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Històricament,
els directius del
Barca tenien el
respecte de la
societat
(ÜH catalana

^í
IFUTBOL COPA DEL REI

Un gol
desgraciat
enfonsa
l'AthIetic al
Bernabeu
•ESPANYOL

Iván Díaz va
donar positiu
en el partit
contra el Dépor
»MÉSESPORT HANDBOL

Espanya cau
contra
Iugoslàvia i no
lluitarà per les
medalles
• MÉS ESPORT BÀSQUET
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IFUTBOL

Bany de multituds per
als herois de Figueres

ESPORTIU DE CATALUNYA

BARCA LA CRISI

El Barca
contacta amb
Mendieta
mentre
Gaspart fa
broma dient
que si la cosa
no millora
haurà de sortir
en globus
AUTISTES
©Sergi afirma
que per a la
plantilla és
millor «no
escoltar, no
veure i no
llegir»
AFECTATS
OGabri: «Aquest
tema fa massa
temps que dura
i s'ha de
solucionar com
més aviat
millor»

EL 9

BARCA 'ELFÜTyR-iliVIEOiaT
Menottj s'ofereix

f=¿f".-

L'extècnic blaugrana César Luis
Menotti va manifestar ahir des de
l'Argentina que una de les coses de
. les quals espenedeix més és haver
marxat del Barca. El Flacova afegir
que el «sedueix» la possibilitat de
tornar al club blaugrana, que va
deixar el 1984.

O El Barca
desvia l'atenció
de Tenerife
mantenint
contactes per
fitxar Mendieta
O El jugador
basc del Lazio
és una opció
que el club es
guarda a la
butxaca
O Ahir es va
tancar el mercat
d'hivern, però el
Barca espera fer
servir la fitxa de
Dani, lesionat
O Gaspart afirma
que si no arriben
els triomfs potser
haurà de marxar
de la llotja «en
globus»
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Llauradó excusa Fernández

Sol a casa

El presidentdePlanet Futbol,
Jaume Llauradó, va manifestar ahir
que Àngel Fernández ya perdre els
nervis al programa de ràdio de José
María García perqué l'equip no va
bé I que no cal donar-hi més
importància. Llauradó creu que el •.
Barca reaccionarà.

El viatge de Xavier Pérez Farguell
ais Estats Units i la presència de
Joan Gasparta Madrid ha deixat
Anton Parera gairebé sol en la
direcció executiva del Barca, les
oficines del qual estaven ahir força
tranquil·les tot i les converses amb
el Lazio per Mendieta.

DAVID COLOMER
Barcelona

La teoria de la cortina de fum
ha estat la més utilitzada per la
directiva del Barcelona quan
van mal dades, però ja no funciona perquè la massa social ha
arribat a un límit. L'última maniobra per alleugerir la tensió
són els contactes confirmats
amb el Lazio pel possible fitxatge de l'exvalencianista Mendieta. El termini per incorporar
jugadors en el mercat d'hivern
finalitzava ahir, i tot fa pensar
que Mendieta continuarà a Itàlia, però el Barca compta amb
la baixa de Dani i podria fer ús
de la seva fitxa. Alguns mitjans
de comunicació italians donaven per fet que el mitjapunta
basc seria ahir nou jugador del
Barcelona. Segons aquestes
mateixes informacions, Vinicio Fioranelli, agent FIFA,
s'hauria reunit amb Joan Gaspart, que és a Madrid amb motiu de la celebració de Fitur. El
Barcelona ha desmentit que el
president hagi mantingut algun contacte en persona i només reconeix que les converses
per interessar-se per la situació
de Mendieta han estat per telèfon. El que queda clar és que
el Barca està pensant en el jugador i que ha fet una oferta
formal que podria acostar-se
als"30 milions d'euros. El Lazio
en demana 40 i recorda que a
més existeix una clàusula de
p e n a l i t z a c i ó de 12 milions
d'euros en el contracte del jugador que —i això és encara im
rumor— podria ser coberta
amb el traspàs de Gerard.
L'Athletic es resigna. L'altre
equip interessat en Mendieta
era l'Athletic i el seu director
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Gaizka Mendieta, el dia que va arribar a Roma per fitxar pel Lazio. / EFE.

esportiu, Andoni Zubizarreta,
no va voler fer ahir comentaris
sobre el tema. «No es donen les
bases per a una negociació», va
comunicar el Lazio respecte de
l'operació frustrada per cedir

Mendieta à l'Athletic a canvi
d'uns 3 milions d'euros pel que
resta de la terriporada. Uri altre
dels equips que han lluitat pel
jugador és l'Atlético. De fet,
Cragnotti assegura que la ma-

joria de clubs estatals se li han
adreçat per preguntar preu pel
jugador, que vol jugar on sigui
per no p e r d r e ' s el mundial,
però. sempre que no vegi disminuïda la seva fitxa anual de
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Minguella, caut

Gaspart radiofònic

Petició a la federació

L'exrepresentant Josep Maria
Minguella va afirmar ahira Ona
Catalana que no creu que Gaspart'
destitueixi Rexach enea ra q ue el
Barca perdi a Tenerife. Minguella
també va mostrar les seves
reserves sobre la possible arribada
deMendieta.

Tot i ser a Madridi Gaspart va
participar ahir en dos programes de
ràdio no esportius, El Buscaraons,
de la SER, i Elmóns'acabade
Catalunya Ràdio. En el segon, el
president blaügrana va fer bl'oma i
va dirque, si l'equip no guanya,
tiaurà de rtiarxar «en globus».
'

El reglament de la federació estatal
estipula que els clubs poden fitxar
jugadors encara qué hagi finalitzat
el termini sempre que en tinguin de
lesionatsdurantcinc mesos. Dani '
serà baixa durant quatre mesos, .
però el Barca exposarà una rebaixa
perquè lalliga s'acaba almaig.

OPINIÓ
-RAMONM.CALDERÉ '., •

L'equip està tocat,
però no enfonsat
Es parla que aquesta temporada' és un segon Hesperia, i no precisament per riiotel, sinó per la situació per la qual ,està travessant el
club. D'aquella temporada 87/88, en la qual jo era jugador de la plaíitiUa blaugrana, sempre he dit que prefereixo oblidar-la i quaii el Barca
cau en una crisi com l'actual sempre reapareix aquell record, Aquella
va ser una experiència en què els jugadors vam sentir-nos obligats a
reivindicar uns arguments de tipus econòmic, lògics des dél nostre
•punt de vista, i és-.en aquest punt que la comparació amb el íiresent
no concorda. Els que ho vam viure eri la nostra pell som els primers
que estem convençuts que tant de bo el barcelonisme no torni à passar
per aUò. Això sí,- esportivament l'equip tenia molts problemes i l'únic
que puc desitjeu- ara és que aquesta temporada no acabi com aquella,
que de fet es va acabar salvant al terreny de joc amb la copa del Rei.
De tota manera, permeteu-me que no vulgui parlar més d'aquella època. Va ser molt negra per a tots.
Tot i les derrotes contra l'Osasuna i el Rayo, segueixo pensant que
el Barca està tocat però no enfonsat. Fa tres setmanes parlàvem d'una
reacció esportiva de l'equip i ara estem convençuts que no hi ha equip.
No podem estar Instal·lats sempre sobre aquestes muntanyes russes.
El present de l'equip pot derivar ara cap a una reacció o cap al desastre,
i jo crec que encara hi ha esperança per evitar això últim. Si es perd
demà, però, l'entorn de l'equip es faria insostenibIcAleshores sí que
estaríem perduts i em sabria molt greu, personalment,-que la directiva
hagués de prendre una decisió dràstica pel que fa al futur de Rexach.
No és moment ara de llançar-nos els plats pel cap. El Barca sempre
cau en aquest error. Encara són a temps tots plegats d'asseure's i dialogar. És el que penso: per a ml seria ara molt fàcil posar-me a desbarrar, però crec que això és precisament el que no s'ha de fer en moments tan complicats com aquest. L'arrel del problema del Barca és
que són pocs els que assumeixen la seva parcel·la de responsabilitat
i no es volen afirontar cara a cara tots els perqués d'aquesta crisi. Per
aconseguir-ho, la junta directiva ha d'estar als despatxos, no als mitjans de comunicació i els jugadors no poden amagar el cap sota l'ala:
cal que surtin al camp amb més agressivitat i cal algú dins del vestidor
que fomentí aquesta idea. Sergi està desenvolupant bé
Gaspart podria tenir preparat un pla B en el cas que el Barca perdí demà a Tenerife. / EFE.
aquesta funció, però fan falta més jugadors que l'ajudin.
I quan dic agressivitat no vull dir només ficar més la
dre
la
lluita
amb
Van
Gaal,
és
cer
projecte
dé
Gaspart,
aquest
gairebé 5 milions d'euros.
el tècnic millor situat per as- serà amb un entrenador que caiha, sinó també aconseguir que el Barca es torni a
--^
Un tècnic pont. Radomir An- seure's a la banqueta del Barca comenci un altre projecte amb fer respectar pels rivals.
tic, un altre nom que va sonar en el cas que Rexach sigui des- la pretensió de ser sòlid. KoeRamon Maria Calderé. Exjugador del
quan Robson va deixar el Bar- tituït. Antic, però, només seria man és el favorit de l'afició i CaBarcelona i entrenador.
celona i que finalment va per- un tècnic pont. Si hi ha un ter- pello, el de la directiva.
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L'hora deis canvis
O Rivaldo no es va entrenar O Rochemback, Kluivert,
O El tècnic es planteja fer
ahir i l'equip està condicionat Motta i Puyol entren per Coeu, valer l'experiència de Bonano
per la seva presència
De Boer, Reiziger i Overmars en detriment de Reina
ÀNGEL PONZ
Barcelona

Rivaldo tampoc va entrenar-se
ahir. .El brasiler continua ranquejant dels problemes al turmell i a hores d'ara és un dubte
seriós per jugar demà a l'Heliodoro Rodríguez de Tenerife. El
jugador de Recife va provar en
solitari poc més d'un quart
d'hora a la gespa de la Masia,
però al final va haver de retirar-se amb molèsties al turmell
esquerre. Rexach l'ha tingut
tota la setmana entre cotons
amb la clara intenció de poder
alinear-lo a Tenerife. En principi, avui, estarà en la llista de
convocats i viatjarà a les Canàries però la seva presència anirà condicionada a una última
prova que farà al mateix estadi
de Tenerife. En el cas que el
brasiler —no s'ha entrenat durant tota la setmana— no pugui finalment jugar, Rexach repetiria el mateix migcamp que
va guanyar el Lleida en la copa
Catalunya (1-2). És a dir: Rochemback, Motta, Xavi i Gerard (el de Granollers seria el
recanvi del brasiler). La derrota
contra l'Osasuna condicionarà
una alineació de la qual no només cauran Reiziger i Overmars (Puyol i Kluivert tornen a
l'equip un cop complertes les
sancions). L'italobrasiler del filial Thiago Motta ocuparà el
lloc del sancionat Coeu al centre del camp, mentre que Gabri
podria endarrerir la seva posició al lateral dret per donar cabuda a Rochemback a l'interior
dret. Així, Puyol formaria la parella central amb Christanval
r—De Boer té mòlts números
per quedar-se a la banqueta^
mentre que Xavi —en espera
de la recuperació de Rivaldo—
seria l'únic supervivent del
migcamp que va caure contra
els navarresos. Seria un centre
del camp inèdit amb el del
planter secundat per dos brasilers: Motta i Rochemback.
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TOTS PENDENTS DE RIVALDO EI brasiler es va fer una petitadistensió en el lligament del turmell esquerre en el partit contra l'Osasuna.
En principi, això no havia de ser problema per jugar, però el cert és que no s'ha entrenat durant tota la setmana-. D'altra banda, el seu
compatriota Rochemback serà titular, mentre que Bonano podria suplir Reina a la porteria.

nano. Coneixedor de la transcendència de l'enfrontament,
L'hora de Bonaho? Carles podria optar per fer valer l'exRexach, conscient gue una al- periència de l'argentí, molt
tra ensopegada podria ser el més acostumat a partits amb
seu final, es planteja fins i tot tanta pressió que no pas Reina.
tornar a donar la porteria a Bo- Així, l'exjugador de River Plate
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(ja va jugar a Lleida) tornaria a
l'onze després de quatre partits
a la suplència. El tècnic blaugrana va decidir fer el relleu a
la porteria després de la derrota contra l'Espanyol (2-0) en
l'últim partit de l'any, fet que va

permetre el debut de Reina,
úna mica irregular en els quatre partits que ha disputat en
aquesta segona volta de lliga
(Saragossa, Sevilla, Rayo Vallecano í Osasuna) > Així, —i en espera de com evolucioni la lesió

de Rivaldo— poden ser fins a
sis els canvis. Gabri —aquest
cop com a lateral dret—, Christanval, Sergi, Xavi i Saviola serien els únics intocables respecte a un últim partit que ha
fet més gran la ferida.
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Sergi demana a la plantilla
entorn
que sai
o «El millor que podem fer ara es no
escoltar, no veure i no llegir»

S'entreguen dos
dels «boixos» que
van provocareis
incidents
Barcelona. Els doS boiXOS

o «Treure noms d'entrenadors és una falta
de respecte a Rexach»

À. PONZ
Barcelona

Sergi Barjuan creu que el millor
que pot fer la plantilla és aïllar-se dels diferents episodis
que s'estan produint en una
setmana en què la crisi s'ha
agreujat profundament. «Amb
tot el que s'està dient i publicant, el millor que podem fer
els futbolistes és no veure, no
escoltar i no llegir», va etzibar.
El capità blaugrana reconeix
que el momeiit és delicat però
no creu que a Tenerife es juguin més que tres punts: «És un
partit en què no podem fallar,
però sincerament només ens
juguem.tres punts. Importantíssims, però només son tres
punts», va explicar. Amb tot, va
admetre que no es pot fallar
més —«no podem perdre perquè si ho fem la situació seria
dramàtica», va dir— i va avisar
de les dificultats que es trobaran en un camp que no li porta
cap b o n record: «He viscut
moltes derrotes a Tenerife. És
un camp molt traïdorenc perquè té diferents condicionants
com l'ambient sempre festiu p
el clima, que tot plegat el fan
molt enganyós. Haurem d'estar concentrats des del moment que agafem l'avió», va comentar. El capità creu que és
injust d e m a n a r el cap de
Rexach, a qui va defensar a ui-

camera /E PRESS

Borrell diu que
nnai va especular
amb la retirada
d'Abelardo

Sergi va demanar a la plantilla que s'a'illi de l'entorn i va defensar a ultrança el seu entrenador. / M. LABURU.

tranca: «Aqui tenim molta facilitat per treure noms quan les
coses no van bé. És una falta de
respecte per l'entrenador que
hi Ha i que està treballant amb
ganes.» En aquest sentit, va ser
rotund quan se li va preguntar

si el veia especialment nerviós
aquesta setmana: «L'heu vist
nerviós alguna vegada?... És
una persona molt coherent,
possiblement la processó li deu
anar per dins, però de cara al
jugador és sempre molt opti-

à

mista, i això s'agreix», va com e n t a r . Amb tot el defensa
confia que finalment tornaran
amb els tres punts: «Volem i
necessitem una setmana tranquil·la; per tant hem de tornar
amb una victòria.»

Puyol: «Ultimàtum?, ho desconec»
À.P.
Barcelona

En termes semblants a Sergi va
expressar-se Carles Puyol: «El
millor que podem fer és girar
full i centrar-nos en el futbol.
Hem de pensar únicament a
jugar a futbol», va explicar.
L'altre lateral tampoc va voler
aprofundir en la delicada situació que travessa el seu entrenador: «Ultimàtum?... sincerament ho desconec. L'únic
que tenim clar és que hem de
tornar amb la victòria.» El lleidatà no va voler analitzar cap

nois que més activament
van participar en els
incidents que van
produir^se diumenge
després del partit contra
rOsasuna a l'avantllotja del
Camp Nou van entregar-se
ahir Es tracta dels germans
Marcos F S i Hugo F S ,
que pertanyen a la facció
neonazi dels Boixos
coneguda com «Casuals» i
que estaven identificats i
desapareguts Antena 3
havia presentat una
denúncia per destrosses i
per l'intent d'agressió d'un
dels aficionats a un

dels noms que sonen com a motivat i que deixarà pocs essubstituts de Rexach: «El tèc- pais: «Tots els partits són difínic està treballant bé i per res- cils. Es tancaran i miraran de
pecte ho crec que sigui el mo- soprendre'ns en algun contram e n t de p a r l a r d ' e n t r e n a - cop. Haurem d'aprofitar bé les
dors.» El jugador, que tornarà nostres oportunitats», va exa l'equip un cop complerta la plicar. El jugador, que possisanció per targetes contra l'O- blement podria deixar el lates a s u n a , va explicar q u e les ral dret per jugar al mig de la
dues últimes derrotes fan que defensa fent p a r e l l a a m b
s'esperi amb avidesa el partit Christanval, creu que tot i el
de demà: «Tenim moltes ganes m o m e n t delicat, e n c a r a no
de jugar, hem de parlar al te- ,s'ha de renunciar a res: «Encarreny de joc i tornar amb la vic- ra queda lliga i estem a temps
tòria seria la millor manera de d'enlairar-nos, el que està clar
refer-nos.» En aquest sentit, és que si no sumem cada cop
espera un rival tremendament serà més complicat.»
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Puyol, convençut de ía reacció. / M L

Barcelona. El cap dels serveis
mèdics del Barca, Josep
Borrell, va desmentir ahir que en algun moment
hagués especulat amb la
retirada d'Abelardo del
futbol El metge, amb qui
Catalunya Ràdio va
contactar, va voler deixar
clar que en cap moment va
dir que la lesió del defensa
asturià l'impedina tornar a
jugar a futbol Vaaclanr
que la recuperació del
jugador la va seguir en tot
moment el doctor Ramon
Cugat I va expressar el seu
desig que el P/fu torni a
jugar tan aviat com sigui
possible /EL9

Saviola es mostra
sorprès per
r«exigència»del
Camp Nou
Barcelona. Saviola, en una
entrevista a la web del '
Barca, fcbarcelona com, va
assegurar que l'havia
sorprès el grau d'exigència
de l'afició barcelonista
«Quan vaig arnbar no sabia
que la gent era tan exigent
TÓts els públics són
diferents i nosaltres hem de
procurar adaptar-nos al
que vol l'af ició i a la manera
que vol que juguem», va
dir Tot I el mal moment, el
davanter coi;ifia que
canviarà la situació
actual /EL9-' > >
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ENTREVISTA A GABRIEL GARCIA «GABRI». Jugador del FC Barcelona
FERRAN CORREAS
Barcelona

Se'l va relacionar amb là • •
suposada farra nocturna de
Madrid. Gabri diu que té la
consciència molt tranquil·la
perquè tot és mentida, però es
troba trist i afectat perquè s'ha
embrutat el seu nom. El de
Sallent, però, espera recuperar
la tranquil·litat per ajudar
l'equip a superar una situació
molt complicada i també per
tancar d'una vegada la seva
renovació.
—La setmana passada es va parlar
molt sohre la seva participació en una
suposada farra nocturna a Madrid
abans del partit contra el Rayo Vallecano. Vol aclarir alguna cosa?
—«Ja s'ha dit tot i ha quedat
clar que aquestes informacions són mentida perquè ningú ha estat capaç d'aportar cap
.prova. El que sí m'agradaria dir
és que trobo molt greu que en
aquest país hagis de demostrar
que ets innocent quan t'han
calumniat sense cap prova. És
greu que la gent es cregui una
televisió de Madrid que només
tenia un objectiu, desestabilitzar el club, i la veritat és que ho
han aconseguit.»
—El seu advocat i els dels altres jugadors afectats ja han reaccionat.
—«Sí, ja hem presentat una demanda a un portal d'internet i
no descartem emprendre més
accions contra altres mitjans
de comunicació. No es pot jugar d'aquesta manera amb la
vida privada de les persones.
Tots tenim una família i la veritat és que ho vam passar molt

Gabri diu que va tenir ofertes a l'estiu, però que el Barca no el va deixar marxar, /MIKEL LABURU

L'HESPERIA

(D És greu haver
de demostrar que
ets innocent quan
et calumnien
sense proves
malament la setmana passada.»
—Després de dues derrotes consecutives i dues setmanes moít mogudes
la situació de l'equip s'ha complicat
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molt. Es pot dir que el Barcelona ha
tocatfons?

