 ''27;''';

'Bulls.'!,:;!!, |..,;ii,!ii.39 js'Si sriji'j
FEDERACIÓ ÒÉSTdív!Sidl«ÍTJÀ; 'i :'
' EQUIP

Jordán, el dia del seu retorn a Chicago, superant Hassell. / EFE

Anderson Varejao, el nou aler
pivot del Barca de bàsquet, va
arribar ahir al matí al Prat procedent de Sao Paulo, i avui té
previst de passar el preceptiu
r e c o n e i x e m e n t m è d i c , així
com fer-se les primeres fotografies amb la samarreta blaugrana. Anderson Varejao, només arribar, va declarar el
(també) preceptiu «és un somni fitxar pel Barca».
El jugador, que espera acon-

• seguir la nacionalitat italiana.
en pocs mesos, va deixar clar
que li costarà assumir on ha
arribat: «Sé que és un club molt
important al món i a Europa.
Per mi, és un somni ser aquí
per jugar, i el que vull és adaptar-me aviat a aquest meravellós club.» El jove brasiler, de
només 19 anys i 2,09 m, arriba
a l'equip d'Aíto García Reneses
procedent del Franca Basquetbol i amb lines mitjanes, esperançadores, de 16 punts, 9 rebots i 3 taps.
El que més sorprèn d'Ander-
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39
38
40
40
40
39
39

Jordán, discret en el seu retorn-. 69-77
Pregunta. Qui pot guanyar un partit a l'NBA fent encara no
quatre bàsquets (36,9%) de cada deu que prova? Resposta
Qualsevol que s'enfronti als Bulls. Michaei Jordán va tornar al
United Center, I davant més de 23.500 espectadors va fer un ,
dels partits més fluixos que li recordem-16 punts 112 rebots,
amb un pèssim 7 de 21 en tirs 19 pilotes perdudes. Amb els
Bulls d'avui dia —que van acabar fent un 24,7% dels tirs que
va intentar—, més que suficient (Chicago havia anotat 38 punts
durant els pnmers tres quarts!).

son, però (exceptuant que no
coneix Rivaldo), és la seva progressió com a jugador. Aquest
passat estiu, Helios Rubens
(seleccionador absolut) el va
convocar per sorpresa entre la
preselecció de 27 homes per als
Goodwill Games i la Copa
Amèrica. De la preselecció van
anar caient jugadors, i Anderson va acabar sent un dels 12
definitius. Les seves actuacions
no van passar inadvertides, i
fins i tot Glènn Doc Rivers
—entrenador de l'Orlando—
va arribar a entrevistar-s'hi.

Varejao, esmaixant-la contra Veneçuela l'any passat. / EL9

29
27
28
21
13
12
12

PP'

10
11
12
19
27
27
27

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACÍFIC
EQUIP

Anderson Varejao ja és aquí
EL 9

PG'

Timberwolves
' Spurs
Mavericks
Jazz
Rockets
Gnzzlies
Nuggets

lACB

Barcelona

, 1 - i i 1. i ; ' i i

; RiillciWivarric; ! í H/S'ííV,;,; f;ClJ77.í h,

o Amb només un parell o tres de jugadors
dignes, Memphis va perdre bé: 103-119.
O Solomon i el grec Fotsis van fer, amb
escreix, el seu sostre de punts: 23 i 21
JORDI PLÀ

11' "

