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»MÉS ESPORT

La veritable
foto del
Centenario és
la de la llotja
del Bemabeu
de dissabte

Joan Roma es torna a
acostar al lideratge
BARCA L'ADÉU D'ALFONSO

IFUTBOL COPA DEL REI

IFUTBOL

lEspanyol
busca un
substitut a
Velamazán
»BASQUET

La final de
ITurolliga del
2003 es farà al
Sant Jordi
•WATERPOLO

Jornada
portes
obertes
El Barca cedeix Alfonso a
roiympique de Marsella fins
al 30 de juny i Coco diu que si
no juga acceptarà una oferta

CONTRACTE
FINS AL

2004

BONANO NO ES QUEIXA

O El porter argentí no es resigna a ser
suplent i es proposa recuperar la
titularitat per poder jugar el mundial
íí^K^s^ïSi^té^0i

«M'agrada la pressjó
i no renuncio a la
inniFTii
ENTREVISTA A
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«Vull tornar
a aixecar
la copa
d'Europa»
REVISTA A PATRIK ANDERSSON. Jugador del Barca
El defensa suec Patrik
Andersson va
concedir ahir una
entrevista a El 9
esportiu de
Catalunya. / M.
IJVBURU

/

\
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JOSEP M.PUIG
Barcelona

guanyis amb bon joc. Però a mi
m'agrada jugar sota pressió i,
per això, no renuncio a la titularitat.»
—No ho tindrà fàcil. Sembla que
Rexach ha trobat el seu onze ideal.
—«Encara em faíta una mica
per estar al cent per cent, uns
deu dies. Però aviat seré competitiu. Ara no em preocupa no
ser titular; primer vull recuperar-rne bé de les t;ervicals i després intentaré demostrar les
meves qualitats, que són aquelles per les quals em vafitxarel
Barca.»

El primerjugador suec de la
historia del Barca no només és
l'únic component de la
plantilla que ha entrat en
l'onze ideal de la UEFA sinó
que també és l'únic que la
temporada passada va
guanyar la copa d'Europa.
Patrik Andersson va ser votat
pels internautes com el segon
millor central de l'any i espera
repetir amb els blaugrana
l'excel·lent2001, en què va
guanyar la Bundesüga i la Higa —Amb qui se sent més a gust jugant
. de campions amb el Bayern de a l'eix de la defensa: De Boer o ChrisMunic, va ser escollit millor
tanval?
jugador de Suècia i com a
—«Quan jugues amb bons jucapità de la selecció sueca es va gadors és fàcil jugar amb totclassificar per al mundial de
hom i sentir-se bé. Estic molt
Corea i el Japó.

—Després de l'any que ha viscut, en- LA FITXA
cara li queden objectius?
—«I tant! Ajudar el Barcelona a I Patrik Andersson
Lloc de naixement: Borgeby (Suècia)
guanyar títols. Vull tornar a
aixecar la copa d'Europa, te- .Datadenalxament: 1 8 - 8 - 1 9 7 1
nir-la a les meves mans. Aquest Alçada: 185 cm
Pes: 8 7 kg
sentiment és meravellós i m'aPosició: Defensa central
gradaria repetir-lo cada any.»
Internacionalitats: 9 3 . També ha jugat
—A Barcelona, però, la pressió és més. amb la selecció del seu país eh les categories sub-21, sub-18, sub-16 i
gran que a Munic.
^<La pressió és la mateixa. Des olímpica.
Debut amb el Barca: 2 9 - 7 - 2 0 0 1
del club, passant pels aficioTrajectòria: Bjàrreds (1979-88), Malnats i els socis, sempre he tinmò (1988-92), Blackburn Rovers
gut la sensació que demanen
(1992-93), Borussia Moenchengladmés i més. No només volen que bach ( 1 9 9 3 - 9 9 ) , Bayern Munic
(1999-2001)
guanyis partits sinó que els
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Patrlk Andersson espera que el Camp Nou sigui també la seu de grans èxits de la seva carrera esportiva. / MIKEL LABURU.

content amb la plantilla i em
sento molt còmode.»
—Si quan el Barca es va interessar
per vostè li haguessin dit que després
de la primera volta el club català seria
setè classificat, hauria acceptat el
repte de marxar de l'equip campió
d'Europa?

—«És massa aviat per parlar.
Estem en el setè lloc però hem
de tenir en compte que només
estem a cinc punts del líder i
aquest equip encara ha de venir a jugar al Camp Nou. No
hem de fer hipòtesis.»
Grans diferències
—Ha estat en tres grans lligues. Què
li ha sorprès més de la lliga espanyola?
—«La qualitat dels equips espanyols i també la quantitat de
jugadors estrangers que juguen en aquesta lliga. Ara mateix hi ha vuit equips que lluiten pel títol, i per exemple a
Alemanya i Anglaterra només
n'hi ha quatre. Tots els equips
en aquesta lliga tenen diners
per comprar bons jugadors i
després de la implantació de la
llei Bosmàn totes les plantilles
estan farcides de jugadors co-

iln tarannà simplement nòrdic
' Amb un caràcter respectuós i educat, ia seva tranquil·litat i
senzillesa han convençut gis qui l'acusaven de ser massa veter.i
per al Barca. Els ulls dels socis el van buscar en els primers
partits I van topar amb un jugador queha ofert una seguretat
que feia temps que no es veia pel Camp Nou. Fill del mític
jugador suec Roy Andersson, Patrik ja no té res a envejar al seu
pare després que aquesta temporada hagi estat nomenat
millor jugador suec per segon cop en la seva carrera espoi tiva
El primer cop va ser l'any 1995 quan jugava al Borussia
Moenchengladbach alemany i aquell dia va pf"ometre al seu
pare —que també va ser guardonat un cop amb aquest
trofeu^—que no seria l'últim. Patrik Andersson, que viu amb
la seva dona Jeanette a Sant Just Desvern, s'ha adaptat a la
perfecció al ritme de vida de Catalunya i està content d'haver
pogut inscnure ets seus fills en un col·legi de parla alemanya.
Patrik Andersson feia vuit anys que vivia a terres bavarès i va
preferir no canviar l'educació dels seus fills: Alexandra, de vuit *
anys d'edat, i Jesper, de SIS.

els dos equips l'exigència de resultats ha estat forta.»
—Ha arribat l'hora de la veritat?
—«La clau és la mentalitat —«Hem entrat en una fase de
ofensiva de l'equip. A Alema- campionat molt important i
nya es construïa el joc a partir d'aquí a cinc o sis jornades les
d'una defensa robusta i aquí coses es veuran molt diferents.
l'important és com es tracta la Els propers quatre partits veupilota. El concepte és diferent, rem sí estem en direcció ascenencara que veritablement en det o descendent. És el momunitaris.»

—Què II falta al Barca per guanyar la
copa d'Europa?
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ment de fer un esprint abans
del mundial i intentar lluitar
per la lliga i la lliga de campions. Encara estem vius en
aquestes competicions.»
—Un equip com el Barca, però, no pot
estar pendent de ratxes concretes tot
l'any.
—«És molt difícil estar en un
nivell alt en una lliga de tants
partits. La competició de lliga
és molt diferent de la lliga de
campions, en què en les dues
primeres fases només jugues
com a molt dotze partits, que
són gairebé finals contínues.»
—Amb aquest panorama, el Madrid es
pot escapar en qualsevol moment.
—«Podem passar el Madrid
aviat; ho vam demostrat jugant
a futbol aquesta temporada. El
Madrid és un equip molt compacte que perd poques pilotes
però el Barca té tot el necessari
per superar-lo.»
—Somia acabar la seva carrera esportiva al seu país o Catalunya ja el
convenç?
—«Vull acabar la meva carrera
esportiva a Catalunya, Barcelona. Ara mateix no penso en res
més que en el Barca i guanyar
títols ben aviat.»

LA TITULAR I TAT

O M'agrada estar
sota pressió i, per
això, no renuncio
a jugar a l'equip
titular
L'OBJECTI U

O És el moment
de fer un esprint
i intentar lluitar
per la lliga i la
lliga de campions
LAVOLUNTAT

O Vull acabar la
meva carrera
esportiva a
Catalunya, a
Barcelona
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Alfonso se'n va
O El davanter madrileny no
compta per a Rexach i era
transferible des de l'estiu

O L'Olympique no tindrà cap O El club francès assumirà
opció de compra a final de
la meitat de la fitxa del
temporada
futbolista

D'aquesta manera, èls marsellesos, que fa dues temporades ja van tenir Iván de la Peña
«M'enduc bons records d'aquesta etapa al Barca per la
a la seva plantilla, segueixen les
L'etapa blaugrana d'Alfonso
companyonia del vestidor, encaia que reconec que
passes del París Saint-GerPérez Muñoz va tocar a la seva
esportivament el meu balanç no és bo ••' Aixi ha resumit Alfonso
main, que des de l'arribada a la
fi ahir al migdia, quan el davanl'any i mig que ha passat al club blaugrana desprès que Joan
banqueta de Luis Fernández
ter madrileny, el club català i
Gaspart el fitxí>s per complir una de les promeses electorals que
ha seguit un procés d'espanyorOlympiqué de Marsella van
va fer durant el juliol del 2000 Amb Overmars, Petit i De la
lització que ha dut fins al Parc
arribar a l'acord de cessió pel
Pena, el davanter madnieny formava part dels quatre reforços
dels Prínceps gairebé una dequal Alfonso jugarà el que resta
que l'aleshores candidat havia fet als socis amb vista al seu
sena de jugadors procedents
de temporada a l'històric equip
primer projecte Tots quatre van acabar arribant, però només
de la lliga estatal, entre ells l'exfrancès.
l'holandès es manté a la plantilla blaugrana Senyal que alguna
blaugrana Arteta i els exEl davanter internacional,
cosa no ha anat be i Alfonso ho sap ><EI rendiment col lectiu
blanc-i-blaus Cristóbal i Ponascut a la localitat madrilenya
que lia ofert l'equip en aquesta temporada i mitja que he estat
chettiho, a part de De Lucas,
de Getafe fa 29 anys, amb prou
al Camp Nou no ha estat bo No hem donat alegries a I aficio ^
que va jugar la segona part de
feines ha comptat per Carles '
la temporada passada a París i
Rexach des que va començar la
va tornar després a Montjuïc.
temporada i era a la llista de
Alfonso
podria debutar amb el
transferibles del Barca des de Sense opció de compra. El re- vegada s'acabi la cessió. La 'a la tarda ja va viatjar cap a
seu
nou
equip dissabte que ve,
l'agost. El fet que Alfonso marxi presentant d'Alfonso, Manel temporada que ve Alfonso tor- Marsella, es trobarà a l'Olymquan
l'Olympique
rebrà el Bascedit i no pas traspassat és de- Ferrer, va explicar que «el club narà al Barçà per complir el .pique amb Alberto Rivera, jutia
a
l'Stade
Velodrome
de Margut a la pròpia voluntat del ju- francès no tindrà cap opció de contracte que té signat fins al igador que arriba a l'equip fransella.
gador, que manté «les ganes de compra sobre el jugador una 2004». Alfonso, que ahir mateix • cès procedent del Real Madrid.
triomfar algun dia al Camp
Nou».
Abans, però, 1 "objecLA INTENCIÓ
tiu d'Alfonso C'S juMIQUEL ROCA
Barcelona

gar el Mundial, «per això necessito marxar ara a un altre
equip en què pugui tenir els
minuts dels quals no disposo, al
Barca.» L'Olympique de Mar-,
sella, que assumirà la fitxa del
jugador fins a final de temporada (uns 250 milions de pessetes), és desè a la lliga francesa
a divuit punts del líder, el Lens,
a deu de les places de la lliga de
campions i a dos de la zona
d'accés a la copa de la UEFA.
Allunyats del títol de lliga, els
marsellesos s'han fixat la copa
de França com a gran objectiu
d'aquesta temporada.

\

La tercera promesa electoral que marxa

(3 Marxo per jugar
i tenir possibilitats
d'anar al mundial,
però al juliol
tornaré

'.?s

%
Alfonso espera ser
a partir de
dissabte l'home
gol que necessita
l'Olympique per
escalar
posicions./EFL
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Quatre samarretes, quatre sorts diferents Un excés de pressió va ¡mpedlr que Alfonso triomfés en el Real Madrid, el club
en què es va formar com a futbolista. Les cinc temporades en el Betis van ser de tots colors: un any va fer 25 gols, però el
següent se'l va passar gairebé en blanc per una lesió. En el Barca ha lluït molt poc, després d'arribar-hi com a autor d'un gol
miraculós amb la selecció espanyola.

Només una temporada lluïda en el Betis
seu registre golejador com a vint-i-cinc, es va convertir en de verd-i-blanc i va arribar a
madridista. Va fer cinc gols, un l'estendard ofensiu de l'equip Barcelona com una de les
Barcelona
bagatge molt minso per a un de Llorenç Serra Ferrer, tercer apostes del primer projecte de
La seva irrupció a l'escena pú- davanter que, vestit de blanc, a la lliga i subcampió de copa Joan Gaspart com a president.
blica del futbol espanyol va ser sempre va notar la pressió de després de perdre la final con- Entremig, un gol seu en l'últim
presentada des de la Ciudad no poder oferir tot el que els tra el Barca. Alfonso va fer, grà- minut del partít contra IugosDeportiva del Real Madrid com seus avaladors prometien d'ell. cies a un rebot a la cara, el pri- làvia va permetre a la selecció
la d'un davanter golejador cri- En cinc temporades al Madrid, mer gol d'aquell partit que els espanyola accedir als quarts de
dat a succeir en l'atac madri- va fer tretze gols en el.campio- blaugrana van guanyar per 3-2. final de l'Eurocopa del 2000.
dista el llegendari Santillana. nat de lliga. Tocava un canvi La temporada següent va Gràcies a aquell gol miraculós,
Alfonso Pérez Muñoz, però, d'aires i va trobar lloc al Betis, abaixar el seu rendiment i la Alfonso tornava a estar de mosempre va quedar lluny de ser l'únic club en què ha pogut de- 98/99 una greu lesió el va nian- da, però el seu rebrot tampoc
el jugador de referència que, mostrar fins ara la seva vàlua tenir durant mig any allunyat va tenir continuïtat.
després, l'afició del Bernabeu com a golejador.
dels camps de futbol.
Malgrat començar la temposí que ha trobat en Raúl.
En la seva primera temporaDesprés de tornar a jugar a rada passada com a titular, el
La temporada 1993/94 va ser da a Sevilla va celebrar dotze un nivell acceptable al Betis, va seu pas pel Barca deixa, com a
la millor d'Alfonso pel que fa al gols, i en la segona, amb deixar enrere cinc temporades millor record, el parell de gols
M.R.
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que va fer a Ceuta per tirar endavant una d'aquelles eliminatòries de copa a partit únic en
què hi ha molt a perdre i molt
poc a guanyar. Si Serra Ferrer,
que havia avalat la seva arribada al Barca, no va comptar amb
ell tot el que el madrileny hauria volgut, encara menys ho ha
fet Carles Rexach a cavall del final de la temporada passada i
de la primera volta d'aquesta.
Il·lusionat per la possibilitat
d'anar al Mundial del Japó i Corea, marxa a Marsella a buscar
els minuts de joc que no ha tingut a Barcelona.
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Bonano no entén el canvi
O Estic emprenyat, però he O Si guanyem partits trigaré O El meu objectiu és tornar
d'acceptar la decisió de
a jugar, però guanyar també aviat perquè vull ajudar el
Rexach i treballar per tornar serà bo per a mi
Barca i anar al mundial
FERRAN CORREAS
Barcelona