—«El fons no l'hem tocat. Si ho
haguéssim fet podríem agafar
les maletes i marxar ja de vacances. És cert .que la situació
és difícil, però encara queden
tres mesos i mig de competició.
Encara tenim possibilitats en la
lliga i ens trobem en una situació privilegiada a la copa d'Europa. El que hem de fer és recuperar la moral, que està molt
tocada, i guanyar partits que
ens facin recuperar la tranquil·litat. Si ho aconseguim
tornaren a ser a dalt a la lliga

LA RENOVACIÓ

O Aquest tema ja
fa massa temps
que dura i s'ha de
solucionar com
més aviat millor
i afrontarem amb molt optimisme els pròxims partits a Europa.»
—Què passa pels vostres caps després d'haver desaprofitat dues opor-

tunitats que us haurien deixat només
a un punt del líder, el Real Madrid?
—«És veritat que tothom pensava que teníem un mes dè gener amb partits relativament
fàcils. Hem fallat, però ara ja no
hi podem fer res. No hem de
donar més voltes als partits
perduts contra el Rayo i l'Osasuna i ens hem de centrar en els
que queden perquè a partir
d'ara cada partit serà una final
per nosaltres.»
-;-Com s'explica que el Barca hagi
perdut aquests dos últims partits contra equips molt més modestos?
—«La raó és senzilla. Vam jugar
molt malament. Contra el Rayo
va ser un matx molt estrany,
mentre que contra l'Osasuna,
encara que no ens ha'de servir
d'excusa, crec que ens va afectar molt tota la moguda que es
va produir durant la setmana.
No vam poder centrar-nos en
el partit i això es va notar al
camp.»
—^Va ser molt difícil jugar contra l'Osasuna veient que els seus propis aficionats estaven en contra?
—^«La veritat és que sí, però
també és cert que el públic és
qui mana i té tot el dret a opinar. És normal que estigui enfadat quan els resultats no són
bons. Ara bé, voldria demanar
als socis que tornin a ser a prop
de l'equip perquè en aquests
moments els necessitem més
que mai.»
—Alguns mitjans de comunicació van
parlar diumenge d'un possible boicot
dels jugadors al tècnic.
—«Nosaltres no sabem res de
cap boicot. És més, no creiem,
com s'ha dit, que la destitució
del tècnic sigui la solució. L'e-

I' Divendres 1 de febrer del 2002
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quip està amb el Xarli, el Toño
i l'Alexanko i lluitarem fins al final per ells i també per nosaltres. És important que totes les
parts d'aquest club vagin en la
mateixa direcció en aquests
moments.»
—El president, Joan Gaspart, va dir la
setmana passada que el Barcelona
guanyaria la lliga i la copa d'Europa.
Creu realment en aquesta possibilitat?
—«Sí, és clar. Si nosaltres no hi
creiem, qui ho farà? Penso que
tenim possibilitats de guanyar
títols. A la lliga estem a set
punts del Madrid, però falten
setze partits per jugar i encara
tenim temps per reaccionar, i
més tenint en compte que
aquesta lliga és molt boja i que
qualsevol dels equips que tenim per davant poden perdre
punts. En la copa d'Europa, si
guanyem el Roma, serem molt
a prop dels quarts de final. Estem passant un mal moment,
però estic segur que el deixarem enrere.»

El dé Sallent pot'
presumir de ser
campió del món \

;

—Si la lliga es compliqués, potser es
podrien centrar més en la lliga de
campions. Es conforjnaria guanyant
aquest títol?

—«I tant. Encara que la lliga és
un títol molt important, la copa
d'Europa és la competició que
un més desitja guanyar. Queden molts partits, però seria
molt maco guanyar-la ara que
fa deu anys de la de Wembley.
És una competició difícil de
guanyar, però no impossible.»
—La temporada no és gaire bona per
l'equip. Gabri, però, està content per
haver-se fet un lloc a l'onze inicial?
—«Sí i no. Estic content perquè
he aconseguit la titularitat en
un equip amb molta competitivitat. La veritat és que ni jo
mateix esperava jugar tant. No
estic tan content de la meya
aportació en els últims partits.
Reconec que el meü rendiment
ha baixat una mica.»
—Es planteja, doncs, la possibilitat de
perdre la titularitat a Tenerife?
^<Un sempre ha d'estar preparat per això. L'entrenador
sempre ha de fer jugar qui millor es trobi i assumeixo que si
jo no estic bé pugui jugar Rochemback o, quan es recuperi,
Luis Enrique.»
—Entén que el primer canvi de Carles
Rexach sempre sigui Gabri?
—«En aquests dos últims partits sí, perquè jo mateix m'he
adonat que no he estat bé, sobretot el dia de l'Osasuna. Havia passat una setmana molt
dolenta i no estava centrat. Estava molt afectat per tot el que
s'havia dit en relació a la suposada festa i no em van sortir bé
les coses.»

!
i

!
'

,
,
•

El jugador de Sallent reconeix que ni ell mateix esperava jugar tants minuts aquesta temporada. / MIKEL LABURU

RECLAMACIÓ

(D Espero que la
junta directiva
em valori com em
mereixo i com ho
fa el tècnic
renovació. Van avançar en aquestes
negociacions?

—«Es van apropar una mica les
posicions, però les negociacions han quedat una altra vegada aturades després de tot el
merder de la setmana passada.
—La setmana passada el club es va Espero que hi hagi una mica
reunir amb vostè i el seu representant, més de tranquil·litat al club per
Manel Ferrer, per tractar de la seva poder tornar a reunir-nos per-
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què aquest tema ja fa massa
que dura i vull solucionar-ho
com més aviat millor.»
—Pot estar tranquil perquè té contracte fins al 30 de juny del 2004, però
encara no ha signat una millora que
li van prometre després dels Jocs Olímpics. Com pot explicar que no s'hagi
arribat a un acord en tant de temps
i sí amb altres jugadors com Puyol í
Xavi, que es trobaven en circumstàncies semblants a la de vostè?
—És cert que no és normal que
duri tant aquest tema, però mai
hem pogut arribar a un terme
mig entre el que demano i el
que ofereix el club, però la situació no es pot allargar més.
Si el club vol que em quedi i
m'ofereix el que penso que mereixo, em quedaré, perquè jo
vull jugar sempre al Barca. Si

TÍTOLS

<D La situació és
complicada, però
que ningú ens
descarti ni a la
lliga ni a Europa
no és així haurem d'estudiar altres sortides.»
—El cos tècnic el valora perquè l'ha
convertit en un,jugador fix al Barcelona aquesta temporada, però Gabri se
sent valorat perla junta directiva?
—«Com ha dit, el cos tècnic em
valora i això és el més important per a mi. Si l'entrenador et
valora la resta ja arribarà. Pel

Gabriel Garcia de la Torre,
Gabri, és urijdeis pocs
jugadors del Barcelona que
pot presumir d'haver
guanyat un mundial. Ho va
fer l'any 1999, a Nigèria,
amb la selecció espanyola
sub-20, formant part d'un
combinat en què també hi
havia els seus companys
d'equip Bermudo, ara al
Tenerife, i Xavi I no és
aquest l'únic guardó que
ha guanyat Gabn amb la
selecció estatal, ja qge va
aconseguir la medalla
d'argent en els últims Jocs
Olímpics de Sydney. Entre
aquestes dues cites es va
produir el salt de Gabn al
primer equip del Barcelona,
amb el qual va jugar 17
partits de lliga la
temporada 1999/2000,
fent dos gols. També dos
gols va fer la temporada
passada en una lliga en què
va tenir més presència,
perquè va jugar 25 partits.
La consagració de Gabri
al Barcelona, però, ha
arribat aquesta campanya,
en què després de
començar la lliga a la
banqueta—no va jugar
cap dels tres primers
partits— les lesions de
companys, especialment la
de LUIS Ennque, li han obert
el camí de la titularitat
Gabn, després de debutar
en aquesta lliga contra el
Tenenfe a la quarta
jornada, no ha deixat
d'actuar en cap partit, i ha
fet dos gols- contra el Celta
I el Sevilla.

>

\
;
,
,
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que fa a la directiva, sóc conscient que he de tenir paciència.
Jo estic aguantant i esperant
que se'm valori com mereixo.»
—Ha tingut alguna oferta els darrers
mesos?
—«Vaig tenir la possibilitat de
marxar a principi de temporada, però el Barca no em va
deixar perquè em van dir que
comptaven amb mi i la veritat
és que aquesta temporada estic tenint moltes oportunitats.
Ara no he tingut perquè ja havia jugat cinc partits de lliga. La
veritat és que espero seguir
molt de temps en aquest club
perquè, com tots els jugadors
fets al plaiiter, porto el Barcelona al cor i sempre he volgut
triomfar aquí, però mai se sap
el que pot passar.»
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Barcelona firma
expansióa

O El Barca i TNEL col·laboraran O El club blaugrana inicia
per promocionar-se fora dels un procés d'expansió de la
seus continents
seva marca pels EUA
DAVID CUNILLERA
' Barcelona

El Barcelona, en la seva intenció d'estendre la seva marca als
Estats Units, va firmar ahir un
acord amb la National Football
League (NFLJ, là lliga professional de futbol americà del
país que dirigeix George Bush.
Es tracta d'un acord de col·laboració entre aquests dos organismes, signat dins del marc'
de la final de la lliga americana,
Súper Bowl XXXVI, que se celebrarà a New Orleans. Durant
els pròxims tres anys, l'NFL i el
Barcelona traballaran conjuntament per promocionar-se, el
Barca als Estats Units i l'NFL a
Europa. El resultat més immediat d ' a q u e s t a aliança és el
canvi de nom dels Barcelona
Dragons pel de FC Barcelona
Dragons. S'inclòurà, doncs,
l'escut de l'entitat blaugrana
en la vestimenta del conjunt de
futbol americà. Altres conseqüències importants d'aquesta
entesa són: la utilització del
Miniestadi per part dels Dragons en el seu partit contra els
Frankfurt Galaxy el pròxim 20

O Els Barcelona Dragons
passaran a ser els Futbol
Club Barcelona Dragons

d'abril; la cessió de dos estadis
de l'NFL per a là celebració
d'un parell de partits amistosos del Barcelona als Estats
Units durant el 2002; l'assessor a m e n t m u t u en matèria de
contractes televisius, patrocini
i llicències de productes; i la
cooperació en activitats promocionals.
Acord històric El comissionat
de l'NFL Paul Tigliabue, va destacar la importància d'aquest
acord. «Estem e m o c i o n a t s
amb aquesta associació amb el
Barcelona, ja que pensem que
és un moment molt important
per a l'esport a Europa i als Estats Units. És la primera vegada
que els dos esports més populars i més reconeguts als seus
continents han unit lea seves
forces», va assenyalar Tigliabue. El director general blaugrana, Xavier Pérez Farguell,
per la seva banda, va lloar també aquesta iniciativa. «L'acord
amb l'NFL suposa una porta
d'entrada als Estats Units, formant part del procés d'expansió del nostre club», va afirmar
Pérez Farguell.

Els barcelonistes Kiuivert i Puyol sostenen un casc del conjunt de futbol americà de la capital catalana. / EL 9.

Micanoa.com: «Els jugadors
no tenen sentit de l'hunnor»
EL9
Barcelona

' Micanoa.com toma a la càrrega. Després de fer públics els
noms dels jugadors del Barca
que haurien pres part en la presumpta festa a l'hotel Hesperia,
i que aquests van fer públic que
començarien un procés legal
contra aquest portal i Telemadrid, aquest lloc web va penjar
ahir un comunicat en què asse-

gurava que els jugadors «no tenen sentit de rhumoD>, per haver actuat contra el portal de
manera «desmesurada».
Micanoa.com opina que en
publicar la nota dels advocats
dels jugadors en què es qualificava la informació publicada
de «falsa» ja han rectificat, i que
«les reaccions són desmesurades per part de socis del FC Barcelona, perquè —diu— ni hem
calumniat ni injuriat, ja que ho
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vam publicar en to simpàtic».
Per la seva baiida, Teíemadrid va fer públic ahir que no ha
rebut cap requeriment en què
s'anunciés una denúncia, per
part dels jugadors: «Només
hem rebut una sol·licitud de
rectificació.» Els portaveus de la
televisió, però, van deixar' dar
que no rectifícafan perquè ells'
no van fer públics els noms dels
jugadors que haurien pres part
en la presurnpta festa.
Els jugadors del Barca iniciaran un procés legal contra micanoa.com. / M L

ELS
Divendres, 1 de febrer del 2002
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OBERTURA A L'ESPAI
DAVID COLOMER

Estimar-se el Barca
1

Desesperació. «No ens donen res a canvi, i tot va tan
malament que arribes a pensar que la culpa és téva». Això és el
que sentia dilluns al programa de
Peré Escobar a Ona Catalana una
aficionada del Barca de 80 anys que
encara va al camp. Estava atrotinada emocionalment, es diria que
desfeta si no fos pel que a aquesta
edat s'està curat d'espants amb tot
el que se suposa que s'ha hagut de
viure. Mentre parlava la senyora me
la imaginava enfilant-se-per la graderia per ocupar la seva localitat i
veure el futbol, el suposat futbol.
Probablement va a l'estadi des de fa
molts anys, moltíssims, i deu haver
vist jugar Evaristo, Kocsis, Segarra,
Rifé, Rexach...i Cruyff, i Maradona
i Romário. Però quan una senyora
de vuitanta anys diu que mai no havia viscut res igual, que mai no havia
passat tanta vergonya, se l'ha de
creure. «M'estimo el Barca, me l'estimo molt», proclamava l'aficionada desemparada, dolguda, òrfena
de sensacions. La senyora en cap
moment estava indignada. Se sentia perduda, de la mateixa manera
que es deu sentir quan va a plaça i
ha de comptar amb euros.

Amor pel club? La massa social ja ha superat fa setmanes
l'estat de ràbia. Ara més aviat
el que se sent tothom és a punt de
culminar una implacable autodestrucció. Proclíimar «estimo el Barca» en un context fi-agmentat com
el que viu el club suposa tot un acte
de rebel·lia contra tot el que passa.
Dir «estimo el Barca» implica un
acte de resistència solitari, de fe temerària, una postura absolutament
meritòria perquè tothom, o gairebé
tothom, ha estat obligat en els últims anys ha oblidar aquesta frase
de construcció sintàctica aparentment simple però tan plena de significat en un present dantesc com
l'actual. Només fa deu euiys, i curiosament a Tenerife, en el mateix escenari on dissabte Rexach es juga la
pell, a tothom li sortia del cor pronunciar aquesta mateixa frase.
Aleshores els aficionats també

La sortida de Rexach, síes produeix, només serà un pegat a una crisi molt més profunda. / u. DELMAMS

constataven que hi havien jugadors gent té una opinió pul·lulant, emoque íifirmayen el mateix: «Estimo el cions molt.cEinviíints. Aquest és el
gran error de Gaspart, obsesioBarca».
nar-se més amb la demoscòpia,
L'aficionat. El club és la amb la domesticació de l'entorn
gent. No és tan difícil d'en- blaugrana, que no pas amb la seva
tendre,'però sempre se'ns propia opinió, que la deu tenir. Si
oblida. Quan es guanya, els mitjans Gaspart tingués un restaurant, no
de comunicació busquem l'opinió comptaria amb una carta de plats.
de la gent. Quan es perd, copsem les Es, presentaria a la taula del client
seves enrabiades. El gran problema i li preguntaria «què vol que li predel Barca, des de la gestió, la direc- parem?». El client, satisfet pel fet de
ció técnica i l'execució dins el camp, poder escollir, il·lusionat, admirant
és que s'ha menyspreat absoluta- aquell home capaç dé tot, demanament la gent, a qui només s'ha fet ria un filet de vedella i el restaurador
cas des de l'estricte i Ilefiscós punt Gaspart li portaria un fumejant cosde vista del populisme. Històrica- telló de porc al cap de cinc minuts.
ment, el populisme sempre ha acabat malament perquè és imposible
Penediment. Fins ara, Gassatisfer la gent, que ha de quedar
part sempre ha intentat concontenta cunb un discurs propi del
cedir al soci el que demana
governant i amb la seva credibilitat. i es troba abocat a la segona destiUn governant no pot tenir discurs tució d'un entrenador en nou mesi s'obsessiona amb l'opinió pivil- sos. En aquest aspecte, els seus inica, perquè la gent no té discurs. La cis són calçats al del seu mestre, Nú-

ñez. Ara que el soci demana que
se'n vagi, què farà el president? Ara
que demana responsabilitats, què
succeirà?'L'única resposta des de la
trona blaugrana és començar a parlar ja del tercer any, de Capello, d'un
altre projecte sòlid, una altra transició. Però, hi haurà tercer any? Posseeix Gaspart la resistència sentimental de Núñez? Cada cop es repeteix més una altra frase: «Quin
greu que em sap haver votat en Gaspart.» Perquè està clar que el club
(que ara niateix és el que queda de
la gent i per això hi ha tan poc club)
no pensa esperar-se cil 30 de juny si
el camí ha de continueir sent tan tortuós. I també hem de tenir present
que, a aquest pas, el Beirça no té firmat cap pacte amb el Diable segons
el qual no pot baixar mai a segona
divisió. Sí, ja sé que em diran
que això és impossible.
És el que tots pensem, oi
que sí?
•i,

David Colomer. Redactor en cap d'El 9
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Fa massa dies que no es parla de
futbol, que passem d'un partit a
l'altre, d'una derrota a l'altra, distorsionáis per afers extraesportius 0 distrets amb els recanvis
que se li busquen a Rexach (niés
de deu noms ja s'han publicat, o
sigui q u e és fàcil encertar-lo).
Com si no hi hagués partit a Tenerife. S'ha passat d'un clima d'una certa eufòria després de les viç-

HO DIUEN
ELS LECTORS...

EBITORIAL

Amistats perilloses
tòries contra el Sevilla i el Saragossa, al pessimisme total despirés de la vergonya de Vallecas i
l'ensulsiada davant l'Osasuna.
Des del club s'han volgut tapar totes les misèries que han anat sortint amb missatges de serenor,

[

traïts després pel comportament
públic d'alguns directius. I es
continua parlant massa poc del
partit de Tenerife.
L'illa de l'eufòria, els amics per
sempre s'han convertit ara en
amistats perilloses. La situació ac-

ALGUNA PREGUNTA

JVIÉS?

tual de l'equip illenc no els permet
distreure's amb els problemes del
Barca, perquè tenen el descens a
la cantonada. Per a ells una victòria és tan imprescindible com ho
és per al Barca. Però els blaugrana
no poden fallar, com tampoc poden fer-ho contra la Real i el Mallorca. Si s'ensopega ara, què passarà quan arribin el Roma, el Dépor, el València, el Madrid...?