PJ

Kings
Lakers
Sonics
Suns

PG

PP

39 30
37

28

39 20 19
40 20
40 20

Blazers
Clippers

20
20

41 20 21
39 13 26

' Warriors

, La normalitat va
presidiréis partits
jugats ahir a ,
'l'NBA
Miami Perquè fins 1 tot que
elsHeat'dePatRiley
guanyin, últimament és
normal Ahir van fer-ho per
quarta vegada seguida,
100-88 als Pacers Eddie
Jones, amb 24 punts, I
Strickland, amb 13
assistències, van ser
suficients per vèncer uns
Pacers coixos, sense Tinsley
níJeremineO'Neal A
Dallas, Nowitzki va fer 3 tirs
lliures al final i els Mavs van
superar els sempre
incomodes Jazz, 106-103
Abans, el jugador alemany
havia fet 31 punts I els
Nets es van refer de la
desfeta amb el Toronto
contra els Rockets,
99-90 / j p

lli

30

EL 9

COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN NURI FORNS

tatal, però sincerament, això no s'ha
vist reflectit a la petita pantalla.
Mentrestant, les üniques noies que
podem veure més o menys relacionades amb el bàsquet són les cheerleaders,
les valquíries que entretenen els espectadors en els temps morts dels guerrers
del'ACB.
-

Valquíries televisives
Televisió Espanyola va tenir la deferència de retransmetre, la setmana passada, lafinalde la copa de la reina de bàsquet femení. Està molt bé que per algun
canal de televisió es pogués veure la final, però encara estaria millor que es

BM'M'W·
»33?r..38

L'Entorn
El programa presentat i
dirigit per Lluís Canut
tindrà com a convidat
l'exentrenador del Barca
Llorenç Serra Ferrer. La
situació de l'equip
blaugrana serà el centre del
debat habitual.

c*--

l^i

> Eurosport ".^< I J

Ralli Montecarlo
Extens resum sobie el
famós ròl.li de Montecarlo,
el més espectacular i seguit
del món. El vencedor
d'aquestd edició ha estat el
francès Sebastian Loeb El
madrileny Carlos Sainz hd
quedat tercer.

>Eurosport . ' 0(1

Copa d'Àfrica
Partit entre les seleccions
d'Algèria i Nigena
corresponent a la primera
fase de la copa d'Africa de
futbol, que se celebra a
Mall El continent afnca
acollirà el Mundial de
futbol del 2010

pogués seguir la competició de lliga femenina 1 i que de tant en tant, almenys,
es televisés algun partit. S'hà parlat
molt de l'increment de la qualitat de la
categoria i de l'arribada d'algunes de les
millors jugadores d'Europa a la lliga es- ' «Sa?^«—

«El Rondo» (La 2, 20:20 h)
celebra avu i 100 programes

ÇANALBARÇA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30.Reportatge. Champíons
League
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge. 16.15 La jornada.
17.15 La jornada.
18.15 Tiempo de juego. 2a divisió:
FC Barcelona B-Osca
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge. Champions
League
21.00 Camp Nou vespre.
21:30 Tiempo de juego, l a d i v i s i ó :
Rayo Vallecano-FG Barcelona
22.45 Tiempo de juego. Rayo
Vallecano-FC Barcelona
23.45 La jornada.
00.45 La jornada.
01.30 Camp Nou vespre:
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EL9
Barcelona

El Rondo, la tertúlia esportiva
de La 2, emet avui el seu programa número 100. Per celebrar-ho, els conductors del
programa, Xavi Díaz i Albert
Lesán, rebran al plató Lluís Pujol i Goyo Benito, exdefenses
del Barca i del Madrid réspec^
tivament. José Luís Caràzo
acompanyarà els habituals
contertulians Emilio Pérez de
Rozas, Cristina Cubero, Quique Guasch i Tomàs Guasch en
la tertúlia de cada dilluns.
Siïondo d! avui farà un repàs
enrere i recordarà els tres mo-.
ments més destacats que ha
donat el programa; En aquestes cent edicions hi han passat
convidats com Johan Cruyff,
Joan Gaspart, Joan Castells,
Hristo Stòitxkov, Ivánde la
Peña o Javier Clemente. Les audiències d'El Rondo demostren
que-la nova fórmula encetada
fa tres temporades, que es basa
en imir l'entreteniment amb la
informació, ha arrelat entre els
espectadors. La primera temporada. El Rondo va tenir una
audiència mitjana de 163.000

,;;É:I^3;':,;