« • • n i l ~-

W
El porter argentí Roberto Bo- S'A i IMÍÍ fÜm Ml
EoS* Ï^BSI WH I^Bï ^ W ^w1'
nano va voler explicar ahir quin ffllnffií Rffisíc CB-Wí SO* ^ Í M W
és el seu estat d'ànim després
que Carles Rexach el va deixar
a la banqueta diumenge passat
contra el Saragossa i va fer titular el jove Pepe Reina: «La veritat és que estic emprenyat i
encara no entenc el canvi; em
và sorprendre perquè no ho esperava, però no vull anar més
¿ia»^^*—-^<aiii
enllà. Ara només penso a tre- —laa^BMSiBai Baga gagaffiiSSag^t a SaBSíaftff
ballar, ajudar l'equip i recupe¡ï
rar la confiança de Rexach per
poder ser titular una altra vegada, lo vull jugar sempre, fins
i tot ho faria quan estic lesionat
perquè m'agrada ajudar l'equip i ara ens trobem en u n
moment de la temporada difícil.» Bonano no ha volgut crear
cap tipus de polèmica i no ha
volgut explicar la conversa que
va mantenir amb Rexach: «Vaig
parlar amb ell, però crec que
aquestes coses no han de sortir
del vestidor. Sí que puc dir que
no em va convèncer, però és
que mai em podran convèncer
si no jugo.»

iiiàiiliiSii
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El porter argentí no va voler
entrar a valorar si el canvi pot
estar provocat per una qüestió
d'imatge: «No ho sé. La veritat
és que d i u m e n g e vaig estar
pensant en diverses jugades i
pensant si havia comès errades, però finalment vaig optar
per no pensar-hi més. No em
vull tornar boig.» L'exporter de
River Plate també ha comentat

Bonano ha perdut la condició de titular en benefici de Reina. / EFE

quina va ser la seva reacció
dins del vestidor: «Em vaig dedicar a donar ànims a Reina,
No hauria estat just per a ell haver posat mala cara perquè ell

no ho ha fet quan no ha jugat,
La meva filosofia sempre serà
ajudar l'equip i així ho vaig fer.»
Bonano, que sap que diumenge que ve contra el Sevilla con-

•

tinuarà a la banqueta, haexplicat que ja té experiència e n
aquest tipus de situacions i que
no s'enfonsarà anímicament:
«Ja he dit que no estic content.

però no és la primera vegada
que em passa una cosa com
aquesta. També sóc conscient
de la possibilitat que Reina segueixi com a titular alguns mesos, però això voldrà dir que
l'equip juga bé i guanya partits,
i el que és bo per a l'equip també ho és per a mi. Jo continuaré
treballant per tornar a la titularitat. És l'únic que puc fer.»
Ara que ha passat a la banqueta
i que també ha acabat la primera volta, Bonano també va passar balanç dels sis mesos que fa
que és a Barcelona: «Estic molt
content perquè em trobo molt
bé tant amb, el club com amb
la ciutat i la gent. Futbolísticament no estic del tot satisfet,
però tampoc vuU pensar massa
en les possibles errades que he
tingut. En dec haver fet, però
quan surts al camp i ho dones
tot has d'estar satisfet i crec
que aquest és el meu cas. Ara
estic en el moment més difícil
des de la meva arribada, però
torno a repetir que lluitaré per
tornar a la titularitat.» Per últim, el porter blaugrana, que ha
reconegut que canviar el porter
sempre és més complicat perquè també sempre és més difícil que pugui tornar a la titularitat, ja que és un jugador que
necessita continuïtat, té clar
quin serà^el seu objectiu des
d'ara: «Només penso a tornar
a jugar. Vull ajudar el Barca
aquesta t e m p o r a d a i t a m b é
vull anar al mundial amb Argentina i per això he de jugar
al Barca.»

OPINIÓ DAVID COLOMER

Una decisió poc estadística
El porter mai no sap exactament perquè és titular i perquè és suplent, de la mateixa manera que mai no sap
per on arribarà la pilota. Forma part de la contundent
ingratitud de la seva missió. En el cas de Roberto Bonano, la decisió de treure-li els guants obeeix a motius
encara més gasosos. Amb ell, el Barcelona només havia
encaixat 17 gols en 18 partits, un balanç impensable
l'any passat. Des de l'estadística i la persona, Bonano
és envejable. Aleshores, on és el problema, a banda que
més d'un no combregui amb els seus moviments quasi,
artrítics?
Bonano ha acabat en part a la banqueta no pas precisament per una pèrdua dels seus poders màgics —a-
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quells poders tan lloats a Lió— sinó perquè la majoria
de porters, en un present indigest com el del Barca,
haurien acabat també desposseïts de la titularitat. Canviar de porter és un automatisme dels tècnics que opten
ja per un pla B, i el pla B significa haver traspassat la
frontera de les decisions desesperades i molt personals.
La decisió, doncs, fa pinta d'obeir més.a gustos personals que a absència de rendiment, encara que
últimament Bonano els encaixava de dos en dos.
Si és això, se suposa que el cos tècnic sabia perfectament quin era l'estil de Bonano quan el va
anar a buscar al Monumental: el clàssic porter
sud-americà però sense ser estrafolari, que blo-

ca poc, que surt poc, que s'embruta poc, però per contra
molt rendible en les jugades de desafiament personal
amb el davanter. Bonano és dels porters que es recorden més per una mà, per un peu o per un maluc posats
a temps que per una aturada de cromo Panini. És un.
porter «oficinista». Se'l culpa del primer gol a Montjuïc,
un gol estrambòtic de pinball que el va encaixar ell
igual que també s'hi hauria pogut veure involucrat
un porter de tres metres amb vuit braços. Dir que
Reina juga perquè garanteix més sortida de pilota
sona a època de Cruyff, i posats a rescatar memoràndum's del dream team, més valdria començar per d'altres molt més prioritaris.
tí
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Coco marxarà si Sergi es
consolida com a lateral
o El defensa italià confirma que té ofertes
de rinter, el Milà i el Juventus

Ò No vol deixar el Barcelona però podria
marxar aquest mes si continua sense jugar

FERRAN CORREAS
Barcelona

Francesco Coco va confirmar
ahir les ofertes italianes apuntades pel seu pare i representant: «Tres equips s'han interessat per la meva situació. Són
tres dels grans de la lliga italiana: el Milà, l'Inter i el Juventus». L'italià, però, va deixar
clar que la seva intenció és quedar-se al Barcelona, encara que
amb condicions: «Estic molt bé
en aquest club i en aquesta ciutat i vull continuar aquí, com a
mínim ñns a final de temporada. Inter, Milà i Juyéntus són
tres grans equips, però també
ho és el Barcelona. Ara bé, també és cert que vull jugar perquè
a l'estiu hi ha un mundial i per
estar en aquest esdeveniment
amb la selecció italiana necessito jugar en el Barcelona. Per
això, si no jugo els propers dos
0 tres partits podria canviar d'idea. T a m b é he de tenir en
compte que el mercat de fitxatges a Itàlia es tanca el dia 31 de
gener.»
Coco, que no ha parlat amb
Rexach, no s'ha sorprès pel fet
que Sergi hagi recuperat la titularitat tan aviat. «Quan vaig
fitxar pel Barcelona sabia que
ho tindria difícil per jugar perquè és un gran club amb grans
jugadors. De fet, no vaig començar com a titular però tre-

Barcelona

Frank de Boer ha confirmat
que la seva renovació pel Barcelona, equip amb qui finalitza
contracte el dia 30 de juny, és
propera: «Hem mantingut reunions amb la directiva i, en
principi, si no hi ha cap imprevist crec que renovaré abans
que acabi aquest mes de gener.» Una bona-notícia per a
l'holandès, que ahir es va mostrar molt satisfet pel partit que
va jugar d i u m e n g e passat a
l'Estadi el Barcelona: «Crec que

Ahir, doble sessió
d'entrenament i
partidetperal
prin^ier equip
Barcelona. Ld plantilla del

primer equip del Barca va
dur a terme ahir una doble
sessió d'entrenament a les
insta! lacions de la Masia
Al matí, I sota la direcció de
Paco Seirul lo i Toño de la
Cruz, el pnmer equip va fer
una sessió d'entrenament
físic de poc més d'una
hora, I a la tarda es va
entrenar amb pilota per
jugar posteriorment un
partidet, que va acabar
ambelresultatde7a4 Els
únics jugadors absents van
ser el lesionat Abelardo i el
davanter Alfonso, que
acaba de deixar el
club./FC

Abelardo té una
ruptura de set
nnil·límetresa la
cuixa dreta
Sant Cugat del

Coco marxarà aviat si continua sense jugar, /EFE

ballant ho vaig aconseguir. Ara
el que he de fer és continuar
treballant en els entrenaments
per fer canviar d'idea l'entrenador, tot i que sóc conscient
que Sergi és un gran jugador»,

va dir. L'italià sap que no serà
titular diumenge contra el Sevilla perquè Sergi va fer un gran
partit davant del Saragossa,
però no entén per què ha sortit
de l'onze titular: «Crec que no

hi havia motius per sortir de
l'onze p e r q u è he jugat bé
a q u e s t s dos darrers m e s o s ,
però ho he d'acceptar i treballar per jugar. Ho faré i estic segur de tornar a la titularitat.»

La renovació de De Boer, propera
F..C.

7

hem començat molt bé l'any.
Contra el Saragossa vam jugar
un bon partit i vam crear moltes ocasions de gol. Ara hem de
mantenir aquest joc en propers
partits.» De Boer té una explicació per la millora en el joc del
Barcelona contra el conjunt
aragonès: «Tots els jugadors
érem conscients que no podíem perdre un altre partit. Sabíem que si era així, la crisi seria molt gran. Tots vam treballar de valent durant la setmana
i també diumenge per guanyar
i ho vam aconseguir. Ara, però,
hem de continuar en aquest ni-
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vell». El defensa, que va reconèixer que aquesta ternporada
no té gaire sort amb el gol, també va parlar del bon moment
del Real Madrid, tot i que pensa
que el Barcelona encara pot superar els blancs: «És cert qué el
Real Madrid està jugant molt
bé i és favorit per guanyar la lliga, però també ho som nosaltres, el Deportivo de la Corunya i el València, entre d'altres
equips. El futbol és qüestió de
ratxes i el Madrid en té una de
positiva, però tot pot canviar.
Si j u g u e m bé, p o d e m atrapar-los».

Frank de Boer. / EFE

Vallès. Abelardo es va
sotmetre ahir a una
ecografia a la clínica
Asepeyo de Sant Cugat
que va confirmar una nova
lesió Concretament, el
diagnòstic va conf imar una
ruptura de set mil límetres
al bíceps femoral de la
cuixa dreta. Així mateix, el
doctor Ramon Cugat va
declarar que l'astunà, que
podna començar a córrer
de nou la setmana vinent,
es va afectar per unes
manifestacions de la
premsa en què es deia que
no podna tornar a
jugar./EL9

Designen l'àrbitre
del Madrid-Barça
peral partit contra
el Sevilla
Barcelona. El gallec Evaristo
Puentes Leira serà
l'encarregat d'arbitrar el
segon partit consecutiu del
Barca a casa El col legiat
gallec va ser designat ahir
per dirigir el Barça-Sevilla
de diumenge pel comitè'
d'àrbitres de la federació
Puentes Leira ja va arbitrar
el Barca en la visita dels
blaugrana al Santiago
Bernabeu. Aquesta,
temporada, cap equip
visitant ha guanyat amb
Puentes Leira com a
àrbitre./EL9
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, BARCA LASESOÉRAOECOCÜ'

O Cocu, el clàssic
migcannpista annb arribada,
encara no coneix eí gol
aquesta temporada

Dimecres 9 de gener del 2002

O És el jugador de la plantilla
blaugrana que ha vist més
targetes, però continua sent
indispensable al migcamp

O L'endarreriment de línies
de Serra Ferrer i Rexach ha
sacrificat el seu potencial
rematador en l'últim any

Ni rastre deiàrea
DAVID COLOMER
Barcelona

Phillip Cocu simbolitzava com
pocs lafiguradel que s'anomena <'<migcampista amb arribada». Quan el Barca va topar per
primer com amb-ell, en la primera fase de la lliga.de campions 97/98, Cocu era^el clàssic
esquerrà que apareixia entre
les línies amb els colzes aixecats, bona predisposició, decisió i rematada, condicions que
l'havien vanagloriat entre els
millors d'Europa en la segona
línia d'atac. Però les co.ses van
començar a canviar amb Serra
Ferrer i ara, amb Rexach, a
Cocu només se l'ha vist auxiliant gent al migcamp, sortint
a tallar, ordenant, corrent rere
la pilota, de vegades perdent el
nord i amb una sensació d'aclaparament per culpa de l'amuntegament de partits. L'endarreriment de línies i el canvi
tàctic del 2-3-2-3 al 4-2-3-1 a
càrrec del tècnic mallorquí van
començar a aniquilar la seva
capacitat golejadora. Aquesta
temporada és absolutament
seca: ha disputat 24 partits i encara no ha tastat el gol.
Per contra, als 31 anys,
aquest és el Cocu més sancionat després de tres temporades
i mitja a Bcircelona. L'holandès
ja ha vist set targetes grogues a
la lliga i tres a la copa, deu en
total, algunes fruit de les protestes en moments d'alt nerviosisme causat per estats de I
superioritat col·lectiva del rival Cocu pateix una sequera golejadora sense precedents en la seva carrera esportiva. / EFE
a la zona ampla.
Disminució progressiva Amb
Van Gaal, Cocu va coinfirmar
les aptituds atacants amb les
que arribava del PSV, equip
amb el que va aconseguir 31
gols en tres temporades. En la
seva primera terriporada amb
el Barca va fér 12 gols, però la
temporada següent va reduir la
xifra a 6 i, la passada campanya, a tres. Seguint la progressió, aquest any toca zero. L'aficionat i el mateix Cocu esperen que no sigui així.