LESPMD'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

Globus sonda

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
c/Santa Eugènia, 42.17005 Girona

Telèfon: 902 36 99 99

i

EL COMENTARI DEL MANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9@el9.com

O L'AthIetic: un cas únic
Un periodista, crec recordar
que era francès, els qualifica
com un cas únic en la història
del futbol. Jo m'atreviria a afegir-hi que són els últims nostàlgics d'aquest esport, cada vegada més espectacle i negoci
alhora. L'AthIetic de Bilbao és
un equip orgullós de la seva
singularitat, de les seves tradicions, format per jugadors de la
seva pròpia terra que saben i
entenen i juguen amb una afieló que els dóna suport i els encoratja a serfidelsa uns colors
i a una manera de fer i de ser.
Tant de bo, pel bé del futbol,
continuïn així per molts anys,
i qúe aquell cristià que.els romans llançaren al circ i que els
lleons van respectar —i que
dóna nom a l'estadi— els ajudi.
Creiem qúe serà així, perquè
San Mamés i l'Athletic són

BOJA ACADÈMIA DE FUTBOLISTES
La productora Globomedia estudia gravar un nou programa de l'estil Operación
Triunfo, p e r ò a m b futbolistes. Xarli
Rexach creu que la idea es podria adaptar
perfectament al Barca, on tots ja estarien
nominats d'entrada i porten uri bon globus a sobre, perquè «qui canta els mals espanta». Els candidats per anar a Eurovisió
serien Rivaldo, amb la cançó del Cola-Cao,
Gerard, amb la cançó de les Natillas, i no
es descarta Cristan-Bisbal. A més, el Barca
ja té la seva Nina, encara que és inflable.

diu que se'n va. En cas de negativa blaugrana no podem descartar que al Barca se
li prohibeixi jugar més d'un cop l'any (els
disgustos que ens estalviaríem) i se li retirin les competències en futbol base. Xavi
Hernández ja s'ha ofert per fer de mitjancer: «Estic acostumat a jugar pel centre».

VETLLADES DE BOXA AL CAMP NOU
La nova política de comunicació del club
preveu la realització de combats de boxa
abans de les reunions de la junta directiva.
D'aquesta mcinera, els directius podran resoldre els contenciosos de forma esportiva
i no a través de les ones. Com que per ser
CIUTAT ESPORTIVA «PP MARI»
Es busca nom per la Ciutat Esportiva del directiu s'han de tenir calés, no hi haurà
Barca perquè el de Joan Gamper no acaba categoria de pesos lleugers. En canvi, el pes
de convèncer els madridistes. Des del go- gflZZ ja té les inscripcions cobertes. Minguevern central s'han rebut fortes pressions lla ja s'ha ofert per fer d'àrbitre. S'admetran
perquè dugui el nom d'en PPMari, ara que apostes lliures de comissió.

Fitur
Hemos instalado en FITUR
el stand del Centenario. A
los que nos visitan les servimos caviar zidaní, como
no podía ser de otra manera, mientras disfrutan de un
video con los Greatest Hits
de la sagrada historia del
Madrí. El video tiene más
éxito que los cedes de Operación Triunfo. Estuvo Gaspart al lado de José Mari, y
q u e d ó claro q u i e n t i e n e
más bigotes. Le regalemo
u n a camiseta del Madrid
con el 10, que son los puntos que le llevaremos el domingo.

LA BARRIÍIA DE L'AVI

EL LECTOR digit@l

únics. / JOSEP TORRENT. Girona.
&

O Ja n'hi ha prou
Crec que la situació que està vivint el Barca és insostenible. En
primer lloc, hi ha una pèrdua
d'identitat tan gran que ni tan
sols els de casa demostren saber què representa el club. En
segon lloc, prou de corrupció i
de directius incompetents i hipòcrites coïn el Gaspart, que ja
no sap qui fitxar per poder-se
embutxacar més diners. En tercer lloc, m'agradaria demanar
a l'afició que demostri qui és i
que (com deia aquell altre corrupte) «no se la pot enganyar».
Per començar podríem demanar la dimissió de Gaspart,
però cal fer-ho clar i en català! / MIQUEL CUBELLS. Barcelona.
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Està d'acord que es pugui
limitar l'activitat de les ^
seleccions catalanes?
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Pau Gasol tornarà a jugar'
amb el Barca...

D'aquí cinc anys
D'aquí deu anys
D'aquí set anys
Mai
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Follar i jugar
Ara ens preocupa la vida sexual deis
jugadors del Barca, quan només ens
hauria de preocupar el seu rendiment

El termini defitxatgesde
DE RABONA
digitals. EIS més benefíla lliga espanyola es va
ciats han estat, com era
tancar ahir sense cap sord'esperar, els bars, on amb
presa. Han aterrat noms
un parell de begudes en
com Kovacevic, MUosevic
fas prou per veure un Baro Paulo Sousa però la ifnàça-Madrid. L'època en
joria dels equips han opquè els presidents semtat per l'estalvi. Aquesta tendència ja es va poder blaven tenir les butxaques foradades ja ha passat i
veure a l'estiu i un dels motius és que s'apropa el molts directius s'han adonat que la prudència és el
final dels contractes amb les televisions de paga- millor camí per esquivar la desaparició traumàtica
ment. La suposada gallina dels ous d'or no n'ha fet i prematura dels seus clubs, excepte si comptes amb
tants com és pensava i el futbol de pagament con- alguna requalificació. Esperem que no se n'hagin
tinua sent un negoci ruïnós per a les plataformes adonat massa tard. / DANIEL ÀNGEL

Els contractes amb les
plataformes digitals

DUTXA ^f"^.''^^"'^'
r-nrnk
d mdignacio, que conservo
tnt.l3ñ
orgullosament prop dels 40, la
reservo per cabrejar-me amb l'activitat
cosmètica del virrei Brell, que amaga les
cues d'immigrants en les visites de la
ministra Birulés, o per la crtminalització
vaticana dels condoms. / J. PUNTÍ

[ TRIBUNA COBERTA JOSEP MARIA RADUA ]

Rexach-Rívaldo, sang i or
Si un dia anéssim pel carrer i ens dediquéssim a fer una enquesta sobre
quina és la nacionalitat del club barcelonista, només uns pocs (à banda
dels inevitables «No sé / no contesto») gosarien dir alguna altra que no
fos la catalana. No es pot descartar,
emperò, u n percentatge alt en la
part de la graella destinada a la nacionalitat holandesa (els periquitos
també voten!). Bromes a banda, si
bé cal destacar un compromís ferm
del Barca amb la cultura catalana en
la majoria dels seus primers cent
anys d'història, d'un temps ençà,
aquest compromís s'ha anat aigualint. L'esllanguiment nacional ha
anat agreujant-se des de l'entrada
en vigor de la sentència Bosman
(guanyada per l'advocat Dupont, el.
mateix de l'informe favorable a l'entrada de moltes federacions catalanes en el si de les homòlogues internacionals, un informe que corn
el més de mig milió de signatures
deu estar desat en un calaix) i ha
motivat de manera proporcional i
juntament amb l'infortuni més estrictament esportiu i de planificació
tècnica, u n a cada cop més baixa
identificació del seguidor amb el
Futbol Club Barcelona. •
Penseu fins a quins extrems hem
arribat q u e moltes persones del
club amb una projecció mediática
notable, han abandonat significativament la Jlengua catalana en les
seves declaracions. D'aquesta manera, sibil·linament, ens han colat
dos gols: els mitjans de l'àmbit català posen declaracions en les dues
llengües (normalhient èn espanyol)
mentre que els mitjans de fora po-

i aquí ets milionari (amb els euros
mil·lenari). T'hem catapultat a la
fama i a la riquesa. Així ens ho pagues? No has entès res. Prefereixes
perdre contra el Hierro i el Camacho que contra els teus amics del
Barca? No saps que l'entitat barcelonista va ser un dels clubs que es
va adherir el 1999 als més de 520.000
d e m a n d a n t s —majors d'edat en
aquell moment i censats al Principat— de seleccions oficials? Covard... tanta por tens de Catalunya?
Contra Andorra vas jugar i no vas dir
res. Pots jugar contra països deu vegades més petits i no contra Catalunya? Prefereixes passar fred a Polònia que jugar al Camp Nou?»
Què podem esperar si Gerard elogia el joc madridista? Si Rexach assevera que no hi ha «ningú més català» que ell? És el súmmum de la
catalanitat fer part de les rodes de
premsa en espanyol per dirigir-se a
la massa social blaugrana i fins i tot
també sense haver sortit dels Països
Catalans? Però el Xarli, després del
Rivaldo i Rexach, que sempre l'ha defensat, parlant al Camp Nou. / TONI ALBIR / EFE
matx contra el Saragossa, assegurà:
seri declaracions només en espa- Baixa, en ple centre dels Països Ca- «Està bé que algú xiuli però Rivaldo
nyol, deixant d'ensenyar la riquesa talans, Rexach contestava totes les no està aquí per fer política». No és
lingüística que atresora la nació i preguntes en espanyol-xilè-mexicà, fer política dir que si Catalunya fos
que podrien subtitular en espanyol fins i tot les fetes, la gran majoria, oficial Rivaldo estaria encantat de
(com un fcaraote, com feien en les en català-valencià-balear (totes les jugair-hi però que com que no és així
eleccions gallegues, catalanes i bas- llengües tenen diverses variants «encara» ell hi està eh contra? Rivalques). Doncs bé, en él partit que el geogràfiques i cap és millor que una do, inconscientment, va fer el joc al
Barca va jugar a Vila-real, es va arri- altra, és bo recordar-ho). Indignats PP de Fraga i altres franquistes nosbar al punt màxim de ximpleria i estaven molts culers amb les decla- tàlgics i si no volia fer política, podia
anorreament cultural. Em disposa- racions que tots coneixem de Rival- haver optat per fer pàtria, la pàtria
va a escoltar la conferència de Car- do sobre la selecció. Aquestes són que porta a l'escút el Barca: creu de
les Rexach de després del partit, i les impressions majoritàries que es Sant Jordi, senyera de quatre pals
vaig sentir u n a h u m i l i a c i ó t a n van anar repetint i que he unit: «No (els heraldistes entesos
gran... que vaig tancar la ràdio (i no tens vergonya, has menyspreat el rebutgen parlar de «basóc l'únic). A la comarca de la Planà ; país que et paga des de 1997. Allà... rres») de sang sobre or.

Josep Maria Raduà Domènech.
Filòleg
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prepara canvis
per rebre el Madrid
O El tècnic de TEspanyol va
provar Antonio Pacheco per
l'esquerra en l'assaig d'ahír

O El debut de Turuguaià
O Sousa va anar a Portugal
sembla més clar que el nom per motius personals i no va
del jugador sacrificat
fer la seva primera sessió

MIQUEL ROCA
Barcelona

S'esperava que el d'ahir fos el
primer entrenament de Paulo
Sousa amb l'Espanyol, però no
va ser així. El portuguès no era
a les onze del matí ni al Pare del
Migdia, on el teòric onze titular
que Flores prepara per diu- .
menge començava la sessió
preparatòria, ni-a la gespa de
l'Estadi Olímpic, on els teòrics
suplents jugaven la primera'
p a r t de l ' h a b i t u a l p a r t i d e t
d ' e n t r e n a m e n t que cada dijous enfronta el primer equip
de l'Espanyol amb el filial que
milita a segona divisió B.
Paulo Sousa era camí de Portugal, on havia demanat desplaçar-se per recollir roba i altres objectes personals abans
d'instal·lar-se a Barcelona. El
portuguès va arribar dimarts a
la'nit a l'aeroport del Prat procedent directament d'Alemanya, on havia estat les últimes
setmanes entrenant-se en un
centre d'alt rendiment amb la
roba esportiva, de carrer i els
utensilis personals justos per
passar un temps i tornar després cap a casa. El jugador portuguès va viatjar amb el permís
del club i l'entrenador, que no
compta amb Paulo Sosa per jugar diumenge contra el Real
Madrid i ha posposat el seu debut amb l'Espanyol per a dimecres que ve al camp del Rayo
Vallecano una vegada s'espera
que el migcampista hagi acabat el programa de preparació
en solitari que seguirà aquests
primers dies.
Qui sí que apunta a titular
diumenge a Montjuïc és l'altre
reforç de l'Espanyol en aquest
mercat d'hivern. L'uruguaià
Antonio Pacheco va ser la gran
novetat en l'onze que Paco Flores va provar com a teòric titular en el partidet d'entrenament contra el filial de Ramon
Moya. El tècnic espanyolista va
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La contundent derrota de rúltíma jornada contra el Sevilla obliga l'Espanyol a aixecar-se davant la visita del líder. / EFE

col·locar com a salvaguarda de
Mora a la porteria els mateixos
quatre defenses que van jugar
d'entrada diumenge passat al
Sánchez Pizjuán: Navas a la
dreta, Ricardo Cavas a l'esquerre i Lopo i Soldevilla com a parella de centrals. Per davant

d'ells, tampoc va haver-hi novetat en el tándem de pivotació
que formen, fins a descobrir
qui dels dos ha de seure a la
banqueta per l'entrada de Sou^
sa. Morales i Àlex Fernández.
S'espera per diumenge unÀlex
més lliure per poder encarre-

gar-se de la distribució del joc
ofensiu i un Morales més sacrificat que se les haurà de veure
de prop amb el francès Zidane.
Dubtes a la mitjapunta. Les
especulacions sobre l'alineació de d i u m e n g e a l'Estadi

Munteanu confia tornar a ser inscrit
La recent nacionalització espanyola de Martín
Posse, al qual només li falta el tràmit de jurar la
Constitució, permetrà al club blanc-i-blau tornar
a donar d'alta la fitxa federativa del romanès
Cataiin Munteanu El jugador cedit per l'Atlético
de Madrid va confirmar ahir que el club li ha
assegurat que el tornaran a inscriure «Ès tal
com vam quedar quan van decidir donar-me de
baixa I he treballat cada dia pensant a
quedar-me aquí fins a final de temporada » A
mitjan desembre, Flores va optar per prescindir
de la fitxa d'extracomunitari de Munteanu r
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donar d'alta la de Mauro Navas, que encara no
ha aconseguit acreditar la veracitat del seu
passaport italia Ara, la nacionalització de Posse
obre de nou al romanes l'entrada en una llista
d'extracomunitaris en què tambe hi ha Rotchen,
Navas i Palència Pel que fa a la situació esportiva
de l'equip, Munteanu treu importància al
dissetè lloc que ara ocupa l'Espanyol «Amb
només un punt mes senem a la meitat de la
taula. El que hem de fer ara es guanyar un parell
de partits seguits i ens veurem molt lluny de la
zona baixa», assegura

Olímpic comencen a partir de
la tercera línia. Ahir, Flores va
provar amb Pacheco per l'esquerra. De Lucas, que va ser
suplent a Sevilla, per la dreta
i Palència al mig, per b é q u e en
alguns moments del partidet
el del planter va ocupar la posició c e n t r a l , l ' u r u g u a i à la
banda dreta i el mexicà l'esquerra. Aquests, però, no semblen els plans que Flores guarda per a la línia de mitjapuntes
que sortirà diumenge, ja que
deixen l'equip sense un esquerrà com Roger Garcia i col·loquen el nouvingut Pacheco en
una posició en la qual va admetre «estar desacostumat a
jugar». Malgrat això, el jugador
cedit per l'Inter de Milà va ensenyar alguns detalls de bona"
connexió amb Tamudo, per bé
que va reconèixer que «no estic' al cent per cent i em falta
temps tant per pujar una mica
el meu to, que ara és del vuit a n t a p e r c e n t , c o m per
a n a r - m e compenetrant amb
els meus nous companys». El
fet que ahir Flores no inclogués Martín Posse al teòric
onze inicial i sí que hi col·loqués Palència pot amagar la
intenció del tècnic de confiar
d'inici en la capacitat de lluita
del mexicà per pressionar la
sortida de pilota, del Madrid
des del començament i «guardar» la tècnica de l'argentí per
a una fase més avançada del
partit, sobretot sí s'hi arriba
amb un marcador incert o a
l'Espanyol li cal un revulsiu.
Àlex, absolt. D'altra b a n d a ,
ahir es va conèixer que Àlex
Fernández i Alfredo Sánchez,
jugador de l'Osasuna, han estat'
absolts de qualsevol càrrec en
relació amb els incidents que
van tenir lloc el dia 11 de desembre del 2000 en un bar de
Ciutat de Mallorca després del
partit jugat a Son Moix entre
l'equip illenc i l'Osasima.
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«No anem a
Gomsi

uic

ENTREVISTA A JOSÉ LÜIS VICENTE. Presidentdeí és penyes maàridistès a Catalunya
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

-El centenar.llarg de penyes que
el Real Madrid té a Catalunya
viuran diumenge la gran" ^·
oportunitat de cada any per
veure el seu equip sense haver ,
d'anar gaire lluny de casa. José'
Luis Vicente García, un
professor d'institut de 59 anys,
és des de fa una dècada sencera
' qui porta la veu cantant del •
madridisrne que millor coneix
allò de «jugar a camp
• contrari».
—Com es porta això de ser el màxim
i;epresentant del. madridisrne a Cáta^
lunya?
\ .

—Amb normalitat. La major
part del temps només et sents
u n ciutadà més. El pitjor'és
quan hi ha hagut alguna jugada
conflictiva o alguna cosa que
• aixeca polèmica, com el famós
, «pelotazo». Vam haver de sentir molta gent dir-nos si havia
' tornat el franquisme.
' —Deuen tenir arguments per contràrestar-ho.

—Sí, és clar. Jo crec que algun
dia; p o t s e r q u a n Gaspart
/ marxi, el Barca s'haurà de vendre el Miniestadi. No té sentit
tenir u n c a m p així per a u n

equip de segona B. El Barca vol
. viure dels socis; però hem de
pensar que avui cent mil socis
a trenta: mil pessetes'cada un
no donen ni per pagax la llum."
S'han de buscar altres recursos
i el Madrid ja ho està fent.
'
—I dè l'Espanyol, què en pensa?
• —Gòin què té el Barca per so:
bre no ha pogut competir en
moltes coses. Ara se n'ha adoriat i tracta de ser ell matebc'fent
un equip de casa i recuperant
un estadi propi; Que marxi a
Cornellà és una bufetada per a
la ciutat dè Barcelona. , ,
. —On és el madridisme.de Catalunya?
-;—Per tot arreu. Tenirn 106 penyes afiliades des^ de la Sèhia
fins a la Seu d'Urgell i des de
Palafrugell fins á"Lleida. Per.
cada penya conipfem unes 200
persones entre socis i els qúe
no ho són però participen de
l'activitat pehyista.
—Per què és tan diferent, la resposta
pèr anar al Camp Nou,de la de Montjuïc?
.
:'
:
—Pèr anar al Camp Nou no ens
donen entradeà.perquè els socis del Barca l'omplén tot. A
Montjuïc," en canvi, q u e d a
sempre espai lliure i leà penyes
del Madrid nò només hi podem
anar sinó qué podem estair tò-'
tes juntes. A més, la relació

EL BARCA

<D Un dia s'haurà
de vendre el
Miniestadi. Només
amb els socis no
n'hi ha prou
L'ESPANYOL

<b Que se'n vagi a
Cornellà és una bufetada pér a la.
ciutat de
Barcelona

José LuisVifeiite García no es mulla a l'hora de ferun pronòstic. / ú\ RODRÍGUEZ

amb el Barca és més antagòni- ^^^No, lii molt menys. Alcarnp
de l'Espanyol, si un.madridista
ca qiié amb l'Èspanyol.
^Peròanara camp contrari mai és se'n va^'a la tribuna li diuen de
tot i^ho passà malament. És
fàcil.! ' '
-• •' .
i
••

1'.

equivocat pensar que anem a
Montjuïc còm si anéssim a casa
d'uns amics."
,
—L'«efecte7idanè» fa diferent ía visita d'aquest any?
.—La il·lusió dels madridistes
per veure l'èquip és igual cada
any. Aquesta vegada, a més,
hèm de guanyar-el partit, perquè parlem molt del Madrid
però la classificació està comprimida. Si volem la lliga, hem
de guanyair'diumenge.

i

u

va
) ?.