', 'rétfànsmetràlün-^

-

¡iLácursa.d'esquí ' ,',
'Pextrlèm (ííé, l,--"j::.,;,;;', :/M.
/Krippéstein.á ';, j
,«Frontera Límite» ;,;

-*í

Xavi Díaz i Albert Lesán són els presentadors ú'El Rondo. / EFE

espectadors, amb un 8,1 per
cent de quota de pantalla. La
segona temporada l'audiència
va créixer fins als 244.000 espectadors i un 10,9 per certt. Elprograma més vist de tots va
ser el del 19.de febrer de 2001,
què va tenir com a convidats

| EUROSPORT;
08.30 Tennis. Obert d'Austràlia
17.00 FuthoL Copa d'Àfrica:
Algèria-Nigèria
18.45 EurosportNews.
19.00 Futbol. «Eurogoles»
20.00 Futbol. Copa d'Àfrica:
Zambia-Tuníssla
22.00 Tennis. Obert d'Austràlia
23.00 EurosportNews.
23.15 IMotor. R a l l i Montecarlo
00.15 Biatl6.Ruhpolding
00.45 All Sports. WATTS
01.15 EurosportNews.

Lobo Carrasco, Ángel Cappa i
Ramon Fusté. Les xifres van ser
de 313.000 espectadors i un
12,9 per cent de quota. Aquesta
ternporada El Rondo s'ha trobat amb la competència de
L'Entorn, que s'emet els dilluns
a la mateixa hora pel 33.

SPORTMANIA
08.00 Futbol Lliga argentina:
Racing de Avellaneda-Colón .
09.45 Rugbi. Llaneili-Leicester
11.30 Futbol. l.deMllà-Parma
13.30 NHL New Jersey-N,Y
15.25 Notícies.
15.30 Futbol. Oviedo-Santander
17.15 NBA. Wizards-Bulls
18.00 Notícies.
18.05 NBA. Wizards-Bulls
19.15 Futbol. Udines'e-Roma
21.00 Notícies.
21.05 ACB-»^.
21.30 Futbol, l a divisió: Rayo
Vallecano-Barcelona
23.15 Fiebre de futbol.
00.45 Notícies:
01.00 FutboL
València-Valladolid
03.00 NFL. Final divisió:
Chicago-Philadelphia
06.15 Futbol. Fiorentina-IVlilan
23.15 Fiebre de futbol.

'Barcelona;El prògràrTi'a ;' -' ';'!
,,frontera'/.;'m/fe¡',de:Lai2,'dé,.':[-,[
;.,telévisió'Espanyolá;,emetra'!,.'
;" u'ii reportatge sobre la ,;;;;;,.,/' jtradrapnalcursa'd'esquí','' ,•;
'>éxtfem que sel celebra'cada, i!';
.any.a'la localitat austríaca. ¡;;/
IdeKhp'pèsterri'.^La cursa;''-" T
; ;Gbnsidei-adácl,'alt'ns,c', fi,¡ Y %
, ^transcorre p'er'pendehts' ; •,
.sd'álta'dificultà't'çobertsdé ';';:
' .neü;\/erge,i;açabaèn;una,;,:';,
''icováésqúiable'vEL'g^ , ',| - ' ' , '

TELÉDEPtíRTEÏ i , FÜJBOLTQTAL
10.01 Notícies.
10.10 Tennis. Obert d'Austràlia
15.00 FutboL 2a divisió B:
Zamora-Màriano Luanco
16.45 Tennis. Obert d'Austràlia
21.45 Futbol. 2a divisió B: Eibar
B-Logroñés
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Tennis. Obert d'Austràlia
02.15 FutboL 2a divisió B:
Novelda-Conquense