Tot es va quedar en aquella golejada contra TAttiletic
SI COCU no fulmina la incapacitat golejadora que
el persegueix durant aquest mes de gener que
sembla tan propici per al Barca, el 3 de febrei
vinent farà un any dels seus últims gols com d
blaugrana En aquella ocasió, el Barcd va
destrossar TAthletic de Bilbao per 7-0, amb
Sena Ferier encara a la banqueta, i el 8 del Barca
va fer un parell de gols, l'ultim en el minut 44
de partit i que significava el sise del seu equip
Aquest, pero, no és el moment mes gris de la
carrera futbolística del jugador, que les ha vist
de tots colors Amb 19 anys, en la seva primera
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temporada aiTib el Vitesse d'Arnhem, la ciutat
holandesa on va créixer, es va trencar la cama
dreta i només va jugar sis partits Aquella
temporada es l'unica que figuta neta de gols en
l'historial del jugador, que acumula mes de 350
mpartits disputats amb els quatre clubs amb que
ha militat i un total de 83 gols en 14 anys, entre
l'Eiredivisie i la pnmeradivisioespanyola Cocu
també té un record molt amarg amb la selecció
holandesa, quan va fallar un penal en les
semifinals de la copa del Mon del 1998 contra
el Brasil i els oranje van ser eliminats

FITXA
TEMPORADA

EQUIP

GOLS

89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01

AZ67
Vitesse (lesionat)
Vitesse
Vitesse <, .
Vitesse
Vitesse
PSV
PSV
PSV
Barcelona
Barcelona
Barcelona

3
0
3
6
11
5
12
8
11
• 12

6
3
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Barca ha de repetir
la reacció del Madrid
O Els de Rexach s'enfronten
ais mateixos rivals que van
catapultar els blancs

O L'equip madridista va fer 16 O Els jugadors de Del Bosque
de 18 punts possibles i els
van emergir des de la 7a plaça,
blaugrana pensen superar-ho la que ara ocupa el Barca

DAVID CUNILLERA
Barcelona

El Barcelona enfila un npu
tram de la temporada amb un
calendari més que favorable:
primer, el Sevilla (novè a la
classificació) a casa; seguidament, el Rayo (el fanalet vermell de la classificació) a fora;
després, l'Osasuna a casa i el
Tenerife a fora (ocupen la cinquena i la quarta posició per la
cua, respectivament), i finalment la Real Sociedad (penúltim classificat) a casa i el Mallorca (antepenúltim) a Son
Moix. Precisament, el Real Madrid va aconseguir catapultar-se des de la setena posició
contra aquests mateixos rivals,
abans de guanyar el Deportivo
dissabte passat, en una sèrie de
sis partits en què només va cedir un empat a Mallorca. És a
dir, va aconseguir 16 de 18
punts possibles. Sorprèn,
doncs, l'inici de temporada de
l'equip de Del Bosque, plagat
de crítiques per l'absència de
bons resultats i el distanciament del seu rival històric, el
Barcelona. Un rival qüe va arribar a gaudir de 9 punts d'avantatge sobre els blancs en la sisena jornada de lliga i que ocupava la primera plaça de la
classificació.
Un calendari fàcil, contra els
rivals abans esmentats, va proporcionar un cop d'aire fresc
als jugadors madridistes, que
van saber treure un gran rendiment als partits fins a distanciar-se cinc punts del Barcelona, que actualment ocupa el'
setè lloc en la Uiga, fora de les
posicions que permeten accedir directament a les competicions europees. Curiosament,
el Madrid ocupava la mateixa
posició que el Barcelona, la setena, abans de jugar contra el
Sevilla i començar, així, la seva
ratxa de bons resultats amb un
2-lalBernabeu.

TRAJECTÒRIES DEL BARCA I EL MADRID EN LES JORNADES 13-19
EL CALENDARI
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•Madrid é USÍ Palmas

trària. El Rayo Vallecano és un
equip que tot i empatar en el
seu últim partit a Balaídos està
Aquesta és, sens dubte, la lliga més igualada
competida. Entre l'onzè classificat, el Las
tocat i enfonsat en el fons de la
dels últims anys. La referència més clara la
Palmas, i la Real Sociedad, hi ha només cinc
classificació. Tot i així, el Rayo,
trobem en la part alta de la taula de classificació,
punts de diferència. Els ingressos per drets
que va ser el primer equip de
on entre el pnmer, el Real Madnd, i el vuitè
televisius han propiciat que fins i tot els equips
la temporada que va puntuar al
classificat, l'Alavés, hi ha només la diferència de
més modestos disposin d'una gran plantilla.
Camp Nou (1-1), no ho posarà
cinc punts. La lluita per accedir per via directa a
D'aquesta manera, fins i tot els nvats més
gens fàcil ja que la victòria dales competicions europees és, doncs, més que
assequibles són difícils de vèncer. Els grans
vant tot un Barcelona faria
disputada. A la part baixa de la classificació,
equips sempre esperaven obtenir una victòria
oblidar a l'afició el mal mo-'
deixant a part el Rayo, que figura a sis punts de
del seu enfrontament contra els rivals més
ment que passa l'equip. L'Osala Real Sociedad, penúltim classificat, la lluita per" febles, però els últims anys aquest concepte ha
suna i el Tenerife són també,
no figurar en els llocs de descens està molt
canviat, com anteriorment va succeir a Itàlia.
com el Sevilla, equips a l'alça
després d'haver guanyat els
EL Barca, igual que ha fet el lliga fent valer el factor camp equip que s'ha fet fort després seus partits al camp de l'Alavés
Real Madrid, ha de saber treure en els casos del Sevilla, l'Osa- de guanyar al camp del Vi- i l'Athletic respectivament. Per
el màxim profit del seu enñ:on- suna i la Real Sociedad, si no la-real per 0-2, amb un jove la seva banda, la Real Sociedad
tament contra els rivals, en vol quedfu: fora de la pugna pel Casquero que ha clavat sis ve- i el Mallorca disposaran dels
principi, més febles d'aquesta títol. El Sevilla, però, és un gades la pilota a la xarxa con- golejadors Kovacevic i Luque.

Una lliga molt disputada
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L'Espanyol va tancar diumenge la
EDITORIAL
primera volta en la mateixa posició i amb els mateixos punts que
un any enrere. Una situació que
no es correspon amb tot l'enre- baixa que del capdamunt de la desenvolupi la seva feina.
nou que el club que dirigeix Da- classificació i els jugadors i direcL'Espanyol, a més, no ha tingut
niel Sánchez Llibre ha viscut en la tius han hagut de posicionar-se sort ni amb els arbitratges ni amb
primera part del campionat. Paco una i altra vegada a favor o en les lesions. La darrera, la de Toni
Flores ha estat qüestionat cada contra del tècnic. No és aquesta, Velarnazán, que ahir va ser operat
vegada que l'equip perdia un par- precisament, la millor manera i ha dit adéu a la temporada. Una
tit i estava més a prop de la zona perquè un grup de professionals baixa important per a Flores que

Clars i obscurs de rEspanyol

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è6a. .
08010 Barcelona.
oi Santa Eugènia, 42.17005 Girona
Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica: el9@el9.com

[ AI.GUNA

PREGUNTA

L'ESPMD'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

El Charlie Inglés

Rexach està eufòric, perquè mentre Catalunya viu immersa en les rebaixes, als coEnhorabona, sense cap mena neguts magatzerhs Charlie Inglés hi ha
de dubte esteu protagonitzant re-altes, amb el retorn de Rivaldo l'altre
un fet i pagant un deute histò- dia, i les noves altes de Luis Enriques i Anric. Entre tots hem de demos- dersson. Per no parlar de la coronació del
trar que encara és possible viure la quotidianitat en català i el membre de la família reial més estimat
seguiment de la informació es- pels culers: Reina. Després d'iina visita
portiva que interessa a tanta i guiada en companyia d'Alexanco, procetanta gent encara no es podia direm a destacar les millors ofertes.
fer del tot.
A la secció de llenceria fina, arrasen les
Pel bon futur de la publicació picardies Fabiola, que tornen a provocar
trobo una decisió determi- fogots a una culerada poc acostumada a
nantment encertada centrar el sucar els dissabtes a la nit.
contingut en els aspectes per
A la secció d'oportunitats, Johan Cruyff
dir-ho així rnassius, que són el
Barca i els esports i esportistes és la marca que es despatxa més.
Al departament de talles grans, Àrigel
d'elit. És l'única manera de mi-,
rar de fer un forat de prestigi en Fernández, que hi treballa d'encarregat,
el mercat. Em sembla valent ha fet una oferta inigualable: si no està
però sobretot encertat i per content, li tornen un senyor pis, per no dir
tant us torno a donar l'enhorabona. Des de la modèstia d'un
sol lector, us encoratjo en el
LA BARRILA DE L'AVI
projecte endegat i us desitjo un

O Enhorabona

MÉS?

el tècnic vol cobrir per no deixar
coix l'equip en la part decisiva de
la temporada i que afectarà l'economia del club, u n altre dels cavalls de batalla de l'Espanyol
aquests darrers anys. Una economia que ha provocat el desballestament de l'equip campió de copa
i que ha posat a prova el planter
de l'equip blanc-i-blau per mantenir el nivell desitjat.

EL COMENTARI DEL R3AN0L0
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

un Don Piso.
A la planta jove, el carinyós Rochemback
reparteix galetes als menuts. A la zona de
farmàcia, s'han vist dos J.N.I (Jugadors No
Identificats) r e m e n a n t calaixos. Però
s'han afanyat a aclarir que eren pastilles
pel coll. Rexach ha contestat que totes les
pastilles te les empasses pel coll. Si no, no
en diuen pastilles, en diuen supositoris.
Per altra banda, a la secció de congelats,
continuen en oferta permanent alguns
membres de la junta i algun expresident.
Són exemplars que arhb mig minut al microones ja estan frescos i a punt per dir la
seva en la política de fitxatges. Suposant
que n'hi hagués cap.
La secció més visitada, però, és la de comissions. Des de primera hora del matí hi
ha llargues cues i la consigna més repetida
és «cobrarà amb puros o amb pessetes?»

Su peso en oro
El m i n i s t r o P i q u é m e h a
nombrado asesor para atajar la crisis de las empresas
españolas en Argentina, y
he descubierto al auténtico
culpable. Toda la crisis nace
de los c o m i s i o n i s t a s del
Barca, que h i n c h a r o n los
precios para fichar a Saviola, y eso produjo un efecto
que ha acabao con la paridad del peso y el dólar y ha
devaluado la moneda casi
tanto como lo está el Barca.
Por eso ahora Saviola no
vale ni su p e s o en o r o . Y
mira que pesa poco, el chaval!

EL LECTOR digit@l

llarg c a m í d ' è x i t s . / MARC CARRASCO I NUALART. Barcelona (Barcelonès).

0=

Està capacitat ei Barca per
> acostar-se al Madrid en la
Higa?
'>•

O Crítica constructiva
Felicitats i gràcies pel 9. Ja era
hora! Mai rnés compraré un esportiu en castellà. Opino, però,
que tot i que sé el que funciona,
estaria bé retallar un parell de
pàgines de Barca i donar més
importància a la pobra 2a B,
que se li fa poc cas i jo crec que
és una manera de fer país. A
banda, més poliesportiu i més
futbol internacional. Que som
molt culers, però en el fons
n'estem tots una mica farts, de
tant Barca, almenys aquests
darrers anys, i sí que ens interessa la resta d'esports i clubs
de la nostra terra. / XAVi GRIVE

CAA;
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Reaccionarà a^tèmps el
Nàstic per sortir del pou de
segona A? > ^ '. - >
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Dentadures
El de Tele 5 té un queixal corcat. El
d'Antena 3, una caries. El del Plus, les
genives fotudes. El de TVE d'ha de fer
mi-rvA mirarel queixal del seny...
r n r n a Presenten els informatius amb
r K t, U A un somriure d'orella a orella i
se'ls veu disfrutar elevant a la categoria
d'art un pet de Zidane en els entrenaments
i fent cagarel·la contfnu'a de Can Barca.
Pixen colònia, però necessiten un dentista.
I ja veurem qui riurà l'últim. / J. DANÉS
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es va emportar el novè tíEl tennista masnoví Fèlix
,
DE RABONA '
tol de la seva carrera, amb
Mantilla, de 27 anys, ha
la victòriafinala l'obert de
començat amb força la
Sicília, a Palerm. En una
nova temporada al circuit
època en què els jugadors
de l'ATP. L'accés a la final
que voregen els 20 anys
del torneig de Doha, a Qadominen el circuit intertar, certifica la seva total
recuperació per a l'elit del tennis mundial després nacional ^Perrero i Robredo són els dos jugadors
de superar un autèntic calvari. En l'última campa- de moda del tennis estatal— és bo que, un reprenya, Mantilla va haver de començar pràcticament sentant de la vella guàrdia —massa sovint a l'ombra
de zero per culpa d'una operació a l'espaüla dreta. de Corretja i Moya— faci notar el seu talent amb
Però la perseverança i el punt d'honor el van situar la raqueta i demostri que encara té corda per esnovament entre els millors i el mes de setembre ja tona. / XAVIER AGUSTÍ

i

Un finalista de la vella
guàrdia a Qatar

[ TRIBUNA COBERTA XAVIER GOROMINA ]

Futbol i billar
És natural que el futbol tingui tanta
requesta, si quan encara no ens
aguantem ben drets sobre dues potes ja tenim la dèria de clavar puntades de peu a qualsevol objecte inferior que se'ns posi al davant. Ara,
que la pràctica esportiva d'aquest
instint de prolongació no hagi de
passcir d'aquí, ja no n'és tant, perquè
la civilització dels instints primaris
passa, naturalment, per la intervenció col·lectiva i pels maldecaps conceptuals o, si es vol, metafísics. S'entén que, quan aconseguim desplaçar-nos tots sòls p e l c a r r e r , ens
anem empenyent a base d'anar colpejant les coses. I s'entén que entre
aquestes, hi hagi les pedretes que
fem arribar cada vegada a un objectiu més allunyat i precís.
Passada aquesta etapa primària
del xut conscient i exacte, dels gols
a les clavegueres, arriba la sofisticació del rebot a la paret i del desenvolupament del joc al pati de l'escola, al carrer o al solar del barri. Els
milers d'entrenadors de bar i de cafè
que ocupen la geografia llatina van
aprendre els rudiments de la retòrica i la vehemència futbolístiques
precisament en aquestes institucions multitudinàries. Més enllà de
les plantofades i de la llei de la selva,
l'estratègia col·lectiva s'ha trobat
restringida en els camps d'entrenament de les barriades o de les poblacions, on moltes persones han tingut l'oportunitat de conèixer que un
equip de futbol no és un grup de
gent sinó un conjunt de feines: de
defensors i de davanters. Els jugadors i els responsables dels agrupa-'
ments futbolístics que cada cap de

L'exhibició de flexibilitat de gasela de Cruyff va sorprendre tothom sobretot Reina. / NICOLAS G.

setmana van corrent al darrera d'una pilota han sortit d'aquest ensenyament secundari elemental.
Alguns aventurats han arribat a
professionalitzar-se i, a còpia d'hores i de derrotes, han arribat a assumir que la tàctica no és un concepte
abstracte sinó una eina que pot proporcionar uns resultats excel·lents.
Ms sedentaris, això ens ha ofert un
vistós joc de mitjos i, a les societats
esportives i als clubs de futbol, molts
diners i alguna lliga.
Ara, només alguns escollits han
entès que no cal empènyer la pilota

més fort, més ràpid i més alt que els
altres per fer-la entrar en una porteria. Quan dos colossos es barallen,
com més fressa facin, més cal apartar-se'n. Pels esquitxos, si més no.
En el meu petit i modest capteniment futbolístic, tinc el record d'una
vegada, que encara anava amb calça
curta, que el senyor Johan Cruyff va
ensopegar amb mi a l'entrada del
Camp Nou. No cal dir que em va superar sense miraments ni fixar-se en
la barra metàl·lica que, a l'alçada del
pit, m'impedia de continuar pel passadís. La va haver de saltar precipi-

tadament amb la mateixa flexibilitat
de gasela que ja havia exhibit en
aquell gol contra l'Atlètic de Madrid
fet amb un salt de pel·lícula japonesa. Aquell dia vaig entendre que si
jugava com ho feia era perquè sempre tenia la vista més enllà del que
portava entre cames.
I uns quants anys després, el dia
que l'equip que ja entrenava va guanyar la primera lliga a Tenerife, amb
aquefl gol de paràbola que va enUuernar el porter madrileny, vaig
descobrir que, en això del futbol, la
carambola no és una circumstància
externa sinó un component essencial. Potser ho va fer que aquell dia
baixava per la carretera de Bracons
fins a la Vola, plena de revolts i de
vistes lineals sobre el feltre verd dels
arbres, i que la narració radiofònica
d'en Puyal contemplava el partit des
de la setena graderia. No ho sé. Però
el cas és que, vist en corijunt i amb
un certa perspectiva, el futbol esportiu s'hauria d'assemblar més a una
partida de billar que no pas al joc de
bales del futbol atlètic. Entenguem-nos: a una partida de billar
amb onze bandes en què la pilota dibuixaria la jugada que anirien projectant els jugadors. Així, el millor
gol seria aquell que culminés una intenció col·lectiva, i la seva bellesa en
dependria. Un bon treball d'equip
que fos capaç de sincronitzar, fins i
tot, les variants provocades pels intents d'intercepció de l'adversari. En
aquest sentit, el futbol seria un joc
intel·ligent i alegre, i en canvi, en
l'altre, és un negoci ben
poca-soltaiavorridís/^
sim.