MIQUEL ROCA
Barcelona

El jove migcampista esquerre
Iván Dfaz va doriar un nivell de
testosterona més alt del permès en el control-antidopatge
al qual va ser sotmès després
del partit Espanyol-Deportivo
jugat a Barcelona el dia 1 de desembre. El positiu del jugador
sabadellenc va ser confirmat
per la comissió antidopatge
però no podrà ser" considerat
un cas de dppatge fins a conèixer els resultats de dues
proves més. D'una banda, la
contraanàlisi p e r t i n e n t que

sempre és demana en aquests «Ivánm'ha assegurat que no ha
casos i que l'EspanyOl ja ha - pré.s cap fà'rmac -sense el.'meú
sol·licitat, segons va explicar r consentiment, i jo rrie'l crec.»
ahir el doctor del club Juan EÍ'sorteig và voler que Iván
Carlos González. t)e l'altta, cal- Díaz passés QI control antidodrà també donèixej els nivells jjatgé després! de l'Espade testosterona que el cos del nyoUDeportivo tot i no haver
jugador genera per ell mateix jugat aquell partit. El del planabans de dictamiriar si els ex- ter, que aquesta temporada ha
cessos trobats a l'orina d'Iván comptat molt poc per a Flores,
Díaz són producte d'alguna nomésha-jugat dos partits des~
disfunció hormonal pròpia del del dia 1 de desembre i ho ha
cos o bé van ser ingerits per una fet en tots dos casos com a suvia externa.
plent. Va sortir a Màlaga i a SaAhir, el jugador va declinar ragossa en substitució de Toni
fer qualsevol declaració i va po- Velamazán i Àlex Fernández,
sar elseu cas en mans del doc- que es van lesionar en els es•tor González, que va explicar: mentats partits.
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Iván Díaz s'ha convertit en el protagonista d'un cas desagradable. / EFE
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REAL MADRID

ATHLETICCLUB

ALINEACIONS
REAL MADRID
1 Casillas
7
2 Salgado
6
22 Pavón
7
11 Karanka
7
3 Roberto Carlos 7
5 Zldane
:_^6
6 Helguera
_8
7 Raúl
7
10 Figo
6
9 Morientes
_.5
24iMakelele
6

ATHLETICCLUB
25 Aranzubia
5
15 Felipe
.
4
2 Larrainzar
5
7 Oscar Vales
6
11 Javi Gzlez
6
22 AitorOcio
6
5 Carlos Garcia _6
18 AIkiza
8
23 Tiko
7
9 Ezquerro..
5
20Ürzaiz
.,.,.,7

Fina

CANVIS
14 Guti
(6)
(Morientes 60')
17Etxeberria.-,..(5)
(0. Vales 60')
21.Solari
i(5)
(Zldane 67')
10 Yeste
_.(5)
(Larrainzar 75')
6 Orbaiz
(-)
{Alklza82')
23 Munitis
.(-)
(Raúl 87')

GOLS
1-0. (51') Figo pica un córneramb rosca i
la pilota travessa l'àrea petita'Larrainzàrse la
troba a sobre i la envia a gol. 2-0 (58')
Aranzubia i Larrainzar es distreuen
mútuament en una centrada molt templada
a l'àrea, el porter bada més i la pilota cau al
cap de Raúl, que l'envia dolçament a gol.
3-0 (74') Roberto Carlos bombeja la pilota a
l'àrea, a la posició de Guti, ala banda
esquerra; té tot el temps del món per girar-se
i marca amb un xut creuat que entra arran
de gespa.

ÀRBITRE
Rodríguez Santiago.
Col·legi de
Castella-Lleó.
Targetes grogues:
AIkiza (30')
Zldane (38')
Salgado (39')
Raúl (45')
Carlos Garcia (46')
Larrainzar (53')
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INCIDÈNCIES
Competició: Tornada de les semifinals de la
copa del Rei.
Estadi; Santiago Bernabeu. Ple, 77.000
espectadors. Més de 600.000 euros de
recaptació.
Terreny de joc: Amb clapes molt visibles a la
zona central, les àrees i algunes zones de la
banda.

alada

O LAthIetic ofereix la
O L'equip madridista es
classificació al Real Madrid beneficia de dues errades
perdent la fe al segon temps clamoroses de la defensa

O Els blancs disputaran el
títol de copa, al Santiago
Bernabeu, nou anys després

QUIM FERNÁNDEZ
Madrid

L'Athletic va tirar per terra la
semifinal de la copa del Rei per
una traïció del subconscient.
Sembla que aquest any al Bernabeu més que partits de futbol es facin judicis sumaríssims, exàmens de submissió,
com en les ficcions futuristes
que plantegen el dret a viure en
grans coliseums, amb una temible jerarquia de mirada indulgent ajaguda en butaques
de pell fosca en un pulvinar de
pedra. L'Athletic, massa temorós al mig del circ, es va negar
a classificar-se i va tornar el
Real Madrid a una final de copa
nou anys després de no presentar-s'hi. El 6 de març passejar per Madrid farà més por que
un programa d'en Parada. I pobre del que digui res!
Heynckes va p r o g r a m a r
l'Athletic per fer-lo funcionar
compassadament. Va renunciar al contraatac fugaç d'Etxeberria i va preferir Ezquerro. Va
tenir Orbaiz assegut a la banqueta i va deixar que Carlos
Garcia s'esbatussés amb Zidane. La figura francesa va perdre
els nervis i el Madrid es va haver d'espavilar. L'entrenador
alemany havia aconseguit més
o menys el que volia i, durant
la primera part, el Real va cremar com una espelma al costat
d'una finestra.
Més que per la direcció que
prenien, les rematades madridistes neguitejaven l'Athletic
per la proximitat, s o b r e t o t
quan Helguera s'abraonava sobre l'àrea galopant des del mig
del camp. Helguera va fer mal,
va aguantar la bastida quan el
seu equip es recomposava i va
obrir el camp per Zidane, com

Carlos Garcia prova de superar Helguera en un instant del partit d'ahir a l'estadi Santiago Bernabeu. / EFE.

qui talla bardisses per endinsar-se al bosc. Tot va ser oli en
un llum durant el primer temps
per a l'Athletic. Però a la segona
part el teler va començar a perdre agulles. Larrainzar va impulsar el Madrid a la final de
copa en un córner. Amb el porter atrapat en un salt miiltiple,
la pilota li va anar a parar al turmell. I d'allà, directa a gol. Tot
per terra, músics i verra.
Amb el p a q u e t encetat, el
Madrid es va voler acabar les
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galetes. AIkiza l'havia perdonat
una mica abans perquè no va
saber on era la porteria (50'),
però Raúl va fer un altre gol
(58') amb una facilitat extrema
i va començar la festa. L'Athletic ho va provar, gairebé per
obligació, amb el cap d'Urzaiz
(86') i poca cosa més, però després del tercer gol —Guti, 74'—
tot allò que volsemblar un aniversari va començar a convertir-se en una transmissió d'interès general.

Disset anys passant gana
Et Real Madrid disputarà la trenta-cinquena final de copa el
•pròxim 6 de març, just el dia que commemora el centenari.
Quina refotuda casualitat! Feia nou anys que no la jugava i la
disputarà contra el Deportivo, un equip a qui va humiliar fa unes
setmanes al mateix lloc on provarà de "guanyar el títol. No han
jugat mai els madridistes i el Dépor en una final. El Madrid és
el tercer equip que ha guanyat més vegades la copa —disset
títols—-després del Barcelona i l'Athletic. Els bascos, que
enguany ja han tancat una part del projecte, fa disset anys que
no arnben al final i van guanyar l'últim títol el 1984, contra el
Barcelona, en la famosa final de les batusses"
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16 r MÉS FUTBOL EL RECONEiXEIVIENT A UNA TRAJECTÒRIA HiSTÒÜiCA

Honors per als herois
O Un miler d'aficionats va
O L'alcalde Joan Armangué, O La plantilla va regalar una
rebre el Figueres a la capital proposa als jugadors que
camiseta a Jordi Pujol en la
alt-empordanesa
facin el pregó
recepció a la Generalitat
EL 9
Figueres (Alt Empordà)/Barcelona

ELSTITULARS
SPORT

Mai un semifinalista de copa
havia rebut un reconeixement
tan unànime del futbol estatal.
Un segona B s'ha convertit en
la revelació de la competició
després de plantar-se a semifinals i atrevir-se a complicar les
coses á un campió de lliga. Només va durar un minut, però va
ser la culminació a una trajectòria sense precedents. Riazor,
es va rendir a la ¡gesta del Figueres i va ovacionar l'equip de
Gratacòs. Els herois van rebre
ahir tots els honors amb la recepció del president de la Generalitat i amb la festa a la plaça
de l'ajuntament, Un miler de
seguidors va rebre la plantilla
del Figueres a la seva ciutat.
Les llums de la plaça es van
apagar i els jugadors van pujar
fins al balcó de l'ajuntament
mentre sonaven les notes de
l'hinine del club. No hi va haver
parlaments, tret del recordatori de l'entrenador, Pere Gratacòs, dels equips que havien caigut contra la Unió a la copa.
L'alcalde, Joan Armangué, va
confirmar als jugadors la proposta que siguin els pregoners
de la propera festa major i el
consistori obsequiarà el club
amb la medalla d'or de la ciutat
al mèrit esportiu.
Al Palau de la Generalitat, el
president català, Jordi Pujol,
havia'felicitat la plantilla, a qui
va assegurar que «sort que veniu vosaltres perquè aquest
any...» en referència a la mala
trajectòria d'un altre equip català. Un dels capitans del Figueres, Juli Sunyer, va obsequiar Pujol amb una camiseta
de la Unió firmada per tots els
jugadors. El Palau de la Generalitat es va omplir de màquines fotogràfiques i cameres de
vídeo per enregistrar l'acte.
La festa havia començat la
nit del dijous. Els jugadors, tècnics i directius de la Unió van
anar a fer la mariscada i van celebrar l'empat a Riazor com un
triomf. A més, van donar per fet
que se n'anirien al Carib tal
com els havia promès el patrocinador en cas d'accedir a la fi-

hliV

' '^-

©Adéu heroic
OEI Figueres va caure en
la copa però va tornar a
tutejarel Dépor. Riazor,
que va xiular els d'irureta,
va demanar l'hora i al
final va corejar Figueres,
Figueres
MUNDO DEPORTIVO

®Fi-gue-res!
® La Unió s'acomiada de
la copa amb orgull.
L'empatva arribar massa
tard, però dignifica la
seva trajectòria
MARCA

©El Dépor només pateix
un minut
©El Figueres empata en .
el minut 91 i Pérez
Burrullxiulael
final en el 92
AS
©Burrull hi va'posar
emoció. Es va inventar un
penal en tmpes afegit
que va fer pensar en
l'impossible
©Fi d'una gesta que no
s'oblidarà. Els catalans
van caure dignament en
la copa sense diexar-se
trepitjar i van rubricar un
gran torneig

DEPORTE CAMPEÓN

©Històric per a tots dos
©Pérez Burrull va
premiar el Figueres,
nal.
lorats amb la campanya a laco- dor aragonès, però al final no
i el Dépor es va
D'altra banda, el porter del pa, ha arribat a un acord amb va igualar l'oferta andalusa i
Figueres Juan Carlos Caballé- el Sevilla. L'Atíétíco de Madrid Caballero anirà a Sevilla el 30 classificar sense
ro, un dels jugadors més reva- havia mostat interès pel juga- de juny.
prémer l'accelerador

A dalt, els jugadors al balcó de l'ajuntament. Al centre, un moment del sopar posterior al partit i l'arribada de l'expedició
a la seva ciutat. A sota, la plantilla, en la recepció a la Generalitat. / M. RUIZ / j . DANÉS / EFE.
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"Gràcies!"
íjyiÉyu*iÉà*iÉÉÉÉUi^MuyAMa«

Generalitat de Catalunya
« ^ ,

CATALUNYA
RADIO

' UNtO DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA

SER Catalunya

FLAIX

fecsaendesa

CATALANA
r A R U A G O N A

;[]T|FM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

tS/E

Regal
:aai Insiirí
Insurance
Diputació de Barcelona

(7AA

\J(y Caïxa cb Manlleu

A j u n t a m e n t s ^ d e Girona

" "
Turisme de Catalunya

Diputació de Lleida

Caixa d e Girona

AJUNTAMENT DH REUS

Televisió de Catalunya

ROSSICNOL

gasNatural

v-.^..,^
# ^ < ^

Caixa Tarragona

Diputació de Girona

ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA

caixaManresa

Ajuntameiu

Ajuntament 4\^ de Barcelona

d'Igualadc

Ajiintamen! de Manresa

rUNDAClO 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 Vallés . 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 Martorelles.
Ajuntament de Matadepera. Ajuntament de Mollerussa. Ajuntament de Montcada i Reixac. Ajuntament de Navarcles. Ajuntament de Navàs. Ajuntament de Parets del Vallès.
Ajuntament de Pineda de Mar. Ajuntament de Ponts. Ajuntament de Ripoll. Ajuntament de Ripollet. Ajuntament de Roses. Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Salt.
Ajuntament de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Ajuntament de Santa Susanna. Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de
Sitges. Ajuntament de Solsona. Ajuntament de Súria . Ajuntament de Tona . Ajuntament de Torelló . Ajuntament de Torroella de 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 . Indulleida . Nufri. On Line . Patronat d'Esports de Mataró . Prefabricats Pujol. Recollida de Residus d'Osona . Ros Roca . Sorlgué Supsa
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, diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
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«La solució no és
canviar d'
ENTREVISTA A JAVIER CLEMENTE. Exentrenador de la selecció espanyola
TONI PADILLA

Sabadell, \l
Leverkusen i
Nantes

Beircelona

Va portar a la glòria l'Athletíc
de Bilbao i posteriorment amb
l'Espanyol va trucar ales portes
d'un cel que va caure una nit
fatídica a Leverkusen. És
l'entrenador que ha portat
Espanya a les portes d'unes.
semifinals mundialistes el
1994, però queia va fer
naufragar el 1998. Després de
les aventures dl Betis i
l'Olympique de Marsella,
Javier Clemente continua sent
uns dels personatges més
polèmics del futbol estatal.
—Després d'un quart de segle entrenant, quins equips li han quedat al cor?
—«L'Athletic és el club de tota
la meva vida, el club que somiava de petit. Però el meu cor
també pertany a l'Espanyol,
del qual només tinc bons records.»
—Dos equips amb dues trajectòries
ben diferents aquesta temporada...
—«Doncs sí. És un any preciós
per a l'Athletic. En canvi l'Espanyol ens fa patir més, però
espero que segueixi endavant
sense problemes.»
—Què li passa a l'Espanyol?
—«Juguen molts jugadors del
planter, i això té una part bona
i una altra de dolenta. Jugar
amb un equip molt jove té molt
de risc perquè els nervis poden
afectar més l'equip. La falta
d'experiència pot fer perdre
punts, però no es pot oblidar
que un equip així ho dóna tot
sobre el terreny de joc.»
—Un dels handicaps de l'equip és la
falta de regularitat?
—«Sí. En aquest equip és difícil
tenir regularitat, i més a ima lliga com aquesta tari complicada en què tothom pot punxar.
A l'actual Espanyol li falta una
mica de confiança.»
—El culpable de tot això és Paco Flores?
—«No. El conec de molts anys
i li tinc im gran respecte com
a persona i professional. Flores
està fent un gran treball, però

I
x
V "N

La carrera de Javier
Clemente ha estat marcada
per tres partits de mal
record. El primer d'elis va
ser a la Nova Creu Alta de
Sabadell eh 969, quan
Rata Marañón va posar
punt final a la carrera de
Clemente com a jugador
amb una dura entrada Uns
anys més tard, Clemente va
tenir una altra cita amb la
desgràcia quan l'Espanyol
va perdre la copa de la
UEFA amb el Bayer
Leverkusen en un partit
increible,-després que els
blanc-i-blausvanfer
tremolar Europa amb un
dels millors equips de la
seva història Finalment, la
derrota d'Espanya contra
Nigèria a Nantes i la
posterior eliminació del
mundial van posar punt
final a la seva carrera com
a seleccionador estatal

Javier Clemente, en una imatge d'una roda de premsa quan era seleccionador estatal. / EFE

Javier Clemente encaixa dins el perfil de «chicarrón del
norte» dels acudits. Difícilment es pot trobar una persona
que no deixi indiferent ningú, i ell n'és un. Clemente
sempre ha fet el que ha pensat, agradés o no, fent amics
i enemics. Diu les coses tal com les pensa, amb la seva
particular visió de la vida i del futbol. Està de
J U U tornada de tot, després d'haver suportat com els
D A C ^^^^ gustos musicals o la seva militància al PNB
' * " ' ^ eren utilitzats per atacar-lo quan entrenava la
selecció espanyola. Aquest entrenador de Barakaldo,
però, potser s'ha quedat una mica ancorat en el passat, i
no s'ha adaptat al futbol modern, tal com ho demostren
les seves darreres experiències al Betis i l'Olympique de
Marsella.
a l'Espanyol, com tots els
e q u i p s , u n a part de J'afició
pensa que canviant l'entrenador se solucionen els probleiries. És una norma que existeix
i amb la qual no estic gens d'a-
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checo, solucionaran part dels problemes blanc-l-blaus?

—«Pacheco no el conec si haig
de ser sincer. Respecte a Paulo
Sousa, només puc dir que és un
gran jugador, encara que no sé
en quines condicions físiques
arriba a Barcelona. Caldrà veufe-ho els propers dies.»
—Igualment, l'aposta de futur de l'Espanyol ha de continuar sent el planter?
—«Sí. L'Espanyol no té l'economia del Barca i necessita
produir jugadors. Des de fa uns
anys la feina feta és excel·lent.»
^ s el millor planter d'Espanya?
cord, però cal acceptar-la. La —«És difícil dir-ho, p e r q u è
majoria de cops, la solució no n'hi ha molts de bons. Els del
és canviar d'entrenador. Ni a Sevilla i el Betis els darrers anys
l'Espanyol, ni el Barca, ni en- han produït grans jugadors.
L'Athletic, a m b Lezama, selloc.»
—Què en pensa de Paulo Sousa i Pa- gueix fent una tasca increilDle,

EQUIPS AL COR-

<D L'Athletic és el
club de la meva
vida, però el meu
cor també és de
l'Espanyol
PLANTER

Ò Jugar aíTib
jiigàdorsdel
iiiantei^té úha
partbonaíunade
dblénta ; i ; *
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Clemente, en la seva etapa com a entrenador de la Real Sociedad../ EFE.