06.00 Marsella-Bastia. Lliga
francesa. Jornada 2 1
08.00 Manchester
United-Blackburn Rovers. Premier
League. Jornada 23
10.00 Llverpool-Southampton.
12.00 90 minutos.
13.30 Chelsea-West Ham. Premier
League. Jornada 2 3
15.30 Leeds United-Arsenal.
Premier League. Jornada 23
17.30 Boavista-Oporto. Lliga
portuguesa. Jornada 1 9 ' •
19.30 90 minutos.
21.00 IVIàlaga-Real Madrid; LLiga
espanyola. Jornada 2 1
23.00 Rayo Vallecano-Barcelona.
LI iga espanyola. Jornada 2 1
01.00 Cbarlton Athietic-Aston Villa.
Premier League. Jornada 23
03.00 Manchester
United-Blàckburn Rovers.
05.00 Llverpool-Southampton.

PENÚLTIMA

Dilluns 21 de gener del 2002

ELS HOMES DE LA MEVA VIDA
IMMA MERINO :
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LA SETMANA, ',
»DILLUNS 21

Rui Cost a

Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol. Copa Àfrica
Escacs. Final del campionat del
món

».DIMARTS22

e petit, Rui César Manuel
Costa recollia pilotes al camp
del Benfica i s'acostava ais
seus ídols, entre els quals hi havia Ensebio. La llegenda vol que aquest cèlebre jugador portuguès sigui el descobridor de Rui Costa, el qual, però, reconeix
com a mestre i mentor Carlos Manuel.
En tot cas, el 10 de l'actual selecció portuguesa va passar per les difeirents categories del Benfica per deixar-hi empremta del seu estilfiníssim,la seva habilitat per moure la pilota i la seva intuïció clarivident dels espais lliures.
Aquests atributs no van passar desapárcebuts a Johan Cruyff, però aleshores la
directiva del Barca li tenia tancada la
caixa. Mentrestant, a mitjans dels passats anys noranta, la Florentina, amb
l'elegància del seu nom i el poder econòmic de la lliga italiana, va reclamar-lo, de manera que Rui Costa va
abandonar la bellesa crepuscular de
Lisboa per deixar-se seduir per la lluminositat de Florència. A vegades, però,
ha pogut semblar que a Rui Costa, un
esteta allunyat dels criteris d'eficàcia i
competitivitat que regeixen elfiatbolactual, li arriba una certa melanconia o alguna cosa que potser té a veure amb
la saudade, sense que ho pogui afirmar,
perquè d'aquest estat només poden
parlar-ne amb propietat els portuguesos. Ho ha pogut semblar mentre es fa
absent en aquells partits lletjos que són
una negació delftatbolal servei de l'eficàcia. Apassionant-me la seva manera
intuitiva i inspirada de jugar, fins i tot
comprenent el perquè de la seva diletància en temps de misèria fiitbolística,
he pogut lamentar que aquest poeta del

UN ESTETA EN CONTRA DE LA MISÈRIA FUTBOLÍSTICA. Rui Costa ès un estilista
del futbol, un jugador intuïtiu i inspirat que pot desaparèixer quan el joc només a'puntà
a l ' e f i c à c i a . / FELICECALÁBRO. AP PHOTO.

»DIMECRES23
Futbol. Copa del Rei.
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Bèlgica-Espanya
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

• » DIJOUS 24
Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

«DIVENDRES 25

"*4
^

.>N

_.^.

EQUIP

<r
•
•(t
«
•k
•

1 Real Madrid
2 Alavés
3 Deportivo
4 Celta
5 Atti. Bilbao
6 Barcelona
7 Valencia
8 Betis
9 Valladolid
10 Sevilla
11 Las Palmas
12 Màlaga
13 Espanyol
14 Vila-real
15 Osasuna
16 Saragossa
17 Mallorca
• 18 Tenerife
• 19 Real Sociedad
• ,20 Rayo