Xavier Coromina.
Filòleg
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Toni Velamazán va passar
pel quiròfan amb èxit

Juan Luisiyiòraii
Ton ¡Velamazán
rénovai;ah la \
setmana que ve
i i
Barcelona. El lesionat Joni /

Velamazán i el porter Juan
LUIS Mora tenen gairebé
paaada la seva renovació
;
amb l'Espanyol Els dos --(
jugadors podnen firmar
' >
aquestacord la setmana , >
vinent, a diferència de
Quique de Lucas, que està
en procés de negociació
'
per continuar vinculat a
l'Espanyol El president,
Daniel Sánchez LliBre, ja va '
trucar dilluns a Tom
t

o L'equip del doctor Cugat va portar a terme O L'Espanyol confia que el jugador pugui
la intervenció sense cap mena de problema reincorporar-se la propera pretemporada
TONI PADILLA
Barcelona

El jugador de l'Espanyol Toni
Velamazán va passar ahir pel
quiròfan per ser o p e r a t del
trencament del lligament anterior del genoll esquerre que va
patir diumenge a Màlaga. L'equip dél doctor Ramon Cugat
va portar a terme l'operació a
la clínica del Pilar de Barcelona
sense cap mena de novetat.
Així, Toni Velamazán començarà la setmana vinent el procés de recuperació.
El doctor Cugat va confirmar
l'èxit de l'opèració malgrat que
després d'una artroscòpia
s'havia descobert u n a petita
r u p t u r a del m e n i s c extern,
«que no afecta per res i ja s'ha
tret». Cugat va centrar l'operació en la part important de la
lesió, és á dir, el trencament del
lligament extern, en una operació considerada «perfecta».
Cugat va explicar que el jugador va seguir tota l'operació
perquè només tenia anestesiades les cames, i va confirmar
que «Velamazán ha entrat content al quiròfan i encara n'ha
sortit més content». L'operació
va durar poc més d'una hora.
' Cugat va recordar que com ja
va fer amb l'exjugador Miguel
Ángel Benítez, el jugador va definir la lesió com «una explosió
al genoll». La lesió del para-

Velamazán per
tranquil litzar-lo
comunicant-li que la seva
* renovació sena un fet
, malgrat la greu lesio del
jugador / T P

L'Espanyol toma
als entrenaments
> pensant en el j , , ,
Saragossa
i

El doctor Cugat es va mostrar satisfet pel desenvolupament de l'operació. / T.P

guaia, però, va ser mes greu.
Ara, Velamazán quedarà internat dos dies a la clínica, i
demà començaran per a ell els
sis mesos de recuperació a la
Mútua Muntanyesa. Aquest

procés de recuperació serà esglaonat i d'aquí a tres mesos
s'espera que Velamazán pugui
començar a córrer en els entrenaments, i posteriorment s'incorporarà a la resta de la plan-

tilla en la fase final de la recuperació. L!Espanyol, en paraules del metge del club, el doctor
Lloberas, espera disposar de
nou de Toni Velamazán la propera pretemporada.

Paco Flores vol reforçar requip
T.p.
Barcelona

L'entrenador de l'Espanyol,
Paco Flores, va reconèixer ahir
que espera poder reforçar la
plantilla amb un jugador fins al
final de temporada pér cobrir
el forat que ha deixat el lesionat
Toiii Velamazán. Flores es va
reunir amb el secretari tècnic
de l'entitat, Sergio Morgado,
per parlar de les opcions que té
el club per ocupar la fitxa que
ha deixat buida el jugador barceloní. Així, Flores va deixar
ben clar que aquest reforç hau-

rà de ser comunitari perquè
l'Espanyol ja té cobertes les
quatre places d'extracomunitaris. Així mateix, l'entrenador
blanc-i-blau va assegurar que
malgrat que havia assegurat en
un primer moment als seus jugadors que no reforçaria la
plantilla, ara s'ha vist obligat a
canviar d'opinió perquè «amb
una segona volta de campionat
que pot ser complicada per endavant no podem deixar una
plaça vacant tenint la possibilitat d'ocupar-la. Estudiarem el
que es pot fer». Flores va assegurar que si finalment arriba
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un reforç, seria «per al bé de l'equip», i que aquest jugador no
ocuparia la mateixa plaça al terreny de joc que Velamazán, ja
que disposa de prou recanvis a
la banda dreta. Així, si arribés
un reforç, aquest seria un davanter o un organitzador de
joc.
L'Espanyol no destinaria
molts diners a aquesta operació, que estaria condicionada
per la situació del mercat de
fitxatges. Així, segons Paco FI9res, l'operació més lògica en
aquests moments seria rebre la
cessió d'un jugador.

Barcelona. La plantilla de
l'Espanyol tornarà avui als ,
entrenaments per
< ,
començar a preparar el
partit de diumenge a La
Romareda contra el
Saragossa Desprès de la >
sessió de dilluns, els homes
de Paco Flores van _
,
descansar ahir, i avui ja se,
centraran de ple en la
preparació del segon partit
consecutiu lluny de
Barcelona El partit és força
compromès perquè només
un punt separa els dos i
equips a la classificació '
L'Espanyol és tretzè amb í
'24,1 els aragonesos són
catorzens amb 23

L'argentí Martín !
Posseés l'únic, <
dubte pel partit de '
diumenge,
Barcelona. Martin Posse

Flores vol un altre jugador. / oc.

¡

centrara bona part de les
i
mirades el que queda de
,
setmana per saber si estarà ^
a punt per jugar diuní;ienge >
a Saragossa L'argentí ja es
troba molt recuperat de la
gastroenteritis que el va
' obligar a descansar a > , i
Malaga Per la seva banda,
avui s'entrenaran Àlex , \
Fernández, que ja va fer-ho ^
dilluns I podna ser la gran
^
novetat al camp de La >
; Romareda, i Roger Garcia,
, tot I alguns problemes lleus,
a l'esquena
^
^
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El Figueres busca un gol per
allargar el somni en la copa
O Gratacòs creu que és vital O L'equip recorrerà a la
marcar a El Arcángel per
disciplina i la concentració
accedir a les semifinals
per decidir a Vilatenim

O El Còrdova té un potencial
superior però diu que no es
pot menysprear la Unió

EL 9

CÒRDOVA

Figueres (Alt Empordà)

\>'

El Figueres encetarà avui (a 2/4
de 10) al camp del Còrdova una
e l i m i n a t ò r i a històrica de
quarts de final de la copa del
Rei a m b l'obsessió de no
marxar amb les mans buides
d'El Arcángel per fer bullir Vilatenim en el partit de tornada
de dimecres vinent. «Qualsevol
resultat que convidi a fer venir
gent al nostre camp em serveix,
però sempre marcant», afirma
convençut l'entrenador del Figueres, Pere Gratacòs. El tècnic
sap que un equip de segona B
com el seu ha d'aferrar-se a la
disciplina i la concentració per
sortir ben parat d'una eliminatòria contra un rival de major
categoria —en el cas dels andalusos, la 2a A— i amb un potencial e c o n ò m i c superior. La
Unió ja ha demostrat que és capaç de fer-ho eliminant el Barcelona (1-0) i l'Osasuna (0-0, en
els penals). A més, el Còrdova
ha donat molts senyals d'irregularitat aquesta temporada,
tot i que Gratacòs adverteix del
potencial del rival: «Té jugadors molt desequilibrants que
et poden destrossar si tenen el
dia i no tu estàs al màxim d'intensitat i concentració.»
Un dels problemes que haurà de saber superar el conjunt
figuerenc serà la baixa de Piti
—«un jugador a qui el partit li
va com anell al- dit», segons el
tècnic, ja que és la referència
de l'equip a l'hora d'organitzar
el joc ofensiu i, a més, és un
home amb experièricia. El porter Caballero, l'heroi de la competició, es tornarà a situar entre els pals, i el davanter Juli estarà a la punta d'atac.
El tècnic del Còrdova, Pepe
Murcia, creu que el seu equip
podria notar el fet d'àssumir el
paper de favorit i el principal
temor del club andalús és la
fredor ambiental, ja que fins
ahir n o m é s s'havien v e n u t
1.000 entrades i es preveu que
l'entrada sigui fluixa.

I

o

o

SARMIENTO

SOTO

V

o
ARZU,, ' -'fAllONSO',,
|JONATHANij, )y¿fM,v
WHELÜNTON •'. ''

"v

"^•^''lEííSlSiCÍS

» SUPLENTS: Jauregui (p), Rafa Moreno,
Gallego, Manolo i Soria 1
» ENTRENADOR: Pepe Murcia
»SANCIONATS: cap.
> LESIONATS: Lawail i José Mari
> CLASSIFICACIÓ: 14è amb 26 punts
(segona A)

FIGUERES
0
CABALLERO

\v

i o
SAUS OANIFDEZ <= .'
FERNANDO
'
RUANO\
CORTADA , ALGAR
FREIXA

\

O

ARNAU ,
JULI

» SUPLENTS: Fèlix Campo (p), Raset, Serra,
Kali Garrido i Eloi
• ENTRENADOR: Pere Gratacòs.
» SANCIONATS: cap
• LESIONATS: Pep Pagès, Cano i Piti.
• CLASSIFICACIÓ: 11è amb 23 punts
(segona B)

FASE PRÈVIA: Terol-Figueres, 1-2 i 0-8
la eliminatòria: Figueres-Barcelona, 1-0
1/16 de final: Figueres Osasuna, 0-0 (pp)
1/8 de final: Figueres-Novelda, 2-1 i 0-0

^ P ^ Nuevo Arcángel
< i ^ Teixeira Vítienes

L'entrenador del Figueres, Pere Gratacòs, festeja l'eliminació de l'Osasuna. /

Un equip fet per pujar a primera

4
I », íii

El Còrdova comença a aixecar el cap en el campionat de lliga,
però no amaga la desil lusió de ser un equip fabncat a cop de
talonari —i amb l'ascens a primera divisio com a objectiu
immediat— que tot just acaba d'abandonar les posicions
perilloses de la taula Amb un pressupost que s'acosta als nou
milions d'euros ha pogut contractar figures reconegudes (com
ara el brasiler Wellmgton i el nigeria Lawal) que poden <'decidir
un partit en qualsevol accio individual», segons reconeix
l'entrenador del Figueres -LL'J
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"^ PERE GRATACÒS
• Entrenador del Figueres

'L·.".
OEI Còrdova té jugadors
desequilibrants i que et
poden destrossar, però
nosaltres no ens donem
per vençuts. Laelaués
marcar un gol

t>

2130h
(Canal 33)'

PEPE MURCIA
Entrenador del Còrdova

®Si no som humils
podríem tenir un gran
disgust. El Figueres ja ha
demostrat del que és
capaç i no se'l pot
menysprear

14
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El Madrid liquida el Rayo
amb un exercici d'efectivitat
o L'equip de Del Bosque va tardar a imposar O Les quatre figures blanques, Roberto
la seva superioritat però al final va golejar
Carlos, Raúl, Zidane i Figo, van fer els gols
REAL MADRID

RAYO

4 0
1 Casillas
2 M. Salgado.
4 Hierro
IS.Karanka
3 Roberto Carlos
6 Helguera..
24Makelele..
10 Figo
;...,
5 Zidane
7 Raúl
:
14 Guti..;......

5
5
5
5
7

13
27
20
4
3
10
24
22
8
26

Lopetegi
Mainz
Corino
De Quintana
Graff
Peragón
Helder
Pablo Sanz.
Míchel
Baijic

21 Bolo

5
5
5
6
7
.....5
.....5
.....5
5
5
5

San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canana). El F e y e n o o r d

holandès va derrotar el
Kaisersiautern alemany en
la pnmera de les semifinals
del torneig internacional de
Maspalomas, que es va
disputar ahir al vespre, per
3-1 Els gols del conjunt
holandès els van
aconseguir Tomasson, Van
Hooijdonk I el jugador
polonès Smolarek, mentre
queRieldvaferelgol
alemany Avui es disputa la
segona semifinal d'aquest
torneig, que enfrontara el
Bayer Leverkusen alemany
aIHelsinborgde
Suècia /EFE

Jankauskasés
presentat com a
nou jugador del
Benfica '

CANVIS
21 S'olari (4) per Helguera {62')
18 Azkoltia (5) per Míchel (62')
16Glaucio(5)perBolo(74')
9 Morientes (5) per Guti (75')
25 Arteaga.(5) per Baijic (85')
23 Múnitis(5)perRaúl{86')

Lisboa El davanter litua
Edgaras Jankauskas va ser
presentat ahir com a
jugador del Benfica després
de l'acord definitiu al qual
van arribar el club de Lisboa
I la Real Sociedad Durant
l'acte de presentació a les
instal lacions de l'estadi de
La Luz el jugador va elogiar
el seu nou equip I el va
qualificar com un dels
histoncsd Europa Ala
tarda va entrenar-se amb
els seus nous companys
durant mitja hora
Jankauskas no va voler
comentar res sobre els dos
anys i mig que ha passat a
la Real Sociedad /EFE

GOLS
1-0. (34') Roberto Carlos d'un fort xut amb
la cama dreta.
'2-0. (78') Raúl culmina amb oportunisme.
3-0. (81') Zidane després de diversos
refusos.
4-0. (85') Figo sol davantlopetegi.
ARBITRE
Eduardo Iturralde González (Col·legi basc).
TARGETES
Grogues: Mainz.
INCIDÈNCIES
Partit d'anada de quarts de final de la copa.

PEP RIERA
Madrid

El Madrid havia jugat un partit
de luxe contra el Deportivo,
d'acord amb el valor que es
pressuposa als dos equips. El
d'ahir, en canvi, va començar
com un partit de barriada que
cadascií volia dur al seu terreny: uns a Las Rozas i els altres a Vallecas. L'equip blanc
no estava disposat a embrutar-se i el Rayo va sortir disposat a fer hores extres a canvi de
sortir indemne.Havia de ser un
que no està per pàtries ni per
classes socials el que desequilibrés la disputa. Roberto Carlos va marcar al minut 20, després d'un domini intens però
infructuós del Madrid i d'una
ocasió aïllada de Bolo davant
Casillas. Des del començament
Figo va intentar agafar el protagonisme del joc del seu
equip, que Raiíl i Zidane havien acaparat contra el Dépor.