PACO FLORES

FESTA DEL BARCA

MUNDIAL

O Fa un gran
treball, però part
de raflció creu
que canviar-lo és
la solució

(D Si els jugadors
del Barca
asseguren que no
va passar res, jo
me'ls crec

Ò Espanya té
tota la il·lusió del
món per fer un
bon mundial i té
possibilitats
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i el del Barca també és excel·lent.»
•
,
—Potser la millor notícia per als espanyolistes és là propera construcció
d'un camp propi a Cornellà.
—«Sí, això és realment molt
bo. Sarrià era un estadi amb
molt de caliu, i perdre'l no va
.serfàcil. Montjuïc per altra
banda,;és un gran estadi, però '
massa fred. Là gent de l'Espanyol necessita disfrutar i tenir
el seu camp. És una afició molt
fidel, encara que no siguin
molts comparats amb els del
Barca. L'Espanyol en aquest
sentit mai està sol, sempre està
• recolzat pels seus seguidors. A
vegades és millorZS.OOO seguidors fidels que no pas
100.000.»
—Deixem de parlar de l'Espanyol per
parlar del seu veí, el Barca. No travessa un bon moment.
—«No m'agrada parlar d'un
club que ho passa malament,
sembla que vulguis tirar més
llenya al foc. Té un gran equip
i en principi hauria de recuperar un bon niv^ell de joc.»
—Quò en pensa, de la presumpta festa al'Hesperia?
—«Jo sempre crec en els jugadors.- Si ells asseguren que no
' va passar res, jo rne'ls crec.» "
—Baf'celona acollirà d'aquí a poc un
partit preciós entre Catalunya i el
Brasil. Els darrers dies es pària itioit
de les seleccions nacionals, i més
després que la federació espanyola va
anunciar que només permetrà un partit de les «autonòmiques» l'any. Quin
punt de vist en té Javier Clemente?
-^«És un tema realment coihplicat. Aquestes iseleccions
busquen representar la seva
terra. Però hi ha aquesta norma que cal seguir i, sense els
• requisits, s'haurà d'esperar
que en permetin fer més.»
^Fa quatre anys vostè preparava el
Mundial de França, i ara és José Antonio Camacho qui fo fa. Com veu la
selecció a pocs mesos de la cita mundialista? ^
—«Força bé. Espanya té totala
il·lusió del.món per fer bon
mundial, i té les seves possibilitats. Un mundial, però, sempre és difícil perquè els rivals
són equips realment potents.»
^ u i n s són els favorits de Javier Clemente?
—«La llistà de favorits està
oberta a moltes seleccions. No
en tincun de clar.»
—El nom d'un dels jugadors de la selecció, Gaizka Mendieta, ha tornat
amb.forçà a les portades de diaris
aquests darrers dies perquè l'Athletíc
i el Barca el volen.
—«L'Athletic no té els diners
per aconseguir-lo. Altres
equips sí que tenen aquests diners. Penso que seria bo que
tornés a Espanya per jugar més
i poder arribar bé al mundial».

Ramírez
Domínguez'
dirigirà el ' ' ,' '
^ València-Athletic
Macirid. L'àrbitre andalús > ^
Ramírez Domínguez
arbitrarà el
Valencia-Athietic de
,
Bilbao, un dels partits mes
' interessants de la jornada,
que es jugarà diumenge a
les vuit del vespre
Ansuategui Roca ha estat
designat per dirigir el
Mallorca-Celta, mentre '
'
que el Real <
Sociedad-Vila-real el
, *
"xiularà l'àrbitre del col legi
navarrèSjUndiano ,
Mallenco A segona divisió
j /(\, el partit entre el Nàstic
de Tarragona N'Eibar
l'arBitrarà Pérez'Lima, del
col legi tinerfeny / EL9'

i L'Alavés presenta
el lateral dret
argentí Gustavo
Lombardi ..
Citoria L'Alavés va
,
presentar ahlt a l'estadi de
Mendizòrroza elpeu nou 11
jugadorfihs final de
teinnporada, Kargenti
Gustavo Adria Lombardi
'Aquest lateral dret arriba a
Vitòna procedent del River
Píate, on va ser titular tot el '
torneig Apertura *
Lombardi fitxa només fins a
final de temporada, 1
reforçarà la linia defensiva
de l'equip de Mane, on
jugarà al costat d'un altre
argenti com és Fabnzio
Coioccini Lombardi; de 26
anys.javajugaraja'lliga
espanyola a les files del
Salamanca /EL9

Planet Futbol'
oferirà una • ,'
, subhasta
d'objectes antics
Barcelona La cara rhés
solidana del saló Planet,
Futbol, que es farà del 9 al
17 de febrer a Barcelona,
l'oferirà la pnmera subhaSta
de futbol antic 1 de
col leccionista a l'Estat—a
benefici de la Johan Cruyff
Welfare Foundation— que
es va presentar ahir amb la
presencia del president del
comitè organitzador,
Jaume Llauradó Entre els
90 lots destaca un Fiat 1500
Gabnolet que va ser
propietat d'Alfredo Di
Stefano /EL9
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O Miquel Soler i
Eusebio compliran
enguany dues dècades
a prinnera divisió.

O El garrotxí hi dóna un
valor relatiu i insinua
que es retirarà d'aquí a
un any i mig

O Té un acord verbal
amb el Mallorca per
allargar el contracte
fins.al juny del 2003

anys no son res
• QUIM FERNÁNDEZ
Palma

El 3 de setembre va fer dinou
anys que Miquel Soler juga a
primera i encara té corda. Per
una curiosa conjunció genètica i de mètode, l'estiu que ve
arribarà a la vintena de temporades treballant de futbolista i
es quedarà tan tranquil, com si
vint anys no fossin res, que diu
la cançó. Dels primers mesos
enyorant els Hostalets d'en
Bas, amb" divuit anys, a Barcelona, en queda només un paràgraf sobre la solemnitat autoritària dels veterans de la
plantilla de l'Espanyol, el seu
primer tast de la lliga. «Hi eren
Marañón i Molinos, per exemple, i me'ls mirava amb molt de
respecte. No és com ara que els
joves ni escolten. Com que els
han dit tantes vegades que són
tan bons, es pensen que ho han
aconseguit tot. Hi ha molts managers i pares i moltes equivocacions. Quan vaig arribar a
l'Espanyol em mirava els veterans amb molt de respecte. Es
feia el que deien i tu allà hi eres
per callar, escoltar i aprendre»,
, explica mirant el passat amb
una facilitat natural per relativitzar els records.
L'Espanyol va ser la primera
baula d'lina cadena de set
equips —el Barcelona, un premi a la progressió a l'Espanyol;
l'Atiético, el Sevilla, el Real Madrid i el Saragossa—que sjacabarà quan se li acabi la pròrroga d'un any de contracte que
ha de firmar amb el Mallorca
quan el president Mateu Alemany trobi un moment: «Fa
quatre o cinc anys que em pregunten quan em retiraré. Ara
mateix em queda un any i mig
de futbol i després potser em
plantejaré retirar-me. Ara mateix estic il·lusionat per seguir
però si l'any que ve hagués de
ser com aquest any, amb trenta
partits en quatre mesos potser
m'ho pensaria.»
Quan renovi, Miquel Soler
serà part de la memòria de la
lliga com Eusebio (Valladolid),
l'únic jugador que també supe-

;; EINàsticdesçarta.i;;
5,;definitivarnént:la,;;.
'; ;Ces;síó,dél:';;,¡,' i-;'/-./-'!
- çólòmtpiàÇdngò;;,. ;
;; Tarragoria.ládirectiva clelj' - .

' .NàsticdeTarriagona va'.; '•"';'
;' .descartarahiria'':;.,;'' •'••.\ ;
', incorporació deliçòlombià ',<.'
-'• Edwin Congo després que '., ¡
•;• el rèpresentantdeljugador ,„
, ''èsvanegarafirmarel , \ , ; ,','
.' contractedè cessió que'-i., ;'!
,' havieh.acòrçiat'elReal ;,'!•' ' '
,•;' Madrid l'él club'tarragoní- ,''';
• !, La directiva graha ha tancat-'
el mercat d'hiyerh-amb les' ' •
, '; incorporacions'de Cuéllar,;';'
i', Brunp,'Jàvi RUIZ; ib'an Pérez '
,,, I Ramis i ha db'natlá baixa''!;.'
'••'• a JaviRico,íFra'n I Quintero.'" '
i Gordillo rLara;són'baixá 1 '' •'
..federativa'perlésiój el club.'. ;•;.; també li Vol donar a ;- .'„\ ' .
'• !Masriou,/a9;.',; •; . ." ." , .

:. Jesús Gii afalaga.. !":
Luis Aragonés Tel ':
•vol per 3; la,; ;.; '
' temporada vinent :,:
'Madrid. El president de . .
l'Atiético de Madrid, Jesús •
'' Gil; va comparèixer ahir per'
- ''proclamar que , ' ' . , ' ' . • ;!.•.
; l'entrenadordèl séu equip " ;
,;,l.lá'te'mporada vinent serà'. •' ,' LUIS Aragonés'Gil es va , '^ ' '

'•' mostrar absolutament; '•, '^,','
.,convençut que J'Atlético ;.
,. tomarà a pnmeràdjvisió, va ' •,
'.asségürar'qú'efaria.bòris, , ' ' •• 'fitxatges i va expressar là,';' '"'•
, seva'cònfiançaen', ' ' • ' . ' '
'Àràgpnès.pei-afrontar el.. • ;
' ; retorn'després'dedues'., '••
tenriporades'a segona: «No ' I '
' , .yeig ningú mésvEII és l'únii:' '\
. per aquest equip. LuiS'i JO • '
s parlenn de qüestions'", \-'t- ••
\; divines j de terrenals »''/EL9 >

;'V^:,:;:-V.,.:

'EIpòrdòva : ; i '
' an,ünçiaque;Pirrr ,
; serà erno.u .;;!;;'. i ' :
; idjréctorespòrtiüj\, ;

Miquel Soler prova de prendre la pilota a un contrari en un partit d'aquesta temporada. / EFE

rara els vint anys a primera,
niés que Gento, Gallego, Eizagirre i Gainza, que hi van estar
dinou temporades. «M'enorgulleix arribar a les vint temporades. No està a l'abast de tothom però no sóc un romàntic
dels números, ni de l'estadística. Tot això dels títols, els minuts, les targetes que t'han ensenyat o que no has vist; tot
això s'oblida quan desapareixes dels mitjans. No guardo
res i quan toqui recordar-ho ja
ho faré. Si faig vint temportades, perfecte, però no faré impossibles per arribar-hi ni vull
ser un exemple.»
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FITXA
nMPORADA

EQUIP

1983-84

Espanyol

Data de naixement

1984-85

Espanyol

8

13-3-1965

1985-85

Espanyol

14

Lloc
Sant Esteve d'en Bas
Alçada
l,80m
Pes
70 quilos
Trajectòria
3 vegades seleccionat amb Catalunya
9 vegades seleccionat amb Espanya
Títols
2 lliguesambel Barcelona
2 copes del Rei amb el Barcelona i
l'Atiético
1 Supercopaambel Barcelona
1 Recopaambel Barcelona

1986-87

Espanyol

41

1987-88

Espanyol

33

1988-89

Barcelona

23

1989-90

Barcelona

27

1990-91

Barcelona

1991-92

Atlético

»Nom

P lUBATS

22

26
•25

1992-93

Barcelona '

1993-94

Sevilla

37

1994-95

Sevilla

38

1995-96

Real Madrid

14

1996-97

Saragossa

1 S'-

1997-98

Saragossà

24

1998-99

Mallorca

34

1999-00

Mallorca

32

2000-01

Mallorca

5

35

GOLS MARCATS

. ''.Còrdova; Elprèsidentdel ^ ! ' , ;
* . Cordoya;Rafáe!Gónnéz, ya ';:
•; |aiiunciàr'àhirla' ' y , ! J. i ' : 'r •,
!'icohtràctacródéJps'è';. i'.ï-,;',;'; -,
;' Màrtíriez'«Pirn!>coma'noü '}^
;. ',directór;èsportiú'del;sèú.;''; '';
' ,club.Pirritòrnaai'àçtiyitat>',''
,; i^desprésde ia'seyà sortida i '1 -.
''. ';de| lyiàdridVpér dignitat; ¿ j , ; '
'• "'personal i professional»';'',
;; coincidint amb l'arribada;;,-' '•
•i 'de,FÍòrentirio Pérez. Pirri'..-," •.
'. • havia estaf júgadòK'metge,,'.!
\';secretan tècnic ¡'director'!,,';,,.,;'
'i ,espor1iij del Reaj Madrid;'•,,; ;
; ..durant úria trajéçtòVia de i.;, ;,
! .32;anysi:/EFEÍ !:•.,.;!';'";''',.-, •

ELS
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Divendres 1 de febrer del 2002

T

El Parma supera
elBrescia(2-0)i
té un peu a la final
de la copa d'Itàlia
Partna (Itàlia). El Parma va fer
un pas important per
classif icar-se per a la final
de la copa italiana després
de derrotar per 2-0 el
Brescia en l'anada de les
semifinals Els gols els van
aconseguir Nakata I
Marchionni Roberto
Baggio, del Brescia, va
entrar al camp a la segona ,meitat però va haver
d'abandonar-lo un quart
més tard per una lesió al
genoll Aquest partit es va
ajornar el 23 de gener
arran deja mort del
jugador del Brescia Vittono
Mero, de 27 any's, en un
accident de trànsit /EL9

Comença el
procés contra ei
Juventusperúsde
fàrmacs
Torí (Itàlia). El Juventus
s'enfronta des d'ahir a
l'acusació d'haver pogut
obtenir resultats esportius
ajudat per l'ús de fàrmacs
Serà la primera vegada que
s'obre un procés contra els
dingents d'un club de
futbol, coma
conseqüència de les
declaracions del juliol de
1998 fetes pel tècnic
Zdenek Zeman sobre una
utilització excessiva de fàrmacs als equips El fiscal
del cas considera provat
que s'ha comès un delicte
de frau esportiu I la
defensa del Juventus ho
nega /EFE .

La federació
anglesa estudia
fer servir el vídeo
per sancionar
Londres. La federació
anglesa estudia sancionar
per mal comportament
Vieira (Arsenal),
Hasselbaink (Chelsea), i els
jugadors del Leeds Alan
Smith, queja compleix una
sanció de cinc partits, i
l'australià Viduka, que va
agredir un contran amb el
colze Vieira i Hasselbaink
també van protagonitzar
incidents similars, cap no va
ser sancionat per l'àrbitre
en aquell moment i es va
recórrer a les
gravaciorís /EFE

, -í

EUA-Costa Rica,
final de la Copa d'Or
cisament els nord-americans
van guanyar el primer títol superant Hondures en els penals.
Les altres dues ocasions en què
va arribar al partit decissiu, les
dues contra Mèxic es va haver
de conformar amb el subcampionat: 1993 (1-0) i 1998 (4-0).
La selecció de Costa Rica,
que jugarà la seva primera final, va superar Corea del Sud
—que ha jugat com a convidada— per un clar 3-1. L'estrella
de l'equip centreamericà, Paulo Wanchope va aconseguir
dos gols (60' i 66') i Ronald Gómez, l'altre (43'). El gol del conjunt asiàtic el va fer Ghoi Jin
Cheul (65'). Corea va poder frena durant el primer temps el
joc de Costa Rica, però la seva
disciplina no va ser suficient
per frenar el seu rival.

EL 9
Pasadena (EUA)
i ;

-4H

El porter del Senegal, Ornar Diallo, va aturar un penal contra Tunísia. / EFE

El Senega
Egipte
agafen el tren

La selecció dels Estats Units i
la de Costa Rica, totes dues
classificades per al mundial,
disputaran dissabte la final de
la Copa d'Or, que disputen les
seleccions de la confederació
d'Amèrica del Nord i Central
(Concacaf). La selecció amfitriona—la competició s'ha disputat a Pasadena i Miami— es
va desfer en semifinals del Canadà, vigent campió, en els
l l a n ç a m e n t s de p e n a l (4-2)
després d'un partit molt avorrit
que va acabar amb un empat
sense gols. Aquesta serà la
quarta final que disputi els Es. tats Units en aquesta competició que viu la seva sisena edició
des que es va crear el 1991. Pre-

• Control d'accessos a
zones esportives
• Controladors
• Conserges

EL9
Bamako(Maii)

La vint-i-tresena edició de la
copa d'Àfrica de nacions ja té
configurats els p a r t i t s de
quarts de final després que
ahir es va completar la primera
fase. Egipte va confirmar els
pronòstics que l'apuntaven

Tel. 9 3 4 7 3 4 5

^

, ? ,.

Egipte-Tunisia

1-0

1-0
2 -1
0-0

van posar el partit a l'abast
d'Egipte, i el gol de Kampamba
(75') n o m é s va p o s a r c e r t a

EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC

Senegal
^^^

3 2 i. o 2 o
^ ^ " ' ^ ^

tunisià

3 0 2 10

^

,

.

,

emoció. Per la seva banda, el zàmbia
3 0 1 2 1 3
Senegal i Tunísia van empatar
(0-0) i els senegalesos, que ja
estaven classificats, han aca- ^ „,,.„,_ „^ ^,.,,,
bat com a primers de grup.
>aUARTS DE FINAL
Entre les vuit seleccions que Sud-àfrica-Mali
han quedat eliminades en la Di""ienge3(17.00)
copa d'Àfrica, Libèria, Algèria, Nigèria-Ghana
Burkina Paso, el Marroc, Togo, Dmmenge3(20.00)
Costa d'Ivori, Zàmbia i Tunísia, , Camerun-Egipte
cal destacar les decepcions Dill"ns4(17.00)
dels combinats magribins del Congo-Senegal
Marroc amb Naybet (Deporti- Diimns4(20.00).
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^"Tiií:

j f ' - ï 'I

- •

Una nit
d'Òpera

0-1
0 -0

senegal-Zàmbia
Egipte-Zàmbia
Senegal-Tunísla

,

,

•í'..-^- \'/i!>^^-

c o m a u n dels favortis i va derrotar Z à m b i a a m b c o m o d i t a t
(2-1). Nido (35') i E m a m (60')

.^ „

.-.

1 7

Xr::^.-

vo) i l'Algèria d e Rabad Madjer
(ex-València). Els pronòstics
són molt oberts i hi ha més
d'un candidat a rellevar en el
palmarès el Camerun, l'últim
campió,
»COPA D'ÀFRICA GRUP D
Egipte-Senegal
T""íf-Zàmbia
.