PUNTS

39
36
36
34
34
33
33
33
31
30
27
. 26
28
24
24
24
23
22
19
17

ftitbol s'escapoleixi en els moments en
què la poesia és més necessària què mai
en els estadis. Quan la sordidesa i la mediocritat campen, una passada intel·ligent pot redimir el joc. Rui Costa río
sempre ha estat disposat al mínim sacrifici per oferir, quan tot sembla perdut, el detall que salva. Per això, en
aquella trista semifinal amb la República Txeca de l'Eurocopa de 1996, aquest
portuguès se'm va revelar com un poeta en temps de pau només capaç de
lluir quan hi ha un pacte fugaç a favor

> BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERA JORNADA

Real Madrld-Betis
Valladolid-Màlaga
Las Palmas-Valèncla
Athietic Bilbao-Deportivo
Alavés-Mallorca
Celta-Real Sociedad
Vila-real-Tenerlfe
Barcelona-Osasuna
Saragossa-Rayo
Sevllla-Espanyol

Futbol. Copa Àfrica
Handbol. Campionat d'Europa
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant femení a Cortina
d'Ampezzo
Escacs. Final del'campionat del
món
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs.

»DISSABTE 26

de la beUesa. Però tarnbé és cert que,
en aquell memorable partít.de l'última
Eurocopa en què Portugal va remuntar
ün 0-2 en contra davant l'Anglaterra de
Beckham i Alan Shearer, Rui Costa va
demostrar que era capaç de comprometre's en els moments difícils. En
aquella remuntada hi va intervenir l'esperit de Figo, però darrere empenyia
Rui Costa amb les seves passades lúcides i, per una vegada, amb coratge, sense que aquest li fes perdre l'estil. De fet,
és el que no s'ha de perdre mai.

Imma Merino. Periodista

iFUTBOLIADmSíó

Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia .
Esquí alpi. Copa del món.
- EslàlomaSchladming
Escacs. Final del campionat del
món

.EQUIP

VICTÒRIES

1

Barcelona

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

Unicaja
Real Madrid
Tau
Pamesa
Estudiantes
Joventut
CS Fernando
Ferum
Fuenlabrada
Breogán
Lleida
Casademont
Granada
Canàries
Càceres
Gijén
Cantabria
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15
13
13
13
12
9
9
9
9
8
8
8
7
5
5
5
3
2

PROPERA JORNADA

Breogán-Férum
Dissabte 2 (19,15)
Estudiantes-Pamesa
Diumenge (18,00)
Granada-Barcelona
Dissabte.(18.30)
Gírona-Fuenlabrada
Diumenge(19,00)
CS Fernando-Cáceres
Dissabte (19,00)
Unicaja-Cantabria
Diumenge (19,00)
Joventut-Canarias
Diumenge (18.30)
Caprabo Lleida-Tau,
Dissabte (19,00)
Real Madrid-Gijón
Diumenge(12,30)

I LA TRAVESSA
1

Real Madrld-Betis

2

ValladolM-Wàlaga

3

Las Palmas-València

4

Athletic-Depottivo

5

Alavés-Mallorca

6

Celta-Real Sociedad

7

Vila-real-Tenerüe

8

Barcelona-Osasuna

9

Saragossa-Rayo

1 0 Sevllla-Espanyol
1 1 Racins-Extremadura
12Burïos-0viedo
1 3 Racíng-AL Madrid
MHuelva-Albacete
Pleal I S I S Uevant-Elx

Futbol. Lliga primera divisió. 22a
jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Grècia-Espanya.
Preeuropeu
Handbol. Campionat d'Europa
masculí
Futbol de sala. Divisió d'honor.
18a jornada
Motor. Copa del món de trial
indoor. Torí
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo.Lliga. 10a jornada
Voleibol. Lliga Acevol.
Futbol americà. LI iga estata I
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant masculí a
Garmisch
Escacs. Final del campionat del
món
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs

I DIUMENGE 27

EN XARXA ;
Tennis. Obert d[ Austràlia
www.ausopen.org '
vi/ww.acb.com
www.euroleague.net
Escacs
, www.fide.com
Waterpolo
www.waterpolo-world.com
www.len-aquatics.org
Futbol. Copa d'Àfrica
wvwv.mali2002.org •
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com