ElFeyenoord
derrota el
Kaisersiauterna
Maspalomas(3-l)

Karanka es trenca
el nas en un
entrenament! l'hi
han de reconstruir

Pablo Sanz i Raül disputen una pilota en el partit d'ahir. / EFE

Graff no estava disposat a
col·laborar-hi i va obligar l'extrem portuguès a canviar de
banda. Però res. El partit va recujperar el to gris d'una disputa
desfasada. Un gol fantasma de
Guti va ser l'únic element de
consideració fins al descans.
A la segona part es va mantenir el joc insuls. Fins que,
com sempre, a falta de joc, Raúl
va desequilibrar amb el seu
oportunisme. En els liltims deu
minuts, el Rayo es va partir i Zidane va fer el tercer. I Figo, gelós, va tenir temps per dir amb
un gol que no vol ser el tercer
en discòrdia.
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Gregorio IVIanzano

, Vicente Del Bosque
I ntrenador del Real Madrid

©El partit no tenia ritme
fins a mitjan primera
meitat però arran de\ gol
de Roberto Carlos tot ha
canviat
©Hem d'assaborir el
resultat, "però anirem a
Vallecas amb els cinc
sentits alerta per evitar
sorpreses

^A'~

Entrenador del Rayo Vallecano

©Quan hi ha aquest tipus
de jugadors sobre el camp
qualsevol pot decidir. Ara
mateixes molt difícil
parar-los
©Hem de ser realistes. Si
el Real Madrid juga aixía
Vallecas no encaixarà
cinc gols. Però lluitarem
fins al final

Bilbao. El jugador de
l'Athletic de Bilbao David
Karanka va ser intervingut
ahir per reconstruír-li el nas
desprès d'haver-se donat
un fort cop durant
<
l'entrenament del mati en
un xoc fortuït amb un
company La gravetat del
cop va obligar el davanter a
traslladar-se a la Policlínica
de San Antonio de Bilbao
per conèixer quin era
l'abast de la lesió El ,
pronòstic va ser de
trencament dels ossos
propis del nas /EFE
,
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Palermo no es rendeix i
promet més gols
o El davanter argentí confia tornar a Tequíp
a sis o set jornades pel final de la Higa

O Confessa que encara té una remota
esperança de disputar el mundial

EL 9

L'equip vol derrotar
i'AthIetic per
recobrar confiança

Buenos Aires

El d a v a n t e r a r g e n t í del Vila-real Martín Palermo, que
s'està recuperant de la greu lesió que es va fer al novembre
passat, promet marcar molts
gols quan es reincorpori al seu
equip. Palermo, en unes declaracions fetes al diari argentí
Olé, va assegurar que es troba
«entusiasmat» i confia a poder
estar a punt per tornar a jugar
quan faltin sis o set.jornades
per acabar la lliga. «Sé que
quan torni continuaré marcant
gols. És més, s e n t o que em
queden molts gols per fer. Només és qüestió de començar de
nou. Els gols no se n'aniran així
com així. Si a b a n s no van
marxar, tampoc ho faran ara»,
diu Palermo, fent referència a
la greu lesió de lligaments
creuats del genoll i que el mantindrà sis mesos sense jugar. El
davanter, que es va fracturar la
tíbia i el peroné drets després
que li caigués un mur mentre
celebrava un gol en un partit de
copa contra el Llevant, defineix
la seva lesió com un fet «insòlit
i estrany», però afegeix que no
creu en la mala sort perquè en
la seva trajectòria li han passat
moltes coses bones. Palermo,
de 28 anys, es mostra molt optimista després del primer mes
de recuperació i encara manté
«una remota esperança» de ser.
convocat per disputar el mundial de Corea i Japó amb Argentina: «Seria una recompensa
per tot el que m'està passant.»
La principal preocupació del
jugador argentí és que la lesió

El Vila-real afronta l'anada
dels quarts de final de copa
contra I'AthIetic (a les 9, ai
Madngal)comuna
oportunitat per recuperar
la confiança que ha perdut
per culpa de la seva nnala
actuació en les ultimes sis
jornades de lliga, que l'han
situat en una zona
complicada Una victòria, al
marge de servir per
encarnlar l'eliminatòna,
permetna calmar el
nerviosisme dels aficionats i
l'entorn El tècnic Víctor
Muñoz ha deixat fora de la
convocatona Guayre,
Escoda, Berruet i Gracia i
ha confirmat que Pizzi
estarà en l'equip titular

Palermo salta de cap amb Hierro, en el partit contra el Real Madrid. / EFE

va arribar just en el moment en ment no estava al màxim.» Paquè esta completant la seva lermo té com a objectiu consoadaptació: «M'estava posant a lidar la seva carrera a Europa i
punt físicament, que era el que tornar posteriorment a l'Arnecessitava. El ritme a la lliga gentina per jugar en el Boca Jüés més ràpid i s'ha d'estar bé. . niors, d'on va ser traspassat al
Quan vaig arribar a Vila-real Vila-real, o en l'Estudiantes de
era més lent que els altres, em la Plata, on es va iniciar com a
sentia pesat i era perquè física- futbolista.

Jupp Heynckes,
l'entrenador de I'AthIetic,
donarà descans a
Larrazabal I Alkiza I
recupera Oskar Vales
Gurendez tambe entrarà
en la defensa i el porter
Dani Aranzubia tindrà una
oportunitat sota els pals El
tècnic alemany va elogiar
Pizzi, al qual va entrenar en
la seva etapa del Tenerife, i
Víctor Muñoz, de qui va
destacar que fa uns «bons
plantejaments de partits»
Respecte a la situació del
Tenerife, creu que només
es tracta d'una mala ratxa
que s'acabarà aviat /EL9

El Valladolid examina el Deportivo
EL 9
La Corunya

El Deportivo s'examinarà avui
(3/4 de 9, a Riazor) contra el Valladolid en el partit d'anada
dels quarts de la copa del Rei,
el primer dels tres enfrontaments que disputaran els dos

equips en una setmana. L'equip gallec arriba al matx amb
els dubtes generats per la derrota contra el Real Madrid i
enmig d'un ambient enterbolit
per les queixes de diversos jugadors que entenen que no disposen de prou minuts. L'equip
castellà, en canvi, està decidit
a demostrar que té un nivell
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competitiu molt alt i vol obtenir un resultat esperançador
El tècnic del Deportivo, Javier
Irureta, continuarà amb les seves rotacions. Les novetats seran la presència dels defenses
Djorovic i Capdevila, mentre
que Víctor, Valerón i Scaloni no
estan convocats. Amavisca, lesionat, i Naybet, concentrat

amb el Marroc, són baixa Tristán 1 Djalmmha, dos jugadors
molestos per la falta d'oportunitats, seran titulars Makaay,
que es va enfadar per la substitució al Bernabeu, podria jugar al mig del camp En el Valladolid, Bizarri estarà sota els
pals, mentre que el davanter
Luis García serà baixa per lesió

15

Losada (Mallorca)
rep l'alta mèdica
després d'un any
sense jugar
Palma de Mallorca El

davanter del Mallorca
,
Roberto Chino Losada ha
rebut l'alta mèdica i ja està
a disposició del tècnic
Sergio Kresic per al proper
partit de lliga contra la UD
Las Palmas, després d'estar
un any sense jugar per,una
greu lesió Losada, que està
cedit per l'Oviedo a l'equip
matiorquinista fins al juny
d'aquest any, va ser inscnt
a la LFP al desembre i
disposarà d'opcions de
jugar perquè el camerunès
Eto'o estarà dos mesos
concentrat amb la seva
selecció per jugar la copa
d'Àfnca /EFE

El porter Ton! diu '
quel'Atléticoha
de tocar de peus a
terra
Madrid El porter català de
l'Atletico de Madnd, líder
de segona A, diu que el seu
equip ha de tocar de peus
a terra, tot i que te 12 punts
d'avantatge sobre el quart
classificat «Fa uns anys un
equip que estava en la
mateixa situació no va
pujar Al vestidor ningú es
veuapnmera», va
assegurar el porter Pel que
fa a la seva situació
personal, com a suplent
habitual de l'argentí
Germán Burgos, Tom va dir
que no ha de demostrar res
a ningu i que ha aconseguit
el seu prestigi gràcies al seu
treball /EFE
.',

Roberto Acuña
(Saragòssa)Jura la
constitució i serà
comunitari
Saragossa ¡EIjugador
paraguaià del Saragossa <
Roberto Acuña deixarà
d'ocupar d'aquí a pocs dies <
plaça d'estt;anger I serà
,
comunitan després que
ahir va jurar la constitució ^
espanyola'sLa' *'
'
í
nacionalització d'Acuña,
que no ha renunciat a la
nacionalitat paraguaiana, >
permetràinscnureel; .
iugoslau Drulic, lesionat
;
des del mes d'agost Per
a Itra ba nda, Rebosio està '
<en tràmit d'obtenir la '
nacionalitat italiana </ EFE ,
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El manager de Carew amenaça
el Fulham amb mesures legals
València. PeterFlod, representant del jugador
del València John Carew, ha amenaçat
d'emprendre mesures legals contra el
Fulham, club de la Premier League, perquè va
al legar problemes físics del jugador noruec
per fer-se enrere en la decisió de fitxar-lo En
declaracions recollides pel diari The Sun, Flod
afirma que estan «molt enfadats» per la
manera d'actuar del club propietat de
Mohamed Al Fayed «El Fulham s'equivoca /
quan diu que Carew té problemes al genoll
Podem arribar molt lluny en aquest
assumpte», va amenaçar El Fulham pretén
fitxar ara l'ucrainès Rebrov, relegat a la i
suplència en el Tottenham / EFE

Cuéllar reclama uns 1 8 0 . 0 0 0 •
euros al Betiscom a liquidació
Sevilla. El davanter del Nàstic de Tarragona
Ángel Cuéllar reclama 180 303,63 euros (30
milions de pessetes) al Betis per diferents
conceptes de la liquidació del seu contracte
I drets d'imatge És la tercera demanda que
presenta contra el club andalús desprès de ser
acomiadat el mes d'agost passat per «baix
rendiment voluntari» La pnmera va ser per
danys d'imatge i va ser desestimada, i la
segona, per acomiadament improcedent, i
encara esta pendent El judici es^va fer ahir
amb la presència de Cuéllar com a testimoni,
I el representant del Betis només reconeix un
deute de 700 000 pessetes (4 207 euros) pel
EEEicepte de la tercera demanda

' Dimecres\9\de gener del 2002

El València, acostumat
a sucar a
o És Tequip que s'ha endut més punts
O El conjunt de Benítez té diumenge
del camp del Madrid els últims cinc anys rocasió de millorar aquesta estadística
EL 9
Barcelona

% >

Amb l'estadística completa a la
mà, ningú diria que el València
és un dels rivals més incòmodes per al Real Madrid al camp
de l'equip madrileny. Més aviat
al contrari. L'historial dels partits dels valencians al feu madridista revela amb claredat
que és el camp en què global^
ment ha obtingut els pitjors resultats des que es disputa la lliga: en 66 visites, només ha derrotat els blancs en 7 partits;
n'ha empatat 8, i n'ha perdut
51. Les dades de les cinc últimes temporades, però, indiquen que l'equip de la ciutat
del Túria és el que ha puntuat
més al Bernabeu, amb sis
punts gràcies a dues victòries.
El València entrenat per Rafa
Benítez que s'enfrontarà al
Real. Madrid a domicili aquest Mljatovlc, entre Milla i lllie, en el Madrid-València que es va jugar a l'abril de 1999. / EFE
diumenge té, doncs, una bona
oportunitat per ampliar l'hisde Mendieta i lUie (1-2). La setorial de victòries recents al
Ei Suprem i rampiiacjó de capital
güent victòria es va produir en
camp de Chamartín. La primecircumstàncies diferents. Era
El Tnbunal Suprem va estudiar ahir el recurs
ra victòria d'aquest període cola jornada sisena de la tempopresentat per la Fundació València CF contra
rrespon a la temporada 97/98,
rada 99/00 i el València havia
la sentència de l'Audiència Provincial de
la primera de les dues tempoassolit un punt de 15 possibles.
València que va avalar l'ampliació de capital
rades de Claudio Ranieri a la
Sota l'amenaça de destitució
aplicada pel club valencià I' 11 de març del
banqueta de l'equip de Mestade Cúper, l'equip va vèncer per
1996 Amb el recurs la fundació pretén
Ua. Aquell era un València en
2-3, amb gols de Mendieta, Geanul lar el que considera un mecanisme per
ratxa que venia de guanyar el
rard i Claudio López. La.temconcentrar moltes accions en poques mans.
Barcelona (3-4) i el Racing de
perada passada el València va
La sala pnmera del Suprem té previst resoldre
Santander (6-1) i que es va emcaure per un ajustat 2-1 en la
el recurs en les pròximes setmanes
portar els tres punts amb gols
primera jornada de lliga.

i i^^'3"'
..i^i

„„ =.—.á*

LFP: «No es deu resa Hisenda»
i Bassèdas arribà à Tenerife
¡amb ganes dlajudái-l'equip
;:.Santa ¿ruz'détènerifé. Èl migcampista argentí
-riaçionalitzat italià Christiàh Bassedas va
;asseg'úr'ar;ahjr, èn la^séya presentació com a
jugador clelTenerife.'que té moltes ganes de
iijugar'commésaviat millorïtròbar-se bé dins
; el camp jsèr ajudar el seu hoü club,a sortir de
-Já'posició delicada en què es-troba Bassedas,
í de 28 anysi'arriba ce^dit del Néwcastle angles
';;i espera adaptar-se ràpidament a l'equip
canari.; Diu queiéstà'a punt per debutar
'.'coritra l'Alavés, però èl president del club,
; Jayier.P.érezi.hà'coméntàt qiie el debut pot
:.;'àjor'nar-se' més diès;a;càusa;dèls problemes
!;burocràtics;/EL9^!/.EFEi;!o:'' !'••;
'.
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El president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), Pere
Tomás, va dir ahir que els clubs
de futbol professionals no tenen cap deute amb Hisenda,
fent referència a les informacions que asseguren que 18 entitats correrien el risc d'haver
de dissoldre's si són definitius
els resultats dé les actes d'inspecció fetes per l'Agència Tributària, que xifra un deute total
de 35.000 milions de pessetes.
«El futbol professional no està

defraudant Hisenda. No hi ha
frau ni delicte fiscal. La investigació és desmesurada», va
afirmar. Tomás, que va aportar
com a dada que la temporada
2000/01 els clubs van pagar
prop de 91.000 milions de pessetes a Hisenda, manté que el
90 per cent de les discrepàncies
eiitre la LFP i l'Agència Tributària es.'deuen a canvis de criteris d'aquesta última en diversos punts: la interpretació de la
llei que regula els drets d'iniatge, la inversió del subjecte passiu de l'IVA o la consideració
dels ingressos procedents de

El fisc
investigáis
clubs que
podrien tenir
un deute total
de 35.000
milions de
pessetes si es
confirmen les
actes

les travesses com a subjectes
d'IVA, entre altres. «No volem
un tracte de favor però tampoc
un tracte en contra», va dir Tomás, que vol que el futbol
transmeti una imatge clara de
complidor. Les conclusions de
les actes d'Hisenda es coneixeran a finals d'aquest més' i els
clubs implicats són Atléticó de
Madrid, Rayo Vallecano, Real
Madrid, Barcelona, Espanyol,
Sevilla, Celta, Deportivo, Mallorca, Oviedo, Racing de Santander, Sporting, València, Saragossa, Salamanca, Extremadura, Valladolid i Betis.
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
«