• Serveis de contractació
ràpida
•Vehicles a polígons
• Serveis de custòdia

COMPAÑÍA CATALANA DE SERVICIOS Y CUSTODIA

o Van seg[ellar l'accés als quarts de final de
la copa d'Africa contra Zàmbia i Tunísia
O Els vuit supervivents aspiren al triomf i
Algèria i el Marroc han decebut
~~~~

ï\

pt
7
^
2

~T

aCubana
iQbt^ffijmffl
OupBaloJ^a

VENDA

^

D ENTRAOfcSI

ServiCaixa
902 33 22 11
servicaixa.com I

s:rrr;.-c-=

^

| LA VANGUARDIA |

JulUiía

22
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Quins amics!

MÉS ESPORT

Els iugoslaus, tot i que ahir no s'hi jugaven res,
se'ls veia passant-s'ho d'allò més bé a la pista
sabent que posaven fi a les esperances de
medalla de la selecció estatal.'

»MOTOR. RAbU'OE SUÈCIA

I ara toca la neu

o Comença a Suècia la
segona prova del mundial,
amb temperatures glacials

O Makinen Jíder del
mundial, buscarà el quart
triomf sobre el gel

O L'elecció dels pneumàtics
que facin els equips favorits
serà un factor decisiu

JOSEP CASANOVAS
Barcelona / Karlstad (Suècia)

El ralli de Suècia, segona prova
puntuable per al campionat
del món, del qual avui es disputa la primera etapa, tindrà
els seus tres ingredients més
característics: gel, neu i temperatures de molts graus sota zero. Hi havia qui temia que a
l'hora de la veritat la situació
no fos la més desitjada, però la
forta nevada que dimecres a la
nit va.caure a la rodalia de
Karlstad va dissipar tots els
dubtes. El ral·li es disputarà,
doncs, en uns trams molt ràpids —aquesta constant, afegida a la falta de neu, va comportar el 1990 la s u s p e n s i ó del
ral·li— i sobre una superfície
d'almenys 10 centímetres de
gel.
Unes condicions ideals per
als pilots nòrdics, autèntics
amos i senyors d'aquesta prova. Tommi Makinen (Subaru
Impreza), líder del mundial
després d'haver estat declarat
vencedor del ral·li de Montecarlo, ha disputat onze edicions d'aquest ral·li i ha guanyat tres cops la prova. «Tinc
una bona sensació. Crec que
les proves que hem fet demostren que tenim un boh cotxe»,
diu el finlandès, que dies enrere només temia sortir primer
sobre neu tova i per aquesta
causa cedir temps als rivals,
que rere seu trobarien les pis;
tes millor.
Uns rivals encapçalats pels
vencedors de les dues últimes
edicions d'aquest ral·li: Marcus
Gronholm i Harri Rovanpera,
tots dos a m b P e u g e o t 206.
Gronholm assegura que el seu
cotxe «és unamàquinafantàstica en aquest tipus de condicions hivernals». «Crec que podem tenir confiança —declara— sobretot amb els pneumà-

-.'T

, V^'í·^•'II

* ,

*

t

«iOíí··

^ hi.'

:,^t^

Marcus Gronholm va imposar-se l'any passat amb el seu Peugeot. / EFE.

tics que ha desenvolupat Mi-,
chelin.» Amb aquesta última
frase, el pilot de Peugeot no fa
res més que confirmar la importància que tenen els pneumàtics en aquest ral·li, i més
encara si es considera el ritme
a què es corre, amb velocitats
de fins i tot 200 quilòmetres per
hora. Uns pneumàtics que en
aquesta prova poden arribar a
portar fins a ,400 claus de dos
centímetres de llargada. «Els
pneumàtics de claus juguen un
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paper fonamental. Les rodes
són estretes perquè el contacte
de la goma amb el sòl no és important. L'adherència i la tracció depenen molt més de la forma com els claus penetren en
el gel», explica Gronholm.

Martin és baixa per accident) al
volant dels Focus oficials. Citroen, que estarà en el punt de
mira de tothom després de la
polèmica que va generar en el
ral·li de Montecarlo, tindrà én
aquesta ocasió, i malgrat la
presència de Sébastien Loeb al
L'excepció Ford. Igual com volant d'un delsXsara, Thomas
Peugeot i Subaru, la resta de" Radstrom com a punta de llanmarques oficials també apos- ça. «Espero que nevi molt; això
ten pels pilots nòrdics. L'única ens ho posa més fàcil als espeexcepció és Ford, amb Carlos cialistes», diu el suec, que no
Sainz i Colin McRae (Makko amaga les ganes de «posar punt

i final al domini finlandès» a la
seva terra. Hyundai confiarà la
major part de les seves possibilitats a Juba Kankkunen, el
més experimentat dels seus
tres pilots en aquest tipus de
condicions. «Si hi ha gel i murs
de neu, es tracta del millor ral·li
del mundial», diu el quatre vegades campió del món. L'aposta més radical pels nòrdics l'ha
fet Skoda, amb Eriksson, Gardemeister i Blomqyist al volant
dels tres Octavia inscrits.

i r
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LAFiTXAiLESETAPES

i
S*"

Km denllag:

1.511,63

Km de traní:

a.Qa,.3Q

[124,1] m

a ESPECIÁIS

Etapa 2 (Dissabte 2 de tebrer):
D ESPECIALS

,..,—

PoiJium 2001,:

Etapa 3 (Diumenge 3 de febrer):

I.HarryRovanpera
2. Thotnas Radstrom
3. Carlos Sainz

a ESPECIfllS,

í^*

.#

,^<^n/.^^- /t/^-^.^^^./^/

CLASSiFICACiÓ PILOTS

's,"'S"f;' l i l i !

,

lilSTA DE PARTICIPANTS DE "GR A" I "CL 8"
Etapa 1 (Divendres 1 de febrer):

Especials;

i '<t I), 1 > ÍSifti

1
2
3
4
5
6
7
8
3
10'
11
14
15
16
17
18
13
20
24
32

Burns Reíd
• Gronholm-Rautianén
Rovanpera-Pietiiainen
Sainz-Moya
C. Mcrae-Grist
Martin-Park
Delecour-Grataioup
A. Mcrae-Senior
Paasonen-Kapanen
Makinen-Lindstrom
Soiberg-r/iiiis
Eriksson-Thorner
Gardemeister-Lukander
Blomqvlst-Goni
Schwarz-Heliner
Lolx-Smeets
Kankkunen-Repo
Radstrom-Giraudet
Panizzi-Panizzi
S. Soiberg-Menkerud

[ Peugeot 206 Wrc;
[ Peugeot 206 Wrc 1 i
[ Peugeot 206 Wrc ]
[ Ford Focus Wrc ] ;
[ Ford Focus Wrc ]
[ Ford Focus Wrc ]
[ Mitsubishi Lancer Wrc ]
[Mitsubislii Lancer Wrc]
[ IVlitsubislii Lancer Wrc ]
- [ Subaru Impreza Wrc ] ,
[ Subaru Impreza Wrc ]
[ Slíoda Octavia Wrc ]
[ Slioda Octavia Wrc ]
[ Skoda Octavia Wrc ]
[ Hyundai Accent Wrc ]
[ Hy^indai Accent Wrc ]
[ Hyundai Accent Wrc ]
[ Citroen Xsara Wrc ]
[ Peugeot 206 Wrc ]
[ Toyota Corolla Wrc ]

•

1

Tnmmi MAKINFN f ^i(h;irii 1

10 :'

i 2.;SébastienL0EB[Citroen.] ','>;„••
1

Parint <:AIH7 f Fnrrt 1

d i

,4. Colin MCRAEl Ford]
^
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CLASSiFICACiÓ CONSTRUCTORS
1. Subaru Impreza Wrc
2. Ford Focus Wrc
*
3. Peugeot 206 Wrc
i'4..,/
,..:•;..., , ,:.^^:,
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EL PALMARÈS
2001 Rovanpera-Pietiiainen
2000 Gronholm-Rautiainen
1993 Makinen-Manniserimaki
1938 Makinen-Mannisenmaki
1997 Eriksson-Parmander _
199S
Makinen-Harjanne
1995
Eriksson-Parmander
1934
Radstrom-Backman
1933
Jonsson-Backman
1992
Jonsson-Backman

[ Peugeot 206 Wrc ]
[ Peugeot 206 Wrc ]
[ Mitsubishi Lancer]
[Mitsubishi Lancer]
[ Subaru Impreza Wrc ]
[ Mitsubishi Lancer ]
[ Mitsubishi Lancer ]
[ Toyota CeHca ]
[ Toyota Célica ]
[Toyota Célica;

El ral·li deis nòrdics
O Cap pilot no nòrdic ha
guanyat mai el ral·li de
Suècia des del seu inici

O Carlos Sainz ha demostrat O El pilot amb més victòries
que és el més preparat per és Stig Blomqvist que s'ha
trencar aquest domini
imposat en set ocasions

Karlstad (Suècia)
Josep Casanovas

Mai, absolutament mai, cap pilot no nòrdic ha aconseguit
guanyar el ral·li de Suècia, la
primera edició del qual es remunta a l'any 1950 i que només
en dues ocasions, els anys 1974
i 1990, no s'ha disputat.
En els últims temps, Carlos
Sainz ha demostrat que és el
més preparat per trencar
aquest domini absolut en el
ral·li de Suècia, igual que l'any
1990 va ser el primer pilot no
escandinau que es va imposar
en un ral·li tan específic com el
dels 1.000 Llacs, a Finlàndia, el
traçat del qual té moltes similituds amb el de Suècia, a banda que aquell es disputa al mes
d'agost i, per temt, sobre trams
de terra i sense la neu i el gel

El cotxe de Carlos Sainz, en un tram de rúltim ral·li de Montecarlo. / EFE.

que éls pilots és trobaran a Suè- més en el que diu que «proba- Bjorn Waldegaard es va impocia. De moment, el madrileny blement» és el seu «ral·li favo- sar amb un Escort l'any 1978.
comptabilitza quatre segones rit» i en el qual Ford té una se- Aquell va ser l'últim triomf a
posicions i continua aspirant a quera de victòries des que domicili d'aquest pilot, que
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comptabilitza cinc victòries en
aquest ral·li. Malgrat aquesta
xifra, el primer lloc del palmarès l'ocupa un altre suec il·lustre: Stig Blomqvist, amb set
triomfs, l'últim el 1984. Amb 55
anys dedat, aquest destacat pilot encara es manté en actiu i
aquest any és oficial de l'equip
Skoda.
A banda de Blomqvist, sis
antics vencedors repetiran
participació com a pilots d'equips oficials: Tonmii Makinèn
i Kermeth Eriksson buscaran el
que seria el seu quart triomf
mentre que Juha Kímkkunen,
Thomas Radstrom, Marcus
Gronholm i Harri Rovanpera
lluitaran per ampliar a més
d'un el seu nombre de victòries
en aquesta prova que també
obrirà el mundial per als pilots
de vehicles de grup N.

EL 9
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Divendres 1 de febrer del 2 0 0 2

Espanya jugarà
per la seva pitjor
classificació en
un europeu
'
Vasteras (Suècia) Ldselecció

espanyola després de
perdre ahir contra ,
Iugoslàvia, haurà de jugar
demà (a les 12 del migdia)
amb la Republicà Txeca pel
setè lloc del campionat
L equip de César Argiles ,
haurà de superar un rival
en teona infenor però que
sortirà a la pista relaxat
(després de no ser a
Croacia entrar entre els 8
pnmerséspereilsun
resultat excel lent) '
Espanya per la seva banda
guanyi 0 perdi haurà fet
un pas enrere important
dins I handbol continental
ja que a Croacia va ser
bronze i mai havia baixati
del cinquè lloc /EL9

Espanya,'França I
Rússia, fora de les
fsemifmalsde
;
I europeu
>'

Entrerríos fou el millor jugador ahir en atac amb 10 gols. / EFE

ugoslàvía desmunta
Espanya ambgols (32-35)

Vasteras (Suècia) La derrota
de Suècia combinada amb
la clara victorià d Islàndia va
deixar unes semifinals '
(demà) poc previsibles a
I inici del campionat D una
banda Dinamarca (que
finalment ha quedat
pnmera del seu grup)
jugarà amb Alemanya i
Islàndia (pnmera del grup
d Espanya) s enfrontarà a
Suècia Del darrer europeu
només repeteix semifinals
I equip suec Alemanya
Dinamarca i Islàndia van
quedar respectivament
novena desena i onzena
*
un salt qualitatiu
important /EL9

o Els espanyols fan un partit molt fluix en ^ O Els iugoslaus, sense pressió, van
defensa i perden l'ocasió de ser a semifinals trobar-se un partit a la seva mida
JORDI PLÀ
Vastaras /. Barcelona

La selecció estatal va jugar el
seu pEirtit mésfluixdel campió nat el dia que s'hi jugava més.
El rival era perillós, no només
per la seva qualitat sinó perquè
no s'hi jugava absolutament
res. Els homes de César Argiles
van jugar defensivament molt
tous i, tot i xutar més a porteria,
van trobar-se sempre Dejan
Peric, inspiradíssim, i que va
acabar amb 22 aturades.
La diferència a la porteria. Ni
David Barrufet, ni Hombrados
quan estava pràcticament tot
decidit, no van estar gens inspirats. Tots dos van jugar per
sota del 30% i tot el treball per
aturar l'allau dé joc ofensiu
dels balcànics quedava reduït a
l'encert i els blocatges de la 6-0
espanyola. Els únics arguments exhibits pels jugadors
de Zivkovic durant tot el campionat han estat la capacitat
ofensiva i l'encert de Peric: des

de les aturades del porter del
Celje, ràpids contraatacs i gols
en superioritat. I eii atac estàtic, possessions curtes i molt de
joc pel centre —^ja fos amb els
llariçaments llargs de Jovanovic o el joc de 6 metres de
Skrbic—. Ahir tot això va funcionar i a més, ho van fer l'esquerrà Lisièic (8 d' 11) amb xuts
i penetracions i Bojinovic (el
jugador blaugrana que en tot el
campionat havia fet 5 gols) que
va estar excel·lent en el llançarhent, sobretot als segons 30
minuts, amb 6 de 7 (alfinalva
acabar amb 7 gols).
Ja a la primera part va quedar
clar (15-15) que aquell no era
el camí, o en tot cais, no sense
un mínim d'aturades. El joc de
contraatac dels espanyols va
tornar a ser gairebé nul, i només s'assoUen gols pel poc nivell de la defensa iugoslava. Espanya continuava jugant espès
en atac estàtic (que no era im
. problema afegit, sinó una realitat sabuda i mai eficaçment
resolta) i quan aconseguia arri-
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bar a 6 metres amb opció de
xut, apareixia Peric. La segona
part va ser un calc més accentuat de la primera. Tot i els canvis defensius i l'esforç ofensiu
d'Entrerríos i Hernández, amb
10 i 8 gols respectivament, els
iugoslaus seguien fent gols
com aquell qui els fa en un partidet d'entrenament. Els darrers minuts ni Hombrados
sota els pals, ni la 4-2 pressionant, ni les presses per retallar
les diferències (van arribar a
ser de 6 gols) van servir de res,
només per maleir-se i deixar el
partit en 32-35.
ESPANYA, 32: Barrufet; Entrerríos (10), Hernández (8,2p), Garralda (3), Juancho, Guijosa ( 2 , l p ) i Colón —set inicial— O'Callaghan (2), Lozano (2), Urdiales (1), Prieto (3),
Iker Romero, d a l l a (1) i Hombrados (ps).
IUBOSLAVIA, 35: Peric; Lisicic ( 8 ) , Jovanovic
(6,3p), Skrbic (8), Bojinovic (7), Milosayljevic i IVIatic ( 3 , l p ) —set inicial— Grbic ( 2 ) ,
Kovacevic, Maksic ( 1 ) , Djurkovic i Sterbik
(ps).
PARCIAlS:3-2, 5-6, 1 1 - 1 1 , 1 4 - 1 2 , 1 5 - 1 5
(descans), 17-16, 18-21, 24-27,-27-31 i
32-35.
ARBITRES:
Hansson i OIsson, suecs.

ALBERTO
ENTRERRÍOS
JUGADOR

©Hem fet el pitjor partit
en defensa i una segona
part (desastrosa.
Iugoslàvia ha sortit a
i'expectativa i quan han
vist que po(jien
guanyar-nos, han anat a
totes
'0^Í~
li^^'}

»Europeu GRUP 1 i
Rep Txeca Portugal

29

Ucraïna Rússia'

24

31

Suècia Dinamarca

26

27

EQUIPS

CÉSAR
ARGILES

27

p j PG PE PP GF GC

Pt

Dinamarca

5

4 1

0 131113

9

Suècia

5

4 0

1 141118

8

Rússia

5

3 1

1 139118

7

Rep Txeca

5

2 0

3 12614S

4

Portugal

5

1 0

4 116134

2

Ucraïna

5

0 0

5 112137

0

'; ^".· 4, ENTRENADOR

»GRUP2

©Els jugadors estan molt
desil·lusionats. Després
d'un bon campionat, hem
fet una defensa
desastrosa contra
Iugoslàvia, en què res no
ha funcionat

i*
32 3 5
21 36
29 2 4

Espanya Iugoslàvia
Eslovènia França

'

Islàndia Alemanya
EQUIPS

!

PJ PG PE PP GF GC Pt

Islàndia

5

Alemanya

5J 3

3

2

0 144125

8

I 1 116111 7

Franta

5 «2

2 SI 123109

Etpanya

5

2

1 2 126122(5

5

1

1 3 126139

3

5

0

1 4 118147

1

Iugoslàvia

ti

Eslovènia t í

!

)

6
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>ESQUÍ ALPÍ

Michael Dorfmeisters'imposa,
en el gegant nocturn d'Aare

Un equip de futur

Aare (Suècia). L'esquiadora austríaca Michael
Dorfmeister va guanyar ahir el seu tercer
gegant de la temporada en la copa del mon
'
en imposar-se en la prova nocturna de
l'estació sueca d'Aare Aquest tnomf permet
a l'esquiadora refermar-se al capdavant de la
general de la copa del món d'esquí alpí
femení Dorfmesiter va ser més ràpida que
l'esquiadora local Anja Person i que la suïssa
Sonja Nef, que lidera la copa del món de
l'especialitat Dorf mestier es confirma com a
una de les possibles estrelles de l'esquí als
propers Jocs Olímics d'Hivern Salt Lake
City /EFE

»NATACIÓ

Barcelona demana més suport
mediàtic pera la natació
Barcelona. El regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va
demanar ahir un major suport mediàtic per a
la natació quan falta un any i mig perquè es
disputi el mundial d'aquest esport a la capital
catalana Batlle va destacar durant la
'
presentació del torneig Alejandro López que
l'esforç dels nedadors «amb prou feines té
repercussió als mitjans de comunicació» i
Aquest torneig es disputarà aquest cap de
setmana i està organitzat pel CN Catalunya
I pel CN Sant Andreu, entitats en les quals
Alejandro López, que va monren la dècada,
dels 80, va exercir d'entrenador / EFE
t

El jugador de la selecció alemanya Kretzschmar durant un partit de l'europeu. / EFE
LA SELECCIÓ ESTATAL. Amb una mica més de convicció,
probablement ara els homes de César Argiles serien a semifinals. Amb im equip molt renovat, dissenyat amb temps per
evolucionar i arribar amb opcions als Jocs Olímpics d'Atenes
del 2004, les possibilitats de medalla de la selecció estatal s'intuïen certament complicades. De fet, va ser la manca de confiança en les pròpies possibilitats el que els va aUunyar del
triomf contra Alemanya i ahir contra Iugoslàvia. Contra França, en canvi, van demostrar les possibilitats futures de l'equip.
Amb un joc dinàmic i les conviccions afermades, el conjunt
espanyol va desplegar contra l'actual campiona del món una
allau d'expressivitat, im ampli repertori d'opcions ofensives
i defensives i un joc robust i expressiu, difícil de desxifi'ar pel
rival. Joves com Entrerríos, Prieto, Urdiales, i Romero sota
el lideratge d'un habilidós i decisiu O'CalIaghan van demostrar que amb una mica més de temps aquest equip pot fer
grans coses. Si la psicoanàlisi col·lectiva s'afi'onta des del positivisme, l'equip d'Argilés trobarà el matalàs sentimental necessari per sobreposar-se a les pressions, redefinir el seu perfil
i convertrir-se aviat en un equip de potencial infinit:

i a Alemanya és un personatgefixa les pàgines roses dels mitjans de comunicació. I és que a Kretzschmar, que anteriorment estava casat amb una cubana, se'l relaciona ara amb
la nedadora alememya Franziska Van Almsick. Presentador
del canal alemany de la MTV, destaca pels deu tatuatges que
té escampats pel cos i els set pircings —im a cada cella, un
a cada orella, un al nas, un al melic i un altre a la llengua—.
Amb tres títols de Bundesliga i una supercopa alemanya, una
copa EHF, una supercopa d'Europa, un bronze al campionat
del món d'Itàlia, im cinquè lloc als Jocs Olímpics de Sydney
i 173 internacionalitats, Kretzschmar ha estat inclòs en l'equip ideal de tots els temps. De caràcter fort i talent exquisit
afronta la vida com els partits: amb passió i bogeria.

OLAFUR STEFANSSON. Fred i letal és l'islandès iStefansson,
company de Kretzschmar al Magdeburg, però rival de l'alemany en aquest europeu. Màxim golejador del campionat