FutboL Lliga. 22a jornada.
Futbol. Copa Àfrica.
Futbol.'Copa d'Or.
Bàsquet. Preeuropeu.
Ciclisme. Copa del món de
- Ciclocros a Heerten (Holanda).
HandboL Campionat d'Europa
masculí.
Atletisme. Marató de Terrasa.
Atletisme. Campionat de
Catalunya de cros per equips.
Tennis. Obert d'Austràlia.
Esquí alpL Copa del món. •
Supergegant masculí a
Garmisch-Parténl(irclie i
femení a Cortina d'Ampezzo.,

Dilluns, 21 de gener del 2002
Ronda de Sant Pere. 19-21.7e, 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 9S 99.
Adreça electrònica: el9@el9.com
»TffWiOK»«VWIIt

QUÈ SE N'HA FET?

]

Ralph Sampson
Exjugador de bàsquet a l'NBA
Qui sap què hauria pogut ser Ralph
Sampson si els genolls no se li haguessin
retirat abans que ell. Potser encara
jugaria i aniria a sopar, de tant en tant,
amb Hakeem Olajuwon. Tots dos van ser
les Torres Bessones i ell, la primera que
va caure.

els genolls van dir prou, ressentits, masegats, carregats, afluixats, escruixits,
baldats, espatUats. La fressa de la trencadissa va donar per acabada l'hora del
pati. El conte, esguerrat; el paper de
cel·lofana del futur, rebregati íirïaqonat

Aquesta
és la historia d'un Uarguerut de 220 centímetres amb els genolls de
mantega que volia jugar
de base. Ralph Sampson
va entrar a l'NBA obrint
la porta dels Houston
Rockets amb una puntada de peu, amb les millors referències de la lliga universitària, i el futur embolicat a m b ^ a per de cel·lofana. Va passar un any i tot anava bé.
Allà mateix, a Houston,
en va trobar un de tan
bo com ell que es deia
Hakeem Olajuwon i van
arribar els diners i la fama, les aparicions
estel·lars, les atencions,
els vestits cars, els cotxes, els viatges en primera classe, els barrets de
cinc mil dòlars, les emocions i les sabates de xarol. Va passar un altre
any, algú el va santificar
al costat d'Olajuwon, i
van aparèixer dues finals
de la lliga. I dos subcampionats, i una pila de
partits, i tot es va acabar
de cop i volta el dia que

com l'envoltori d'un regal el dia de Reis.
Llavors el que
havia estat va quedar a l'ombra del que
hauria pogut ser i la figura d'aquell jugador sensacional es va anar fent cada
vegada més petita,
més llunyana, fins que
va acabar com un record, encara que provés de tornar quan li
van acabar d'apedaçar
els genolls. Ningú no
creia que fos capaç de
saltar com abans i,
sense fer gaire soroll,
va haver de tancar la
porta que havia obert
a cops de peu. Va arribar a Màlaga, hi va jugar encara no un any i
va marxar capcot cap
a Virginia. Les cames
només l'aguantaven
per caminar i la placa
d'homenatge que es
mereixia es va convertir en un ninot exagerat. Amb el temps s'ha
situat d'entrenador
dels
Richmond's
Rhythm, un equip de
la International Basket
League (IBL), una lliga
menor sense cobertura. De la banqueta estant, pensa encara que
no el van tractar com
un home' de la seva talla es mereixia. Els entrenadors no el volien
sense genolls i els genolls no li volien jugar
a bàsquet.

Ralph Sámpsoh Va néixer a Virginia (EÜA) fa 39 anys. Es va donar a conèixer a l'equip de la universitat del seu estat i va jugar a l'NBA amb el Houston Rockets i el
Sacramento Kings. Va donar els últims cops de cua a l'Unicaja de Màlaga, de la Higa ACB.

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 alfres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
902 3>0 30 30 • www.regal.es
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