CATALUNYA

'
UNIÓ DE FEDERACIONS
, ESPORTIVES DE CATALUNYA

^

SER Catalunya

FLAIX OIK

fecsaendesa

CATALANA

r A R S A O O N A

RACQU^FM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

XSÍB

Regal
Diputació de Barcelor^a

<2f
V ^ Caixa cfe Manlleu

Turisme de Catalunya

Ajuntament^-??/de Girona

Caixa Tarragona

Diputació d e Girona

«miltlU

Caixa de Girona

Televisió de Catalunya

gasNaturaí
Diputació de Lleida

AJUNTAMENT DE REUS

ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA

calxaManresa

ROSSICNOL

Ajuntament ' 4 | ^ de Barcelona

Ajuntament ^ p ? d'iguaiada

Ajuntament de Manresa

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Ajuntament de ueida

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

EL

, diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
.','s^^..";i í¡í •>•*(; t-.wíf.v-'aí.·cí'·i "i
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O Héctor Cúper porta
rintera Mallorca per
fer una concentració en
plena temporada

EL 9
Dimecres 9 de gener del 2002

O L'entrenador argentí O Només falta el
està encantat amb
«crack» brasiler en una
Ronaldo i Vieri i l'equip estada nostàlgica per a
és segon en el «calcio» l'extécnicdel Mallorca

L'estiuet de rinter
PEP RIERA
Palma de Mallorca

Héctor Clíper té molt bons records de Mallorca. Bona part
del seu estatus actual es va forjar en les dues magnífiques
temporades que va fer el Mallorca quan ell l'entrenava.
Aquells dos anys van redimensionar el Mallorca en el futbol
estatal i el van portar a Europa.
Però a Cúper 11 van servir per
fer-se respectar en el difícil
món dels entrenadors de primer nivell. El tècnic argentí és
dels que ño oblida i a Mallorca
sempre hi trobarà alguna cosa
liiés que un bon clima. Encara
que ell, per caràcter, no ho reconegui: «Aquí hem vingut a
treballar, independentment de
la gran vinculació que m'uneix
a aquesta ciutat i a la seva gent.
No hi ha cap altre motiu per haver escollit Pahna, on em sento
molt a gust, però molt més
quan hi estíc de vacances», va
dir ahir, després del primer entrenament a les instal·lacions,
del Mallorca. Cúper necessita
tansmetre aquesta imatge de
ferro perquè ha d'amagar una
gran sensibilitat. Segurament
no hauria marxat del València
després de jugar dues finals de
la lliga de campions consecuti-

^

Héctor Cúper, durant l'entrenament d'ahir a la tarda a Mallorca. / EFE

La FI FA designa 36
àrbitres per al mundial

LA LLISTA DELS ESCOLLITS
»ÀSIA

ISUD-AMERICA

AliBujsalm(EAU)
Toru Kamikawa (Japó)
Kim Young-joo (Corea Sud)
JunLu(Xina)
SaadKamel(Kuwait)

Ubaldo Aquino (Paragua I)
Jorge Larrionda (Uruguai)
Byron Moreno (Ecuador)
Óscar Julián Ruiz (Colòmbia)
Àngel Sánchez (Argentina) ^
Carlos Eugenio Simón (Brasil)

promís més important abans
de la seva retirada, el 30 de juny
del 2003. A més dels àrbitres,
La FIFA ha designat 36 àrbitres també s'han designat 36 àrbi- ICONCACAF
per dirigir els partits del mun- tres assistents, mentre que en Carlos Batràs (Guatemala)
dial que aquest any es jugarà a l'iíltima edició van ser 33. Els Brían Hall (EUA)
Corea del Sud i el Japó, fet que escollits es concentraran dels Wllllam M.Vega (Costa Rica)
suposa un increment de dos dies 20 al 23 de març a la capital Peter Prendergast (Jamaica)
col·legiats respecte als 34 que sud-coreana, Seül, per prepa- Felipe Ramos Rizo (Mèxic)
van ser seleccionats per al de rar la seva participació en el
França 98. L'àrbitre andalús campionat. A més, per primera
Antonio Jesús López Nieto serà vegada, els àrbitres rebran un (ÀFRICA
el representant espanyol ien la programa d'exercicis abans del CoffiCodjia(Benin)
competició. I^pez Nieto, de 43 mundial perquè puguin afron- MouradDaami(Tunísia)
anys i internacional dés del tar la competició en perfectes Ndoye Falla (Senegal)
GamalGhandour (Egipte)
1996, afrontarà així el seu com- condicions físiques.
EL 9
Zuric (Suïssa)

Mohamed Guezzaz (Marroc)
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ves si s'hagués sentit més correspost per una part de la junta
directiva i de l'afició: «Si la gent
no estava contenta, a mi tampoc m'agrada estar en un lloc
on no estan bé amb mi, on no
hi ha plena conformitat. És cert
que no era una cosa generalitzada. Però la solució era fàcil: el
meu contracte s'acabava i me'n
vaig anar.»
El seu balanç dels dos anys al
Mallorca i dos més al València
és extraordinari, però la feina
que l'esperava a l'Inter era un
repte gairebé titànic. Un dels
equips italians amb més figures
per metre quadrat de vestidor
s'havia estavellat esportivament i, per tant, pressupostàriament temporada rere temporada els últims anys. Ha estat
irribar Cúper i l'equip ha conençat a rendir al nivell que
'espera de la categoria de la
plantilla. L'equip milanès és ara
egon en el calcio, a un punt de
la Roma." En una època de boies sensacions i amb la recuperació de Ronaldo —l'únic absent a l'estada a Mallorca— i
Vieri, Cúper s'ha endut l'equip
al seu paradís. I això que la temporada del calcio no s'atura.
L'Inter estarà deu dies a MaUorca i per jugar a Perüsa diumenge agafaran un avió i tornaran.

lEUROPA
PierluigiCollina (Itàlia)
Hugh Dallas (Escòcia)
Anders Frisk (Suècia)
Terje Hauge (Noruega)
A. Jesús López Nieto (Espanya)
Lubos Michel (Eslovàquia)
Markus Merk (Alemanya)
Urs Meier (Suïssa)
Vitor Melo Pereira (Portugal)
Kim M. Nielsen (Dinamarca)
Graham Poll (Anglaterra)
KyrosVassaras (Grècia)
Gilíes Veissière (França)
Jan Wegereef (Holanda)

El Brescia elimina
el Roma (3-0) i és
semifinalista de la
copa italiana
Brescia(ltalia). El Brescia

jugarà les semifinals de la
copa Italiana després de
derrotar ahir el Roma en
quarts de final per 3-0
L'equip de Josep Guardiola
es va desfer d'un dels
màxims favonts al títol amb
els gols de Antonio Filippini
(6'), Schopp(27')iToni
(73') AVUI es disputen dos

partits mes de quarts El
Parma, que ha aconseguit
la cessió del davanter turc
de l'Inter de Mila Hasan
Sukur, juga contra
rudineseielJuventus
s'enfrontarà a l'Atalanta El
Milan-Lazioesjugara
dijous al vespre /EL9

El bolivià José
Castillo, millor
golejadordel món
del 2001
Berlín. El bolivia Jose Alfredo
Castillo ha estat escollit per
la Federació Internacional
d'Histona i Estadística de
Futbol (IFFHS) com el millor
golejador del mon d'un
equip de pnmera divisió en
la temporada 2001 gràcies
als seus 42 gols Castillo,
quejugaal'Onente
Petrolero del seu país,
encapçala una llista en que
hi ha vuit jugadors
sud-americans entre els deu
pnmers El segon es el
mexicà Borgetti (Santos
Laguna), amb 41, i el tercer,
el suec Hennk Larsson
(Cèltic Glasgow), amb
3 5 /EL9

Santos fa marxa
enrere i
continuarà
entrenant l'AEK
Atenes. L'entrenador
portuguès de l'AEK
d'Atenes Fernando Santos,
que dilluns va dimitir el seu
càrrec, va fer marxa enrere
aran de la pressió dels
aficionats I jugadors
perquè continués Tot i que
l'AEK és el líder del
campionat grec després de
deu jornades, amb 27
punts, el tècnic manté un
conflicte amb el president
Psomiadis, que va desfer
tres fitxatges perquè no se
l'havia inforrriatde
l'operació /EL9
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m% MALA LLET...
Les finals del Barca de bàsquet

La final a quatre de l'Eurolliga d'aquest any es
jugara a Bolonya, la del 2003 al Sant Jordi, la
del 2004 a Tel-Aviv A quantes serà capaç
ri'^rribarel Barca i perdre-les^

»MOTORRAl-ü DAKAR

Joan Roma se situa a
1:26 del líder, Meoni
O El japonès Masuoka
O L'osonenc, però, té el xilè O Isidre Esteve iJordi
Arcarons van perdre molt de (Mitsubishi) domina
De Gavardo setze segons
temps en Tetapa d'ahir
plàcidament en cotxes
per darrere d'ell
EL 9

CLASSIFICACIONS

Tidjikja (Mauritània)

• Motos, l l a etapa.
Joan Roma (KTM) va reduir a
menys d'un minut i mig la diferència que el separa de Fabrizio Meoni, líder de la classificació de motos del Ralli Dakar,
en el sector especial de l'etapa
d'ahir, de 467 quilòmetres i que
va respondre a la duresa anunciada. El de Folgueroles, però,
només té 16 segons d'avantatge sobre el xilè Cario de Gavardo (KTM), que va aconseguir el
seu quart triomf d'etapa. Isidre
Esteve i Jordi Arcarons, companys d'equip de Roma, van
c o m e n ç a r a evidenciar ahir
que aquest és precisament el líder de la seva formació i, d'entre ells, el que s'ha de jugar la
victòria final.
Per evitar que els pilots capdavanters fessin la major part
del recorregut junts, els organitzadors van decidir ampliar a
dos minuts (el doble del que és
habitual) l'interval de sortida
entre els deu primers classificats. La mesura, però, no va
servir de res ja que els marcatges directes van tornar a estar
a l'ordre del dia. Roma ho va
explicar clarament a l'arribada.
«Ha estat un dia duríssim. He
anat amb Meoni tota l'estona
a fons i De Gavardo ha aprofitat
u n a b a d a d a n o s t r a per caçar-nos», va comentar l'osonenc, que va admetre que el
seu desconeixement del terreny el perjudica: «És la primera vegada que arribó a Tidjikja. Les pistes de sorra tova
són complicades i no sóc un expert. Es nota que els meus rivals es mouen amb més desimboltura.» Tot i això. Roma creu

•'

•• ~ - » ^ :

l.C.DeGavardoíKTM)
2.J. Roma(KTIVI)
3.F.Meoni(KTM)
4.R.Sainct(KTM) •
5.A.Cox(KTM)
6.1. Esteve(KTM)
7.J.Arcarons(KTM)
S.G.SalaíKTM)
9.V.Escurier(KTM)
ÍO.E.Bernard(KTM)
ll.K.Tianen(KTIVI)
12.A.UIIevalster(KTIVl)

6h33:l'7
a 1:55
a 3:50
' a 5:23
a 6:03
a 6:51
a 10:51
a 22:26
a 24:50
a 26:02
a31:55
a 35:: 13

»Cotxes, l l a etapa.
•-1

l.H.Masuoka(Mitsubishi) ' 6h04:33^
2.K.Shinozuka(Mitsubishi)
b5:4G
3.J.KIeinschnii[lt(Mitsubishi) a 10:22
4.).P. FontenáyíMitsubislii)
a 20:0.9
5.C.Sousa(Mitsubishi)
a 47:06
6.G.deMevius(Nissan)
a 53:19
7.S. al Hajh (Mitsubishi)
alh08:12
S.LAIphandíMitsubishi)
alh31:08
9.J.F.Guinot(Nlssan)
alh43:21
lO.N.Barkat(Mitsub)
alh43:37
ll.M.PIaza(Nissan)
alh44:02

»Motos. General

N

X

l.F.Meoni(KTM)
2.J. Roma (KTM)
3.C. De Gavardo (KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.J.Arcarons(KTM)
6.R. Sainet (KTM)
7.1. Esteve (KTM)
8.G. Sala (KTM)
9.K.Tianen(KTM)
10.E.Bernard(KTM)
ll.V.Escuder(KTM)
12.P.Marques(KTM)

26h47:23
. a 1:26
a 1:42

a 13:10
a22:15
a 29:33
a 32:03
alh02:22
alh37:'35

a2h31:ll
a3ii08:27
a3h24:14

Joan Roma, durant l'etapa que es va disputar ahir. / EFE
»Cotxes. General
que en aquests moments la victòria finaJ és cosa de tres: Meoni, De Gavardo i ell. L'italià, per
la seva banda, va expressar una
gran confiança després de veure que el desenvolupament de
les últimes etapes respon a allò
d'ahir jo, avui tu i demà altre
cop jo. «Aquesta era una etapa
d'exigència física i amb una
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moto més difícil he seguit el
seu ritme. Demà sortiré rere
seu, els atraparé i tornaré a
obrir diferències», va afirmar el
vencedor de l'última edició
d'aquesta cursa.
En cotxes, Hiroshi Masuoka
(Mitsubishi) va ampliar diferències com a líder, en beneficiar-se de les punxades que van

fer retardar Jutta Kleinschmidt
i Kenjiro Shinozuka. Fernando
Gil va ser 17è i baixa al 13è lloc
de la general. Avui es disputarà
una altra etapa típicament dakariana, amb 500 quilòmetres
i final a Tichit. Abans d'arribar-hi, però, caldrà trobar el
camí correcte en el fins fa uns
anys temible pas de Nega.

l.Masuoka/Maimon(Mits.) 24h31:18
2.Sh¡nozuka/Delli (Mitsubishi) a 17:49
3.Klelnschnildt/Schulz(Mits.) a30.:57
4.Fontenay/Plcard(Mlts.) a l h l 8 : 5 0
5.Sausa/Jesús(Mlts.)'
a3h28:14
6.AI Hajrl/Stevenson (Mits.) a4h44:51
7 .AIphand/Debron(M Its.)
a5hl7:35
8.Barkat/Barkat(Mits.)
a5h39:48
9.Plaza/Salvador (Nissan) a5h50:21
lO.Kolberg/Larroque (Nis.) a6h38:42
ll.DeLavergne/Dubols(Nis.)a7h06:39
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»TENNIS
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»ATLETISME

Mantilla evita una
esca b etxa d a ge n e ra
o Va superar la primera ronda d'AuckIand,
en què va caure Albert Montañés

Natàlia Rodríguez
aspira a ser
l'atleta de l'any a
l'Estat

O Tommy Robredo i Beto Martín yan ser
derrotats a la primera a Sydney

EL 9
Sydney / Auckiand

-

y-

Fèlix Mantilla va superar la primera eliminatòria de l'obert
d'AuckIand i va salvar el tennis
català d'una altra jornada negra a l'ATP. El jugador del Masnou, finalista a Dohá diumenge passat, va eliminar el tennista austríac Stephan Koubekpèr
7-6 (7-5) i 6-2 i ara haurà de jugar contra el quart cap de sèrie,
l'holandès Schalken, un gran
especialista en pista ràpida.
En aquest mateix torneig
d'AuckIand, el jove jugador de
Sant Carles de la Ilapita Albert
Montañés va vendre molt cara
la seva derrota contra el jove talent rus Mikhail louzhny, que
va acabar guanyant 4-6, 7-6 i
6-2. Els tres primers caps de sèrie del torneig neozelandés,
Marat Safin, Goran Ivanisevic i Arantxa Sánchez i Serena Williams, en la jornada d'ahir a Sydney. / EFE
Jean-Michel Gambill van classificar-se per ais vuitens de final.
Arantxa Sánchez Vicario, també eliminada
Mala sort per a Robredo. El
suís Roger Federer, número 11
del món, va poder venjar-se en
el torneig de Sydney del tennista olotí Tommy Robredo, que
el va derrotar en la passada
copa Hopman. El jugador gironí, però, no va tenir sort ja que
li va passar el mateix que en el ,
màsters estatal quan va perdre