amb un total de 49 gols i una mitjana de més de vuit dianes
per partit, és el puntal i la referència d'ima generació de jugadors que reivindica la seva capacitat per repetir a Suècia
l'èxit del mundial júnior del 1993, en què Islàndia va obtenir
STEFAB KRETZSCHMAR. Amb 27 gols i pràcticament tots la medalla de bronze. Escollit millor jugador de la Bundesliga
els minuts jugats, Kretzschmar toma a confirmar-se com la la temporada passada està fent mèrits suficients per converpeça clau del combinat alemany, classificat per a les semi- tir-se en el jugador més determinant d'aquest campionat
finals. A Leipzig va néixer i va aprendre a jugar a handbol sota d'Európa. Nascut a Reykjavik fa 28 anys, va encetar la seva
la influència del seu pare Peter, exjugador de la selecció ale- carrera professional al Valur islandès. Dues temporades
manya i exentrenador del DDR-Damen, equip femení en el —1996/97 i 1997/98- al Wuppertal alemany li van obrir les
qual jugava la seva mare Waltraud, 217 vegades internacional portes del Magdeburg, amb el qual ha obtingut una lliga aleamb alemanya i tres vegades campiona del món (1971,1975 manya i una copa EHF. Amant del bàsquet, la música i els
i 1978). Jugador de l'SC Magdebiug de la Bundesliga des del gelats, aquest lateral dret ha certificat el seu prestigi,
1996, el seu carisma traspassa el vestidor i el terreny de joc la seva força desequilibrant i el seu immens talent.

ElolVlla Periodista
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»FUTBOL AMERICÀ

La setena edició de la copa '
comença demà amb els quarts
Barcelona. La copa de f utbol americà s'enceta
aquest cap de setmana amb motiu de
l'aturada en la lliga estatal de futbol americà
(LNFA) En aquesta setena edició hi
,
participaran set equips Quatre de l'LNFA,
l'Qsos Rivas-Madrid, exempt de quarts de final
en condició d'actual campió, el Marfil Alella ,
Drags, de Badalona, et Saragossa bons, i el
Pioners, de l'Hospitalet De la lliga catalana hi
seran l'Uroloki; de Barcelona, els Búfals, del
',
' Poblenou de Barcelona, i l'Imperials, de Reus
Marfil-lmperials, Pioners-Bufals i Úroloki-Lions '1
" són els partits dels quarts de final, que es
jugaran dissabte i diumenge / EFE
»TENNIS

,

'

Perrero, primer cap de sèrie a
Milà, es queda fora del torneig •
Milà (Itàlia). Juan Carlos Perrero, pnmer cap de
sene del torneig de tennis de Milà, va caure
en el partit de la segona jornada contra l'italià
Davide Sanguinetti (6-2,6-4) El valencià va
començar la temporada dimecres en la
pnmera joranda del torneig quan va eliminar
el finalista de la passada edició Julien Boutter
En aquesta segona volta, Sanguinetti va
dominar clarament en el terreny de joc i en
marcador un Perrero que va mostrar no estar
al cent per cent després de recuperar-se
d'una lesió al genoll L'italià es trobarà a
quarts de final el marroquí El Aynaoui / EL9
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»BÀSQUET

TanokaBeard,
escollit millor
'jugador del mes
de gener
Barcelona EIjugadordel
DKV Joventut ha estat
escollit millor jugador del
mes'de gener de I ACB
Aquest es el tercer guardo
que aconsegueix Tanoka
Beard, quejavaestar
nominat els mesos
'
d octubre i novembre La
mitjana del nord americà
és de 19,2 punts 12
'
rebots, 1,5 assistències i
1 2 pilotes recuperades en
els quatre partits disputats
Beard és un dels jugadors
més valorats de la
temporada, el màxim
rebotejador i el quart
anotador de la lliga /EL 9 <>
Els ciclistes que formen l'equip iBanesto.com durant la presentació d'ahir a Madrid. / EFE
i

»BÀSQUET

iCICLISME

El Caja Sani <
Fernando íitxa el
pivot canari Diego
Fajardo^ /

L'iBanesto.com vol fer podi
en les tres grans voltes

Sevilla El pivot Diego
Fajardo serà jugador del
Caja San Fernando fins a
final d aquesta temporada
Elcananvahaverde
'
rescindir el seu contracte
amb el Muller Verona per
'culpa dels problemes ^
econòmics del club italià
Fajargo de25anysi2m08
d alçada va debutar a
I ACB amb el Fòrum
Valladolid la temporada
96/971 va marxar cap a
Italia A la Lega, Diego
Fajardo ha jugat amb el
Reggio Calabria, el Biella, a
I Imola alCantuial
Verona /EFE
»BÀSQUET

El Càceres donarà
de baixa Stewart
per haver-se
incorporat tard
Càceres El president del
Càceres Pedro Nunez va
assegurar ahir que ei club
donarà de baixa de forma
immediata I alerLarry
Stewart després que es va
incorporar abans-d ahira la
disciplina de I equipamb
una setmana de retard
'
Jacinto Castillo agent del
jugador va afirmar que
Stewart no s havia
incorporat a l'equip en les
dates previstes perquè no
havia cobrat /EFE

o L'equip lluitarà per un dels tres primers
llocs en el Giro, el Tour i la Vuelta
EL 9
Madrid

L'equip iBanesto.corn es va
presentar ahir a Madrid amb
les novetats del ciclistacatalà
Joan Antoni Flecha i del cantàbric Iván Gutiérrez.
L'objectiu marcat aquesta
temporada és fer podi en les
tres grans proves per etapes del
c a l e n d a r i i n t e r n a c i o n a l : El
Giro d'Itàlia, el Tour de França
i la Vuelta, l^ feina ja està re-

partida, Unai Osa serà el ciclista en qui recaigui tota la responsabilitat del Giro. José Maria Jiménez serà u n a d e les
apostes per al Tour. A la Vuelta,
hi haurà tres protagonistes:
Juan Miguel Mercado, José M.
Jiménez i Santiago Blanco. A
les proves clàssiques de la copa
del món, caldrà estar pendents
de Joan Antoni Flecha.
Flecha, procedent del modest Relax Fuenlabrada, on la
temporada passada va ser la re-

O Joan Antoni Flecha (Relax Fuenlabrada) i
Iván Gutiérrez (ONCE-Eroski), els nous
velació. El ciclista de 24 anys va
ser primer en cinc etapes durant la temporada passada. Del
2000, cal destacar el bon paper
que va fer en la Vuelta a Los
Puertos en què va acabar cinquè però durant vàries etapes
va ser líder. El mateix 11 va succeir la temporada passada en la
Volta a Castella i Lleó, en què
també va ser líder durant més
d'una etapa però va acabar cinquè. L'altre fitxatge estrella dè
l'iBanesto.com és el campió

d'Espanya de fons en carretera,
Iván'Gutiérrez (ONCE-Eroski).
En contrarellotge individual,
Gutiérrez va ser campió del
món sub-23 l'any 99 i d'Espanya el 2000.
Altres components destacats
són Santiago Blanco, Eladio Jiménez, José M. Jiménez, Francisco Mancebo, Denis Menchov, Juan Miguel Mercado,
Unai Osa o Leonardo Pieppli.
Juan Carlos Domínguez (Phonak) és la baixa més destacada.

»FUTBOL SALA

El Miró Martorell, eliminat (6-5)
EL9
València

El Miró Martorell no va poder
guanyar en el partit de quarts
de final que va jugar ahir contra
el Playas de Castellón 6-5 i no
jugará les semifinals de la copa
de futbol sala. Els de Martorell
van acabar perdent en un partit
intens i amb molta lluita en què
fins i tot en els darrers segons
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els catalans haurien pogut em- reacció del Playas no va trigar.
patar. Tot i que el Miró va co- Vander Carioca, amb dues jumençar marcant quan només • gades individuals, va posar el
s'havien disputat dos minuts de 5-3 en el marcador. El Miró va
partit, no va poder aconseguir insistir en atac i quan faltaven
només cinc segons el 6-5 s'haul'accés a les semifinals.
Al d e s c a n s el resultat era ria pogut convertir en empat
d'empat a dos, però a la represa però els catalans van enviar una
el Playas va tornar a posar un pilota al travesser i el rebot elva
gol d'avantatge al seu favor. Al aturar el porter Toni.
cap d'un minut, Gay tomava a
L'altra equip que és va clasempatar el partit a 3, però la sificar va ser el València.

PUYAS DE CASTELLÚN: Toni, Lorente, Alemao,
Vander Carioca, Cupim —equip inicial—
Joan, JaviTRodrlguez, Paulinho, Justo Càceres
i Javi Sánchez.
MIRÚ MARTORELL: Leandro, Luiz Claudio, A. Redondo, 0. Redondo—equip inicial—Pedrinho, Sánchez, Gay I Diego Blanco.
SOLS: 0-1 (2') Andreu-, 1-1 (10') Javi; 2-1 (14')
Javi Rodríguez; 2-2 (19') Luiz; 3-2 (25') Cupina; 3-3 (26') Jordi Gay; 4-3 (29') Vander Carioca; 5-3 (31') Vander Carioca; 5-4 (32') Andreu; 6-4 (38') Alemao; 6-5 (39') Leandro.
ARBITRES: Torres (Tenerife) i García (Madrid).
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> MOTOR
»ESQUÍ

El Sauber de Heidfeld és el
més ràpid a Montmeló
o Gené va fer el tercer temps i va acumular
més quilòmetres que en un gran premi

O Pere Martínez de la Rosa va ajornar fins
avui jes proves amb el Jaguar

JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

Nick Heidfeld (Sauber-Petronas) va ser el més ràpid ahir al
circuit de Catalunya, en una
nova jornada de proves dels
equips de fórmula 1 abans de
l'inici, el dia 3 de març, del
c a m p i o n a t del m ó n . L'alemany va fer la seva millor volta
en 1:17.891, un registre força
significatiu i sis dècimes més
lent que el rècord oficiós del
circuit (1:17.328) en poder d'Alexander Wurz (McLaren-Mercedes).
Felipe Massa, company d'equip de Heidfeld, va fer el segon millor t e m p s , a m b
1:18.605, precedint Marc Gené
i Joan Pablo Montoya (tots dos
amb Williams-BMW), que van
rodar en 1:19.233 i 1.19.680,
respectivament. Aquests quatre pilots van acumular al final
del dia un quilometratge superior al d'un gran premi. Heidfeld va fer la seva millor volta
amb una càrrega mínima de
combustible mentre que Gené
i Montoya van concentrar-se
en la fíabilitat del nou motor
BMW, que segons rumors arriba a la impressionant "xifra de
900 cavalls de p o t è n c i a a
19.000 rpm.
Fernando Alonso (Renault)

^

-

Sol·liciten deu
mesos de'presó
per a Tomba per
presumpte frau
Bolonya (Itàlia). El fiscal

bolonyès Enrico Cieri va
sol licitar ahir deu mesos de
presó per a l'excampió del
món d'esquí alpí Alberto
Tomba, durant el procés
que se segueix contra
l'esquiador i tres persones
més, una de les quals és el
seu pare, per presumpte
frau fiscal Concretament
se'ls acusa de no haver
declarat una quantitat
entre 11 111,5 milions de
dòlars que l'esquiador
hauria percebut de
«contractes paral lels» a
l'estranger /EL9

•

»NATACIÓ

El Catalunya venç
el Mediterrani
(9-12) i se situa
líder provisional

Fernando Alonso, en les proves que va fer ahir a Montmeló. / EFE

va voltar amb el Benetton de
l'any passat i es va concentrar
en fer proves de pneumàtics.
Una fuita d'aigua va alterar el
programa de l'asturià, que va
fer el pitjor registre del dia
(1:21.440). Els Toyota van evidenciar una clara progressió i
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Alan McNish i Mika Salo, els
seus pilots, es van situar just
rere Montoya, amb 1:19.831 i
1:20.245, respectivament. Pere
Martínez'de la Rosa va haver
d'ajornar fins avui les proves al
volant del Jaguar-Cosworth, en
espera duns components del

nou vehicle. Michael Schumacher (Ferrari), que dimecres
havia patít una forta sortida a
Montmeló, va completar ahir
68 voltes a Mugello. Schumacher va prosseguir la feina de
Luca Badoer en el desenvolupament de nous components.

Barcelona. El CN Catalunya
va vèncer el CE Mediterrani
per 9 a 12 en el partit
avançat de l'onzena
jornada de la divisió
d'honor de waterpolo, que
es va celebrar abans-d'ahir
a causa del compromís
europeu del Catalunya
contra el Brescia demà
dissabte Amb aquesta
victòria, el Catalunya se
situa com a líder provisional
amb 27 punts, dos més que
el Barcelona i el Sabadell, '
que disputaran els seus
partits contra el Sant
Andreu I el Mataró /EL9

r:
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Segona part pletòrica i
triomf del Barca a Kaunas
o Els blaugrana van començar desencertats O Dueñas va fer un partidas sota e|s taulers
però al final van escombrar el Zalgiris.
i Anderson Varejao va debutar amb 2 punts

72 92
PT

Ginevicius
^Hizhnjak
Woodberry

ZP

8

3/4

10

2/9

13 5/13
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7
1
9
5
6
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15

3/4

Rentzias

13
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2

1/1

Karnísüvas

11

4/5
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92 32/40 0/21 10/10
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Àrbitres: Stoltes , Bèiosevic i Bircil(.
Parcials: 24-25 , 19-19, 16-28, 13-20.
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T O N I PADILLA

Missió complerta. El Barca va
derrotar el Zalgiris a Kaunas
per 72 a 92 gràcies a una segona
part brillant en un partit en què
els blaugrana van trigar a fer el
seu joc habitual. Els catalans
van notar la inactivitat per l'aturada que han provocat els
partits deles seleccions, però al
final van tornar a ser la màquina de fer bàsquet de les darreres jornades. Amb aquesta victòria, el Barca es posa en una
situació còmoda amb vista a
classificar-se per a la segona
fase de l'Eurolliga.
El partit va'començar amb
les t o r r e s dels dos e q u i p s ,
Hizhnjak i Dueñas, lluitant per
imposar la seva llei sota els taulers. El madrileny va ser en tot
moment millor que l'ucraïnès
en una autèntica exhibició de
joc. El Zalgiris va ser un rival
lluitador que es va aprofitar de
les errades blaugrana per contrarestar l'iinic jugador del Barca que va rendir bé al primer

!22p
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Kaunas (Lituània)
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ZALGUIRIS KAUNAS
JUGADOR

IÍSKÍPRERBOLONYA;
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FC BARCELONA

ZALGUIRIS
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!tondonTowèrs!;ï2;;íP;l2jil78ri078 Í12'^
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El Barca va acabar passejant-se per Kaunas. 11

quart: Okulaja. El Barca de fet,
va perdre fins a 5 pilotes i va fallar molts tirs, mentre el Zalgiris portava més el ritme del
partit. Aíto va moure la banqueta abans d'hora per esperonar l'equip, donant entrada a
uns encertats Digbeu i Rentzias, però els catalans trobaven
a faltar l'aportació d'un Jasikevicius apagat i la baixa de Navarro. El lituà va aparèixer amb
un triple al darrer atac del primer quart, i organitzant el. joc
al segon, però de cara a cistella
no funcionava.
Al segon quart, el desencert
en el tir exterior va evitar que
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el Barca s'escapés en el marcador, i cada cop que obria distàncies, es descentrava i els lituans tornaven al partit.
El partit va canviar per ñ en
els dos darrers quarts", quan el
Barca es.va centrar en el seu joc
i va destrossar un Zalgiris que
es va enfonsar. Tots els jugadors van contribuir a aconseguir una victòria fàcil per 20
punts: Digbeu com a rhàxim
a n o t a d o r , Rentzias, De la
Fuente i ara sí, Jasikevicius. Cal
destacar el debut d'Anderson
Varejao, que va mostrar bons
detalls de joc i va anotar els
seus dos primers punts.

'irlS

AÍTO G. REMESES
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ENTRENADOR DEL BARCA
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©Al segon temps ha
tornat el joc d/abans ,
l'aturada pels partits de
les seleccions
©Tenim més banqueta
que el Zalgiris i això ens
ha ajudat a guanyar.
©És una llàstima que
Anderson Varejao no
pugui jugara l'ACB

;'CiyonaJ-Partiza^!u'í.!'.L
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MÉS ESPORT BÀSQUET I^BA ; 129'

. Divendres 1 de febrer del 2002

W
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JORDI PLÀ
Barcelona

Malgrat interpretar el bàsquet
amb xifres descomunals, la
vida de Karl Malone sempre
s'explicarà amb una conjunció
de més seguida de Stockton i
Jordán. Sense el primer, diuen,
no hauria fet el que ha fet, i sense el segon, hauria guanyat el

que ja no guanyarà mai.
La realitat, però, fa de Malone una sequoia de la història de
l'esport. Ahir, davant dels
Bulls, va arribar a 34.000 punts,
(només Jabbar el supera). Ho
ha aconseguit en les 17 temporades que fa que juga, en les
quals ha produït 25,8 punts,
10,4 rebots i 3,4 assistències a
cada un dels 1.318 partits que

ha jugat —tots els que podia
menys sis—. Abans que acabi
la temporada, també rere Jabbar, serà el segon home a arribar als 50.000 minuts de joc
(37,4 de mitjana). Ha estat 16
temporades seguides fent més
de 21 punts per partit i 11, també una rere l'altra, fent-ne més
de 2.000, més que ningú.
Treballà coin pocs i es cuida
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JAVIER DE HARO
"Tiempo de l'Espanyol"
dilluns i divendres, de 4 a 5 de la tarda
i tots els partits de l'Espanyol.

www.cope.es

com ningú. Ha jugat 163 partits
de play-ojfient 26,6 punts i 11
rebots. Jugarà el partit de les
estrelles, el seu tretzè (un se'l
va perdre per lesió). Si pogués
no hi aniria. S'avorreix: amb 38
anys els salts i les curses gratuïtes sobren, i només la pesca i
la caça poden arrencar-li un
desig agradable i difererit al de
continuar jugant als Jazz.
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COMUNICACIÓ

Diíi nrJr", 1 r e Ml-'pr ili-l 2ni:2

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN JOAi^ f^ARTÍ

&

Si el Barca tingués biògraf, l'home aniria molt atabalat. La realitat, diuen, nor-.
malment supera laficció.Éh els darrers
dies, en l'àmbit blaiigrana, la goleja.
Uns jugadors que suposadament no regalen pins i que acaben amb l'afició des-

LATRÍA
»LA2 .
-. ' ' 1-.

de la junta que aposta, deinocràticament, per prescindir del tècnic, una posició ben defensable. L'adjunt, astorat,
li resporique és un fatxa. Molt bonic tot.
Títol: «Dón Piso fora de test». El biògraf,
que només té al cap fer vacances o guanyar la Charripions o les dues coses, ja
ha demanat lin àdjuntmiít -

La realitat goleja la ficció

..!.

El Pozo Múrcla-Caja
Segòvia
Prinier partit de 163
semifinals de la XIII Copa
d'Espanya de futbol sala Ei
Pozo Murcia i Caja Segòvia'
es van classificar després de
vencer l'AS Boomeranu i
l'MRAXüt.i

»LA2

.

Ralli de Suècia
Resum de la primera
jornada del'Ral li de Suècia,
segona prova puntuable
per al campionat del món
de ral lis Els millors pilots,
comMakiiienoSainz,
correran per unes
rai reteres cober,tes de neu

»CANAL-i-

i] JL>

Mavericks-Rockets'
Els Dallas Mavei icks de Dirk
Nüv.yitzki reben la visita del
Houston Rockets Els
Mavencks intentdian
obtenir una victoria'que els
consolidi en el liaeratge de
la divisio mitjana de la
conferencia oest

^io pcriCt;íSí]¡Wfj|í (iiida se

apodere de ti. Dcjà (|uc el amor
ciure ca tu vida v tii cora/ón

tiesperiada. «Un cuer que cueja», podria
ser el títol del capítol. O les amenaces,
inadmissibles «baix cap concçpte»,
d'un viceprésident que, en directe en
un programa de ràdio d'àmbit estatal,
prohibeix fer declaracions a un adjunt

El Figueres va ser tan vist
com e is eq u i ps de pri mera

Barcelona. Els aficionats de ,
tot el món podran formar
part del jurat del concurs
d'esmaixades de l'All Star de l'NBA, que se celebrarà
el dia 9 de febrer a
Filadèlfia Després de veure
cada esmaixada per
televisió, cada seguidor
podrà emetre en temps real
la seva puntuació per
internet a traves de
w w w nba com, la web
oficial de la lliga /EL9

EL 9
Barcelona'

El partit dé dimecres entre el
Deportivo de la Corunya i el Figueres, corresponent a la tornada de les semifinals de la
copa del Rei, va ser vist "a TV3per'üna mitjana de 698.000 espeçtadorsU es va situar com' a
tercer programà més vist del
* dia a Catalunya, amb un 25,8
per cent dé quota de pantalla.
El partit và assolir una punta de
929.000 espectadors, amb una
quota del 33,7 per cent, cjue va
coincidir, amb el moment eri
qiíè èl'Figueres va empatar el
partit gràcies a un penal que va
transformar Piti.
Tot i l'expectació que l'enfrontartiertt va aixecar, el partit
d'añadadisputat la setrnana
passada encara va despertar
-més interès per àls aficionats
catalans. En aquella ocasió la
xifra va pujar fins á 904.000 espectadors amb puntes de més
d'un milió i una quota de pantalla de ;33,¿ per cent. La mitjana total dels dos partits dóna
un resultat de més de 800.000
espectadors catalans que han
seguit els partits del Figueres a

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge.
16.15 Tjempo de juego. Futbol
cadet: FC Barcelona-Can
Jofresa
18.15 Eurolliga. 12a]ornada:
Zaigiris Kaunas-FC Barcelona
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou vespre.
21.30 Todo Barca.
22.45 IVIagazine. LI igaULEB
23.45 Tiempo de juego. Futbol
cadet: FC Barcelona-Can
Jofresa
01.30 Camp Nou vespre.

906 422 200
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El concurs
d'esmaixadesde
L'NBA es podrà
votar per Internet

PauGasol lels
Grizzlies reben els
Lakersa là
Piràmide
Barcelona El M e m p h i S

Jugadors del Figueres saluden el públic al final del partit contra el Dépor / EFE

lessemifinals de la copa del ser retransmesa dimarts per
Rei. Una xifra espectacular més TVS, va aconseguir una aupròpia d'un equip de primera diència mitjana de 753 000 esdivisió que no pas d'un de se- . pectadors, amb una quota de
pantalla del 27,7 per cent Amb
gona divisió B.
D'altra banda, la semifinal aquestes xifres el programa es
dé la copa Catalunya entre el va situar com a segon més vist
Lleida i el FC Barcelona, que va del dia a Catalunya

EUROSPORT
08.30 Vela. Volvo Ocean Race
2001-2002
09.00 Futbol. Brasil-Bollvia
10.30 Motor. R a l l i de Suècia
11.00 Esquí. Copa del món des
d'Are
12.00 Futbol. Copa d'Àfrica .
14.00 Tennis. ATPTour: Milà
17.00 Esquí. Copa del món des
.d'Are
18.00 EurosportNews.
18.15 Tennis. WTA Tour: Tòquio
19.15 Futbol. Llegendes deia.
Copadelmón: França
21.15 Gimnàstica. Fitness
23.15 EurosportNews.
00.00 Motor. R a l l i de Suècia
00.30 Tennis. WTA Tour; Tòquio
01.15 EurosportNews.

SPORTMANIA
07.45 Futbol. Lliga argentina.
Vélez-Racing
09.30 Rugbi. Heineken Cup:
Stade Français-Munster
11.15 NHL. Washington-Buffalo
13.15 Futbol. Lliga Italiana:
Chievo-Lazio
15.00 Juegas en casa.
15.30 Futbol, l a divisió. Las
Palmas-València
17.15 NHL Rangers-lslanders
19.10 NFL. Final conferència:
Rams-Eagles
.22.20 Futbol. Mundials Gran
Reserva
00.30 Notícies.
/
01.00 NBA. Grizzlies-Lakers
04.00 Futbol, l a divisió. Las
Palmas-València
05.45 NHL Rangers-lslandèrs

Grizzlies de Pau Gasol rebra^
avui a la Piràmide el vigent
campió de l'NBA, Los
Angeles Lakers El partit
serà retransmès en directe
per Sportmania a partir de
la una de la nit Els Gnzzlies '
no ho tindran gens fàcil
davant Shaquille O'Neal i
KobeBryant, dos dels .
millors jugadors de'
<
l'NBA /EL9

TELEDEPORTE
10.10 Handbol. Europeu.
Espanya-lugoslàvia
11.^0 Futbol sala. Copa Espanya:
Playas Castelló-iyiiró Martorell
13.00 Esquí. Eslàlom gegant
femení des d'Are
14.00 Futbol sala. Copa Espanya:
València-Torrejón •
15.30 Bàsquet. Grècia-Espanya
17.00 Futbol sala, Copa Espanya:
semifinal
19.00 Futbol. Saragossa
B-Terrassa
21.00 Bob. Copa del món: finals
A-2desdelaPlagne
22.00 Futbol. El partido del siglo
22.30 Bob. Copa del món: finals
A-4desdelaPlagne
23.30 Polideportívo 2002
00.01 Motor. R a l l i de Suècia
00.15 Futbol sala. Copa
d'Espanya: semifinal
01.45 Tennis. Obert d'Austràlia

'

'

FUTBOLTOTAL
07.00 Ipswich Town-Manchester
City. FA Cup. Quarta ronda
09.00 Mònaco-Bordeus. Lliga
francesa. Jornada 23
11.00 Sochaux-Lens. Lliga
francesa. Jornada 23
13.00 Bolton
Wanderers-Manchester United.
Premier League. Jornada 2 4
15.00 Chelsea-Leeds United.
Premier League. Jornada 2 4
17.00 Real Madrid-Betis. U iga
espanyola. Jornada 2 2
19.00 Nantes-Lló. Lliga francesa.
Jornada 23
21.00 Barcelona-Osasuna. Lliga
espanyola. Jornada 2 2
23.00 Middiesbrough-Manchester
United. FA Cup. Quarta ronda
01.00 Chelsea-West Ham. FA Cup.
03.00 Arsenal-Liverpool. FA Cup.
05.00 Peterborough-Newcastle. FA
Cup. Quarta ronda

EL 9
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LA SETMANA
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»DIVENDRES 1

Entre el plor i la indiferència

Futbol. Copa Àfrica
Handbol. Campionat d'Europa
Futbol de sala. Copa (J'Espanya
Motor. Ral·li de Suècia.
Campionat del món
Tennis. Milà I Tòquio
6olf. Torneig Heineken
Hoquei sala. Campionat estatal
Voleibol. Copa

a nombrosíssima familia blauEL PITJOR MAL. No és la ràbia o el ressentiment, és la indiferència, el desencís, el pasgrana plora. Plora de desespesotisme. La Indiferència és la mort del sentiment. I sense sentiment, què seria el Barca?
ració i de còlera. Plora fastígueLa indiferència és directament proporcional a la incompetència dels dirigents. / EFE
jada, cansada, turmentada pels pitjors
dimonis de la història barcelonista: el
dimoni de Vaquest any tampoc, el dimoni de Vaquí caic i allà m'aixeco, el dimoni de tenir una afició gran i uns dirigents
petits, el dimoni del fracàs que sempre
toma, del Barca triomfant que sempre
s'anuncia i no hi ha manera que arribi.
Però enmig dels que ploren, n'hi ha uns
quants que semblen despreocupats.
Fan cara d'apatia, de menyspreu. Estan
perdent la fe. El sentiment de moda entre els barcelonistes no és la ràbia, sinó
el desencís. ¿Per què perden la fe molts
seguidors blaugrana? ¿La perden, potser, perquè ja estan farts de patir, de fracassar i d'anar malament? No, no és per
això: els barcelonistes ja saben que la
història del Barca és plena de desgràcies
i depressions. Ja saben que les quatre lligues del dream team o el Barca de les
5 copes són illes de felicitat enmig d'un
oceà tempestuós. Els barcelonistes que
es deixen temptar per la indiferència no
és que no entenguin les desgràcies d'avui, és que ja no suporten més la incorn- sa. Molts barcelonistes comencen a sen- blaugrana encara és viu: encara nota el
petència dels dirigents. No suporten tir-se com aquell enamorat que, tot de dolor. Però si la indiferència no peira de
que el Barca caigui sempre en mans de cop, descobreix que la dona dels seus créixer, el mal serà irreversible. Aquest
nou-rics carregats de vanitat com Fer- somnis no és més bonica que qualsevol és el perill del Barca: que els seguidors
nández 0 en mans de gestors com Pa- de les que passen pel carrer. O com l'abandonin. Diuen que els Déus es
rera incapaços d'estar a l'alçada de les aquell que creia en Déu i, escoltant el moren sense que ningú els enterri. Per
circumstàncies delfutbold'avui. Els de- capellà, té la sensació que l'estafen. El això, en les excavacions, les escultures
sencisats estan farts de sentir com el med més gros que amenaça el barcelo- divines apareixen trossejades de qualpresident Gaspart parla i parla d'allò nisme no és la desgraciada situació de sevol manera. Es pot deixar de creure
que no comprèn. Estan farts del prota- l'equip. El mal més gros és l'augment de en un Déu. Els seguidors que abans l'agonisme d'uns tipus sense interès que la indiferència, del passotisme, del men- doraven, surten del temple i, sense miocupen l'univers blaugrana sense cap fotisme. Mentre hi hagi emprenyament, rar enrere, simplement se'n
sentit del ridícil mentre el club s'enfon- hi haurà esperança. Voldrà dir que el cor van.

I DISSABTE 2
Futbol. Lliga. 23a jornada
'.
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Lliga ACB. 18a jornada ,
Handbol. Campionat d'Europa
' Hoquei sobre patins. Lliga
europea. Copa CERS
Hoquei sobre patins. Lliga
Futbol de sala. Copa d'Espanya
Motor. Ral·li de Suècia.
Ciclisme. IVlundial de ciclocros
Tennis. Milà I Tòquio
Golf. Torneig Heineken
Waterpolo. Lliga, l l a j o r n a d a
Waterpolo. Recopa. Copa LEN
Voleibol. Copa masculina
Futbol americà. Copa
Rugbi. Torneig SIS Nacions
Hoquei sala. Campionat estatal

»DIUMENGE3
Futbol. Lliga. 23a jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Lliga ACB. 18a jornada
Handboh Campionat d'Europa
Handbol. Lliga femenina
Futbol de sala. Copa d'Espanya
Motor. Ral·li de Suècia.
Motor. Trial indoorde Barcelona
Ciclisme. Challenge de Mallorca
Ciclisme. Mundial de ciclocros
Atletisme. Cros de Badalona,
Blanes, CN Catalunya 1 GP
Marcel·lí Gené. Campionat
Catalunya indoor. GP de marxa
de Viladecans
Tennis. Milà I Tòquio
Golf. Torneig Heineken
Voleibol. Copa masculina
Futbol americà. NFL. Súper Bowl
Esquí alpí. Copa del món
Rugbi. Torneig Sis Nacions
Hoquei sala. Campionat estatal

I DILLUNS 4
Futbol. Copa Àfrica
Ciclisme. Challenge de Mallorca
Tennis. Paris

»DIMARTS 5
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Copa Saporta
Ciclisme. Challenge de Mallorca
Tennis. París

Antoni Puigverd. Escriptor

»FUTB0L1 A DIVISIÓ
EQUIP

t^
4
•b
^
•
•

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

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

PUNTS

40
37
37
36
36
35
34
33
33
32
27
27
27
27
27
26
26
22
20
19

»BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERAJORNADA

Espanyol-Real Madrid
DiumengeílT.OCPPV)
Betls-Valladolid
DiumenEe(17.00, PPV)
Màlaga-Las Palmas
Diumenge(17.00, PPV
València-Athletlc
Diumenge (20.00, C+)
Deportivo-Alavés
Dissabte (20.45, PPV)
Real Socledad-Vlla-real
Dissabte (18.30, PPV)
Tenerife-Barcelona
Dissabte (22.00, PPV)
Osasuna-Saragossa
Diumenge(17.00;PPV)
Rayo-Sevilla
Dissabte (21.30, TV3)
Mallorca-Celta
Dissabte (20.30. PPV)
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EQUIP

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

Barcelona
Tau
Unicaja
Real Madrid
Pamesa
Estudiantes
Joventut
CS Fernando
Fòrum
Fuenlabrada
Lleida
Breogán
Casademont
Granada
Canàries
Càceres
Gijón
Cantabria

VICTÒRIES

15
13
13
13
12
.9
9
9
9
8
8
8
7
5
5
5
3
2

> LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

Breogán-Fórum
Dissabte (19.15)
Estudlantes-Pamesa
DiumengedS.OO, Spo.)
Granada-Barcelona
Diumenge (12.30,33)
Girona-Fuenlabrada
Diumenge (19.00)
CS Fernando-Càceres
Dissabte (19.00)
Unicaja-Cantabrla
Dissabte (19.00)
DKV Joventut-Canàries
DiumengedS.OO)
Caprabo Lleida-Tau
Dissabte (19.00,0+)
Real Madrid-Gijón
Diumenge(12.30) .

1 Espanyol-Real Madrid
2 Betls-Valladolid
3 Màlaga-Las Palmas
4 València-Atbletic
5 Deportivo-Alavés
6 Mallorca-Celta
7 Real Socledad-Vlla-real
8 Tenerife-Barcelona
9 Osasuna-Saragossa
lOR.Vallecano-Sevilla
11 Extremadura-Burgos
12 0viedo-laén
13Atlético-leganés
14Elx-Salamanca Ple al 15
15 Còntova-Recreativo

EN XARXA
Rugbi. Sis Nacions
vww.sixnationsweb.com
Ciclisme professional
wwvif.cyclmgteams.com
Handbol. Campionat d'Europa
v;ww.eurohan(Jball.com
Futbol
www.rsssf.com
Bàsquet
www.euroleague.net
Futbol sala
lnts.sportec.es
Motor. Ralli de Suècia
www.rally-iive.com

»DIMECRES 6

•

Futbol. Lliga primera divisió. 24a
jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Eurolliga. 13a jornada
Bàsquet Copa d'Europa fem.
Ciclisme. Challenge de Mallorca
Tennis. París

»DIJOUS 7
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Eurolliga. 13a jornada
Ciclisme. Challenge de Mallorca
Tennis. París
Golf.ANZ

Divendres, 1 de febrer del 2002

* 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 *
wwWèeia.uUiii

NOMS PROPISÀ^ , JWI TORRES ]

Directius
1. Vergonya radiofònica 1
Dimecres, de matinada, la ràdio
va fer avergonyir els culers. El
vicepresident Fernández va
prohibir a crits fer declaracions a
l'adjunt a directiu Lloverás i
aquest el va titllar de fatxa. Dos
dies abans, després de la desfeta
contra l'Osasuna, la junta
directiva es va reunir per analitzar
la situació. Gaspart va decidir la
continuïtat de Rexach però en un
exercici higiènic va permetre que
tothom expressés la seva opinió.
Gonçal Lloverás va demanar la
destitució del tècnic. Fins aquí, tot
correcte. Hi ha democràcia per
opinar. Però a partir d'aquí, el
caos. D'entrada, tot el que va
passar en aquella sala de juntes va
transcendir de seguida a la
premsa. Lloverás va ser íntegre i
no va negar la seva petició davant
les preguntes dels informadors.
Fernández va voler demostrar el
seu barcelonisme cridant i exigint.
La resposta va ser contundent:
«fatxa», li va respondre l'adjunt.
Quin espectacle! Espanya vibra!

2. Clàusula per a directius!
No és el primer incident de la
temporada entre directius. Els
periodistes en coneixem molts
altres però preferim ser més
discrets. No val la pena airejar
enveges i lluites per fer creure
que mana més un que
l'altre.

11

M'agradaria saber quants directius
acceptarien ser-ho si existís un
contracte amb el club amb una
clàusula que els prohibís aparèixer
als mitjans de comunicació.
Treballant en silenci, sense
fomentar el seu ego personal,
sense sortir per la tele. Jo en conec
alguns, però no diré els seus noms
encara que s'ho mereixin perquè
no m'agradaria perjudicar-los.
Saben vostès que el vicepresideat
Masfíirroll va ser durament
increpat per companys de junta
per haver-se fotografiat amb Johan
Cruyff durant un partit benèfic
d'ajuda a la lluita contra el càncer?

3 DirRfítin??ripnivell Barpal
Per ser jugador blaugrana cal tenir
nivell Barca. Vull dir, excel·lents
condicions futbolístiques i una
mentalitat guanyadora. Per ser
directiu també cal un nivell Barca.
Històricament, els dirigents
barcelonistes tenien el respecte de
la societat catalana. Se l'havien
guanyat a pols: pel seu treball, pel
seu carisma, pel seu
comportament educat i
respectuós; en definitiva, pel seu
tarannà. Eren homes prestigiosos.
Avui tothom es recorda d'èpoques
passades. Per què deu ser?

4. Els enemics de Gaspart j
El president del Barca va voler
eliminar l'oposició integrant-la a
la junta. Hi havia lloc per a
tothom: Fernández, Castells,
Llauradó (que ja va plegar fa
temps), Masfurroll i també pels
que no van acceptar, els elefants
blaus i Ramon Fusté. Tots a dins.
Els enemics de Gaspart s'havien
de convertir en els seus amics.
Greu error. I només va faltar que

digués que presidiria el club un
mandat perquè tots els
exaspirants a president
comencessin a posicionar-se.
Ganivetades i filtracions per
denunciar i posar en mal lloc
aquell que pot treure-li la cadira
sagrada. Gaspart no té gaires
col·laboradors. Més aviat té
directius que preparen el seu
moment i directius que estan
contents de tenir el seu pàrquing
al Camp Nou i un carnet
acreditatiu i que reconeixen no
pintar res.

5. Model Bayern, Madrid o
Deportivo]
Fa poc el director esportiu va dir
que el model ideal de
fimcionament és el del Bayern de
Munic. D'acord. Però aleshores
copiem-lo bé. El president és
Beckenbauer, exjugador; el vice,
Rummenigge, exjugador, el que
fitxa és Hoeness, exjugador, etc.
Sembla difícil ara per ara copiar el
model, oi? Aquest mateix director
general hauria de renunciar al
cartee i al seu sou multimilionari.
Esperem que en el futur els
exfutbolistes s'atreveixin a
presentar candidatura. De
moment, ens conformaríem amb
el model Real Madrid, amb un
president que no parla gairebé
mai, uns directius que no obren la
boca i un director esportiu
exfutbolista amb capacitat. I si
hem de filar prim, també serviria el
model Deportivo, amb un
president professional (cobra 1'!%
del pressupost) dedicat al club a
totes hores i quatre directius
calladets. O qualsevol altre model
que serveixi perquè el directiu mai
sigui més protagonista que el
futbolista.

«El Barca no està en
crisi»
[No? No em dirà que això és el
que toca d'ara endavant?]

«Estic content perquè
Gaspart ha vingut de
cara»
[Tants anys en el futbol, Xarli!
Ratificat avui, destituït demà...I

«No he escoltat ningú
demanant dimissions»
[President, no doni idees que si
L· gent s'anima...]

«És possible que si no
hi ha títols a final de
temporada marxi del
club»
[Val el Gamper (victòria per 3 a
2 contra el Parma) ?]

«És un dia per guardar
un silenci respectuós»
[Un dia, un mes, un any...]

^ i :i

Gasolina Gratis
en contractar Passegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre l'I i el 28 de febrer de 2002.
Vals de gasolina de 40 euros (6.655 ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
iO iO
l09679/35815ap

(«K

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 1/2/2002. Page 32

.1.

I Regal Insurance Club
El Club dels Bons Conductors®