La tennista nord-americana Serena Williams comença la
temporada en forma i ahir va accedir a la segona ronda del
torneig de Sydney en desfer-se de la russa Anna Kournikova
(6-2,4-6 i 6-3), que haurà d'esperar encara una mica mes per
guanyar el seu primer torneig en el circuit WTA. Tambe va
quedar eliminada la barcelonina Arantxa Sánchez Vicario, que
va perdre contra l'esiovaca Henrieta Nagyova (6-1; 2-615-3;.
Les altres jugadores que van accedir a la següent'ronda van ser
la suïssa Martina Hingis, les franceses Sandrine Testud i Amelie
MauresmoijabelgaJustmeHenin.
•' ,
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Madrid. Natalia Rodnguez
, aspira a ser la millor atleta
estatal de l'any, segons va
anunciar ahir la Federació
Espanyola d'Atletisme La
jove migfondista, finalista
als 1 500 m del campionat
del món d'Edmonton,
competirà pel guardó amb
la saltadora d'origen cuba
NiurkaMontalvoi la
medallista Marta
Domínguez, que te tots els
números per ser,
finalment, l'escollida Berta
Castells sera guardonada
comamillorjúniorde
l'any /EFE

»TENNiS

Anabel Medina
supera la primera
ronda del torneig
de Hobart
Hobart (Australia) La

jugadora de Torrent
Anabel Medina va
aconseguir la classificació
pera la segona ronda del
torneig de Hobart desprès
de guanyar l'argentina
Mariana Díaz Oliva, novena
cap de sene, per 6-2 i -6-3
La jugadora de Torrent va
demostrar que continua en
el gran moment de forma
queja va exhibiren el
masters estatal, en què va
aconseguir la victona En la
ronda següent s'enfrontarà
aMariePierce /EL9

el partit en dos tie-breaks. Federer, segon favorit per al títol,
va superar Robredo per un
ajustadíssim 7-6 (7-5) i 7-6
(7-5). Tot i la derrota. Robredo
va tornar a deixar clar que es
mou perfectament en les superficies més ràpides i que
cada vegada serveix millor
L'altre català que debutava,
Beto Martín, va ser eliminat pel
francès Nicolás Escudé per 6-1
i6-4.
V

»TENNIS

Davenport, baixa a Austràlia
EL 9
Barcelona

La tennista nord-americana
Lindsay Davenport no podrà
, participar-en l'obert d'Austràlia que començarà dilluns vinent á Melbourne. La número
:, u del món es perdrà el primer
Gran Slam de la temporada per
culpa d'una lesid al genoll que
arrossega des del mes de novembre. Davenport es va lesionar al cartílag del genoll dret
durant la semifinal del Master
femení de Munic. Aquesta lesid

ha fet que la nord-americaria
no hagi pogut participar en el
torneig de Sydney que es disputa aquesta setmana i que
serveix de preparació per a l'obert australià.
Tot apuntava que Davenport
podria jugar áMelbourne, però
finalment no estarà demà en el
sorteig dels aparellaments. La
nord-americana va guanyar
l'obert d'Austràlia l'any 2000
després de derrotar la suïssa
Martina Hingis. Davenport ha
participat nou vegades en
aquesta prova. A part del
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triomf l'any 2000, l'any 1999 va
perdre la final contra Amelle
Mauresmo. En l'edició del 1998
i en la del 2001 va caure en semifinals.
L'edició d'aquest any de l'obert d'Austràlia es jugarà del 14
al 27 de gener a les pistes de
Melbourne. La baixa de Lindsay Davenport, número 1 a la
WTA donarà més possibilitats
a la campiona actual, Jennifer.
Capriati, a les germanes Serena
i Venus Williams, a la suïssa
Martina Hingis i ía belga Kim
Clijsters.
Davenport, en un partit del 2001. / EFE

»CICLISME

Obren una
investigació
judicial perla
mortdeCoppi
Roma. La fiscalia de Tortora,
Alessandria, ha obert una
investigació per determinar
quina va ser la causa de la
mort de Fausto Coppi
L'italià va desaparèixer
l'any 1960 per una malana,
tot I que segons el diari
Italia «Cornere dello Sport»
podria ser que
l'envennessin quan va
participar en un safan a
BurkinaFaso Ara s'estan
recopilant totes les
informacions i no es
descarta exhumar el
cadàver /EFE
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Pluja de novetats a
circuit de Catalunya
O Els nous vehicles de
Jaguar i Toyota van rodar
ahir per primer cop

O El traçat de Montmeló es
va veure afectat per un
xàfec intens

O Lequip Renault,
Raikkonen, Trulli i Burti van
ser les altres atraccions .

JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

Ahirya ser dia de pluja al circuit
de. Catalunya, en la segona jornada de preparació dels equips
de fórmula 1 a m b vista a la,
pròxima edició del campionat
del món. Una pluja que fins al
migdia va deixar la pista xopa
i en condicions òptimes per
provar els nous compostos de
pneumàtics Michelin i Bridgestone i els últims avenços en
controls de tracció. Però la pluja més important va ser la de
novetats. Per primera vegada
va rodar el nou Jaguar R3, en
mans d'un lògicament prudent
Eddie Irvine (va ser el més lent
del dia, amb 1:32.904) i sota
l'expectació de l'equip, inclòs
Niki Lauda, i també va ser el debut del Toyota TF 102, confiat
per a l'ocasió a Alian McNish.
També per primer cop es van
poder veure els nous colors de
Renault ^ c o m era de suposar
blanc, groc i negre, aplicats, de
moment sobre els Benetton de
l'any passat— i el primer contacte de Jarno Trulli a m b
aquest equip; i seguir les prim e r e s evolucions de Kimi
Raikkonen com a pilot de
McLaren-Mèrcedes o les de
Luciano Burti en la seva nova
faceta de provador de Ferrari,
rol que comparteix amb Luca
Badoer.
Pel que fa a les referències
cronomètriques, els cinc millors temps del dia van ser els
que els més matiners van fer a
priïxiera hora, abans*que comencés a ploure. David Coulthard (McLaren-Mercedes) va
completar 60 voltes però va establir el millor registre en la setena, amb 1:20.816, vuit dècimes més lent que el millor
temps que el dia abans va signar Antonio Pizzonia. I també
va ser en la seva setena volta
quan Ralf Schumacher (Williams-BMW) va acostar-se
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A dalt, un dels Ferrari aixecant aigua. A sota, Niki Lauda als «boxes» i Pere Martínez de la Rosa conversant amb un membre de l'equip. / JOSEP CASANOVAS

més al'escocès (1:21.273). Pere
Martínez de la Rosa, amb el Jaguar de l'any passat equipat
amb les suspensions i caixa de
canvis del R3, es va situar tercer
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en la classificació (1:23.123),
seguit d'Anthony Davidson
(provador de Bar), i McNish,
amb 1:24.444 i 1:26.108, respectivament. A partir del mig-

dia i amb la pista cada vegada
més eixuta, el més ràpid va ser
Raikkonen, amb 1:28.553, seguit de Badoer (1:29.131) i Juan
Pablo Montoya (1:29.196). Als

vuit e q u i p s p r e s e n t s ahir a
Montmeló s'afegirà avui Jordán, i Marc Gené (Williams) té
previst un simulacre de cursa
amb el nou motor BMW.
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»ESQUÍ

Maier decidirà en l'últim
moments! participa als Jocs
Viena. El campio del mon d'esqui alpí,
l'austnac Hermán Maier, no decidirà fins a
l'ultim moment si participa o no als Jocs
Olímpics de Salt Lake City, tal com ho va
anunciarahirel portaveu de l'esquiador, Kunt
Okresek Tot i aixo, segons el mateix
portaveu, la possibilitat que Maier participi als
Jocs d'aqui a un mes està bastant allunyada
L'austnac havia anunciat que fana publica la
seva decisió el 7 o 8 de gener, desprès de la
revisió a la qual es va sotmetre abans-d'ahir
El cirurgià Artur Trost va declarar, acabada la
revisió, que Maier encara tema lleugers
problemes a la cama esquerra /EL9
»ESQUÍ

Muehiegg, 6è en la prova de la
copa del món de Val di Femme
Val dl Fiemme (Italia). L'esquiador espanyol
d'ongen alemar;iy Johann Muehiegg va ,
quedar sise en la prova de la copa del món
d'esquí de fons de 30 quilometres que es va
disputar ahir a la localitat italiana de Val di
Femme Muehiegg va demostrar que està
totalment recuperat de la grip que tema i va
evidenciar que es troba en un gran moment
de forma L'esquiador espanyol, que no es
especialista en aquesta prova, va estar tota la
cursa amb el grup capdavanter i f ins i tot va
passar a ser líder en el quilòmetre 25 Tot i
això, al final la velocitat punta de la resta del
grup va acabar decidint /EFE

»ESQUÍ

Es reprèn la investigació per la
mort de Régine Cavagnoud
zeii am See (Àustria). Les investigacions de les
autoritatsjudicials austríaques sobre la mort
de l'esquiadora francesa Régine Cavagnoud
es van reprendre ahir al jutjat del distncte de
Zell am See amb la interrogació dels
testimonis Cavagnoud va monr com a
conseqüència de les lesions patides el 29
d'octubre al glaciar de Pitztal (Tirol) desprès
de xocar en un entrenament contra
l'entrenador alemany Markus Anwander,
que ha superat l'accident sense seqüeles j
greus El jutjat haurà d'aclanr si l'accident va
ser causat per circumstancies desfavorables o
per negligencia d'algun responsable / EFE

»BÀSQUET

Pau Gasol, català de l'any pels
lectors d'«EI Periódico»
Barcelona. Pau Gasol va ser escollit ahir català
de l'any 2001 El jugador de l'NBA dels
Gnzzlies de Memphis ha estat el català que
més vots ha aconseguit en la tna dels lectors
d'El Periódico de Catalunya El que es valora
en aquesta tria és que amb la seva feina es
contribueixi al progres o a la projecció
internacional de Catalunya El jugador de 21
anys no va poder assistir a l'entrega de premis
que es va fer al Palau de la Musica de
Barcelona, on se li havia d'entregar una peça
de l'escultora Meritxell Duran, ja que es troba
als Estats Units /EL9
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DES D'AMÈRICA
JOAQUIM CAMPS
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Els estudiants esportistes

Als Estats Units el sistema esportiu
imiversitari és el que s'encarrega de la
formació dels esportistes que any rere
any enriqueixen els equips de les Uigues
professionals. Típicament, els esportistes que destaquen a les escoles secun-^
daries (high school), aconsegueixen beques per estudiar en universitats que els
recluten per als seus equips esportius.
Les b e q u e s que r e b e n a q u e s t s estudiants esportistes (student-athletes) els
paguen la matrícula (universitària, els
llibres, el menjar i l'allotjament. A canvi
han de mantenir u n certa mitjana de notes i dedicar-se en cos i ànima al seu
equip.
Tradicionalment, els estudiants esportistes aprofitaven els quatre anys de
competició universitària per desenvolupar-se com a atletes i persones —la majoria tenen entre 18 i 23 anys—. De tant
en tant hi havia esportistes que marxaven abans d'hora (Màgic Johnson i Jordán a l'NBA, per exemple) però eren casos excepcionals. Els darrers anys la situació està canviant molt. Ara, quan s'a-.
caba la t e m p o r a d a , t o t h o m parla de
quins seran els júniors (estudiants de
tercer any) que marxin un any abans del
compte, i fins i tot dels sophomores, que
després de dos anys decideixen que estan a punt per ser professionals. Això
passa cada cop més sovint tant en el futbol americà com en el bàsquet, però en
el bàsquet la situació és encara més exagerada. L'exemple m é s clar és el de
Tyson Chandler i Eddy Ciirry, que l'any
passat yan anar directament de l'escola
secundària a l'NBA (van ser els números
2 i 4 del draft), i ara juguen menys de
12 minuts per partit a m b els Chicago
Bulls, que de moment aquest any són el
pitjor equip de l'NBA.
Molts entrenadors, comentaristes i
seguidors creuen que el pas prematur al
professionalisme és un error. Encara
que algims d'aquèsts esportistes aconsegueixin l'èxit des del seu inici a l'esport professional, molts altres pateixen
de falta de fonaments tècnics, falta de
capacitat física i preparació necessària
per aguantar les exigències de les llargues temporades professionals. Altres
encara no han madurat com a persones,
no s'adapten a la nova vida i no saben
aprofitar els grans beneficis econòmics
que obtenen.
L'economia és sens dubte u n gran
factor en la decisió de passar a b a n s
d'hora a l'esport professional. Això és
encara més important en el cas, força
comú, dels esportistes que provenen de
les capes menys privilegiades de la societat. Si no fossin esportistes no hau-

Tayshaun Prince, una de les estrelles de la lliga universitària. / EFE
rien entrat a la universitat perquè no es
podrien pagar els estudis. No són molt
bons estudiants i a més han de dedicar
el seu temps als entrenaments i compe-'
ticions, i per tant no els queda temps
per estudiar, ni per fer vida d'estudiant.
I ^ seva vida està controlada per unes
regles de l'esport universitari que continuen defensant u n amateurisme del
segle XIX —per exemple, si un esportista universitari accepta unes sabatilles
d'esport de regal d'un seguidor, això pot
causar la seva desqualificació—.No tenen molts diners per a despeses personals perquè no poden fer feines per hores com els altres estudiants. No tenen
temps per fer-ho, i si ho arriben a fer és
sota unes regles molt estrictes. Malgrat
això hi ha qui pensa que aquests esportistes tenen un deute moral de dedicació a la universitat que els ha donat l'oportunitat de rebre una educació i de
desenvolupar el seu talent esportiu.
Però altres ho veuen de manera diferent. Es pot argumentar que algunes

universitats exploten aquests joves esportistes. Gràcies als seus èxits esportius les universitats aconsegueixen reconeixement nacional j contractes televisius, i atrauen els diners d'exalumnes
poderosos.
Sovint la part estudiant d'un estudiant esportista sembla no tenir molta
importància, ni per a l'esportista ni per
a la universitat. Eh molts casos, aquests
esportistes no acaben els seus estudis i
tampoc aconsegueixen els contractes
milionaris que somiaven. Quan un esportista que viu en aquest ambient acaba una temporada molt bona, J i diuen
que si es presenta al draft de l'NBA (o
l'NFL) e s t a r à e n t r e els millors i p o t
aconseguir un contracte de deu milions
de dòlars per cinc anys (pel cap baix),
i sap que si es queda un any. més a la
universitat corre el risc de lesionar-se o
de tenir una mala temporada que abaixi la seva cotització en el draft, la decisió sembla fàcil.

,f'\V
Joaquim Camps.
Professor de la Universitat de Florida;
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«Catalunya hauria de
jugar un cop l'any»
NTREViSTA A JORDI SANS. Jugador del Barceloneta, campió olímpic i mundial
LLUÍS SIMÓN

"ff^

Amb cinc jocs
olímpics a
l'esquena

^t'i

BARCELONA

Jordi Sans és un dels millors
jugadors catalans de tots els
temps. Encara continua jugant
a un altíssim nivell al .
Barceloneta i serà un dels grans
protagonistes en el partit de
demà de la selecció catalana
contra Suècia (a les 9 a la
piscina Sant Jordi)

»^-í

LosAngeles 1984, Seül
1988, Barcelona 1992,
Atlanta 19961 Sydney
2000 són els jocs olímpics
en què Jordi «Txiqui» Sans
va competir amb la selecció
estatal, amb la qual va
debutar el 1982, amb 17
anys. Quan Estiarte era
considerat el millor del
món, Sans sempre era
considerat l'altra gran
estrella del waterpolo
català. AIXÍ, el 1986, quan
el mundial es va fer a
\ Madnd, ja es parlava que
fitxaria per un club Italià.
Ha estat al Montjuïc,
Mediterrani, Poblenou,
Catalunya i ara lluita amb el
' Barceloneta per ampliar el
seu palmarès de clubs ja
que després dels Jocs de
Sydney va retirar-se de'la
selecció. Va començar a
jugar per tradició familiar i,
• amb 36 anys, encara n'hi
queden dos de contracte
amb el seu actual club.

Finalment arriba un partit de la selecció catalana. No creu que s'hauria de
jugar més sovint?

—«Seria ideal poder jugar almenys un cOp l'any. Reunir-nos tots plegats i convertir
el partit en una festa del waterpolo i l'esport català; no s'ha
d'oblidar que els jugadors catalans hem tingut un protagonisme molt important en tots
els èxits del waterpolo estatal.»
—Hi continua havent un abisme entre
el waterpolo català i el de la resta de
l'estat?
—«Sí que hi és, però cada vegada menys. Per anar bé, cada
comunitat autònoma hauria
de tenir un equip de primer nivell. M'agrada veure a divisió
d'honor equips potents de Madrid, Saragossa i Canàries.»
—Vist amb perspectiva, que el Canoe
guanyés la lliga va ser positiu?
—«Va ser bo, però no perquè
fos aquest equip en concret,
tarnbé m'agradaria, per exeinple, que pogués aspirar al títol
el Olivar, de Saragossa.»
—Algun dia la lliga d'aquí podrà ser
com la d'Itàlia?
—«El primer pas que s'ha de fer
és polític, que el govern aprovi
una llei que permeti a les empreses desgravar les inversions
publicitàries en l'esport, que és
el que fa que a Itàlia els clubs
tinguin un poder econòmic
molt alt.»

0
S"

UN GOL HISTÒRIC

m
'Jf-.

<D Aquell gol en la
final d'Atlanta va
ser el millor
moment de la
meva carrera
EL FUTUR

—Quan plegui de jugar continuarà lligat al waterpolo?

Jordi Sans celebra el gol més important de la seva carrera, en la final olímnpica del 96. / EFE

—«M'agradaria treballar des
dels despatxos, per exemple,
per millorar la projecció mediática en tots els mitjans del
nostre esport.»

—Però Aznar els va prometre que TVE
s'hi abocaria.
—«Ara la situació ha millorat,
però crec que l'atenció dels
mitjans no es correspon amb
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els èxits que herñ aconseguit.»
—Aquell gol i aquella celebració en
la final d'Atlanta, quants cop l'ha vist?
—«Va ser el millor moment de
la meva carrera, perquè aque-

lla imatge va fer la volta al món
i ara puc ensenyar el vídeo al
meu fill, que ja comença a entendre la dedicatòria que li vaig
fer.»

(D M'agradaria
treballar des dels
despatxos per
millorar el
waterpolo
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»FUTBOL AMERICÀ HFL
I ATLETISME

Els campions, classificats
en el darrer partit de lliga
o Els Ravens de Baltimore podran
defensar el títol de la Superbowl
\>.

O Dissabte comencen els «play-off»
de la lliga professional americana
"~*^

EL 9
Nova York

La lliga de futbol americà dels
Estats Units, l'NFL, va acabar
ahir la seva fase regular i dissabte vinent començaran els
play-ojf, que culminaran el 3
de febrer amb la disputa de la
Superbowl a Nova Orleans. Els
Ravens de Baltimore, els campions del 2001, van aconseguir
la classificació en superar els
Vikings de Minnesota per 19-3
en el darrer partit i podran defensar el títol. Els Giants de
Nova York, finalistes del darrer
any, han quedat eliminats.
Dels dotze equips que van
disputar la fase final la temporada passada, només sis repetiran aquest any: els Ravens de
Baltimore, els Raiders d'Oakland, els Dolphins de Miami,
els Eagles de Filadèlfia, els
Rams de Saint Louis i els Buccaneers de Tairipa Bay. Els altres equips classificats per als
play-off són els Jets de Nova
York, els 49ers de San Francisco, els Packers de Green Bay,
els Steelers de Pitsburgh, els
Patriots de Nova Anglaterra i
els Bears de Chicago.
La primera eliminatòria la
disputaran els Raiders contra
els Jets i els Dolphins contra els
Ravens en la conferència ame-

Montecarlo Sis paisos {Bèlgica, Hongria,
Finlàndia, Alemanya, Itàlia i Rússia) han
comunicat a la lAAF el seu interès per
organitzar el campionat del món d'atletisme
del 2005, desprès que Londres hi va renunciar
per problemes financers Alemanya te tres
ciutats interessades en aquest esdeveniment
Berlín, Munic i Stuttgart Pel que fa a la resta
de països només les capitals (Brussel les,
Budapest, Helsinki, Roma i Moscou)
parteixen com a candidates Representants
de cada ciutat visitaran divendres la seu de la
lAAF per conèixer quins són els requisits
necessaris /EFE

í..

»HANDBOL

O'Callaghan substitueix
Muñoz en la selecció estatal

-.f¿>-

Alcoi (Alcoià). El jugador del Barcelona Xavier <
O'Callaghan substituirà l'extrem del Ciudad
Real Julio Muñoz en la selecció estatal que
jugarà el campionat d'Europa, que comença
el dia 2 5 de gener a Suècia L'equip ja esta
concentrat a Alcoi i el cap de setmana
disputarà el memorial Domingo Barcenas
contra Russia, Polònia 1 Tunísia El
seleccionadorl, Cesar Argiles, considera una
«trampa» marcar-se l'objectiu de pujar al
podi, ja que suposana carregar l'equip de
massa responsabilitat, tenint en compte la
inexperiencia d'alguns jugadors que «es
troben amb la seva primera gran cita» / EFE

lOLIMPISME

ricana, i els Eagles contra els
Buccaneers i els Packers contra
els 49ers en la nacional. Els
Steelers i els Patriots en la conferència americana i els Rams
i els Bears en la nacional ja estan classificats per a les semifinals de conferència que es faran els dies 19 i 20 de gener, Les
finals de conferència es dispu-

taran el 27 de gener i la gran final, la Superbowl, el 3 de febrer
a Nova Orleans.
El millor equip de la fase reguiar de l'NFL ha estat els Rams
de Saint Louis amb 14 victòries
i només dues derrotes, seguit
dels Steelers de Pittsburgh i els
Bears de Chicago, amb tretze
victòries i tres derrotes.'

Trent Difter, dels
Ravens de
Baltimore,
celébrala
victòria del seu
equip en la
Superbowl de
l'any passat. / EFE

(VOLEIBOL

El CV Barcelona abandona la lliga
de temporada i, per tant, dijous El club no pot
comunicarà la seva retirada a la pagar les
Federació Espanyola de Volei- jugadores per
El CV Barcelona, l'únic equip bol. Aquesta és la data màxima la falta d'un
femení català que participa en que les jugadores tenen per patrocinador
la superlliga de voleibol, anun- fitxar per un altre equip sense
ciarà demà de manera oficial la haver de perdre la resta de la que
s'encarreguí
seva retirada d'aquesta com- temporada.
petició. La falta d'un patrociEl club català, que va ser fun- de cobrir el
nador que permeti pagar les ju- dat el 1994 després de la desa- pressupost
gadores ha obligat el club a parició de la secció de voleibol del club.
prendre aquesta decisió dràsti- del RCD Espanyol, té un presca. El CV Barcelona es troba des supost de 282.475 euros i n'hi
de fa unes setmanes en una si- falten cobrir 180.303, després
tuació extrema que li farà im^ de la recent retirada de Winpossible afrontar el que queda terthur, l'anterior patrocinaEL 9
Barcelona

-i-

SIS països aspiren a organitzar
el mundial de l'any 2005
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dor. Més de seixanta empreses
han tingut opcions d'ajudar el
club, però no s'ha pogut arribar
a cap acord concret. Per tal de
trobar un patrocinador, els últims partits les jugadores havien Úuït a les samarretes «Esponsor. Es busca».
La plantilla del CV Barceloha
està formada per jugadores
professionals, entre les quals hi
ha quatre estrangeres. Actualment, després de dotze jornades, ocupa el desè lloc de la superlliga amb sis victòries i sis
derrotes.

Desactiven una'bomba de la
guerra a Testadi de Berlín
Berlín Una bomba de la Segona Guerra
Mundial va ser desactivada ahir a l'estadi
olímpic de Berlín La bomba havia estat més
de mig segle sota una tnbuna d'espectadors
1 va ser descoberta gràcies a les obres de
reformatjue es porten a terme per al mundial
de futbol del 2006 Els artificiers que van
desactivar la bomba no s'expliquen com
podia estar dins de l'estadi olímpic, ja que
durant la Segona Guerra Mundial no va ser
bombardejat perquè els terrenys on està
situat encara eren als afores de la ciutat
L'estadi de Berlín va ser construït el 19361 és.
el més gran d'Alemanya /EFE

»TRINEUS

La cursa Pirenacomençarà el
proper dia 20,a Osca
Barcelona Ahir es va presentar al Palau de la
Generalitat la dotzena edició de la cursa
Pirena de tnneus arrossegats per gossos La
cursa començarà el dia 20 de gener a la '
Partuca (Osca) i acabarà quinze dies més tard
a la Molina després d'un recorregut de 475
quilòmetres Aquest any hi participarà u n \ ^
equip de la protectora d'animals DESA, de
Rubí, que serà conduït per Rafa Chaparro i
Magda Ramos A l'acte hi van assistir Marta
Ferrusola, esposa del president de la ,
^ Generalitat, Pep Parés, director de la cursa, i
Jordi Vilajoana, conseller de Cultura / EL9
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O El Barca va perdre divendres
passat contra el Vic (2-3) en el
primer partit de la fase regular
de la copa d'Europa

O El Seregno italià va ser el
darrer equip que va guanyar
un partit a Can Barca (6-7), la
temporada 1989/90

O Els blaugrana feia onze
temporades que no perdien
un partit de competició
europea al Palau

Dotze anys després
ANNA FERRER
Barcelona

ELS PARTITS
Copa CERS 89/90
Barcelona-Seregno

El FC Barcelona va trencar en
el darrer partit de la copa d'Europa una ratxa d'onze temporades sense perdre un partit
d'una competició europea al
Palau Blaugrana. El CP Vic va
ser l'equip que va fer que després de 27 partits sense perdre
el totpoderós FC Barcelona ensopegués. Va ser divendres, en
el primer matx de la fase regular de la copa d'Europa, que els
de Carlos Figueroa van veiíre
com els vigatans s'imposaven
per un ajustat 2-3 quan el seu
equip havia tingut un avantatge de 2-0. Des de la temporada
1989/90, el Barca sempre havia
empatat o guanyat els partits
de copa d'Europa, copa de la
CERS o Supercopa que havia
disputat a casa.

Copa CERS 92/93
Barcelona-Herne Bay
Barcelona-Moenchengladbach
Barcelona-Thiehe
Copa d'Europa 94/95
Barcelona-Thunerstern
Barcelona-Benfica
Copa d'Europa 95/96
Barcelona-Novara
Barcelona-Benfica
Barcelona-Igualada

6-7
:... 22-2
24-3
7-5
10-0
5-Ú
5-2'
4-1
2-2

(perd per penals)
Copa d'Europa 96/97
Barcelona-Llceo
.Barceipna-Vercelli
Barcelona-La Roche-sur-Yon
Supercopa 96/97
Barcelona-Ollveirense

5-5
...4-3
25-2
8-1

Copa d'Europa 97/98
Barcelona-Liceo
Barcelona-Porto
Barcelona-Vercelli

El darrer partit que el Barca
havia perdut a casa va ser el 20
de juny de 1990 en la final de
la copa de la CERS contra el Seregno: En l'anada els blaugrana
havien empatat a tres a la pista
dels italians però en la tornada
van caure derrotats 6-7. En
aquell partit, l'equip blaugrana
estava format per Llorca, Venteo, Ayats, Paul i Polo entre
d'altres. En el cinc italià hi havia jugadors com Enrico i Massimo Mariotti i Pablo Cairo. En
aquest partit, en el qual es va
haver de jugar la pròrroga, els
blaugrana van veure com a tres
segons del final del partit els
italians s'enduien la copa de la
CERS del Palau.

Mirko Bertoluccí lluita amb els germans Páez en la final a quatre de la temporada passada. / EFE

En 11 anys, 4 empats. Des de
la temporada 89/90 els blaugrana no havien p e r d u t cap
més partit, tot i que un dels
quatre empats que van aconseguir en a q u e s t s anys els va
deixar el mateix mal regust que
una derrota. Va ser durant la
t e m p o r a d a 95/96 q u a n van
perdre la final de copa d'Europa contra un altre equip català,
l'aleshores Kembo Igualada.
Els 50 minuts van acabar amb
empat a dos en el marcador.

però en els penals els igualadins van tenir més encert. Des
d'aquest empat només n'hi ha
hagut tres més, tots en la fase
regular de la copa d'Europa. El
primer va ser la t e m p o r a d a
96/97, en la segona jornada
contra el Liceo (5-5), el segon
empat es va produir en la quarta j o r n a d a de la t e m p o r a d a
97/98 contra l'Oporto (3-3) i el
darrer va ser la temporada passada én la quarta jornada i va
ser contra el Liceo de la Coru-

4-3
3-3
7-1 •

Copa d'Europa 98/99
Barcelona-Vic
Barcelona-Herne Bay
Barcelona-Novara

6-1
9-3
3-1

Copa d'Europa 99/00
Barcelona-Porto
Barceloná-Vic

5-2
4-0.

Supercopa 99/00
Barcelona-Paço d'Arcos
Barcelona-Uttigen
Copa d'Europa 00/01
Barcelona-Novara
Barcelona-Llceo
Barcelona-Thunerstern

7-1
8-3
5-1
2-2
, 10-0

Copa Continental 00/01
Barcelona-Vic

12-3

Copa d'Europa 01/02
Barcelona-Vic
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nya (2-2).
Vic al Palau. Barca i Vic s'han
Divendres passat es va tren- enfrontat dues ocasions més
car aquesta bona
en aquestes temratxa. El CP Vic es ^ «^ ^ ammmm^
porades d'imbava voler revenjar,
tibilitat blaugraEl CP Vic es va
del 12 a 3 encaixat
na al seu pavelló.
voler revenjar
en la tornada de la
El primer va ser la
del 12-3
final de la copa
temporada 98/99
encaixat en la
Continental al dei els blaugrana es
copa Continental
sembre, que va suvan imposar per
posar un nou títol i
I 6-1. La temporaper als blaugrana.
f^m^ma
da 99/00 el Barca
Aquest no era el primer partit es va mostrar molt superior i va
de copa d'Europa que jugava el guanyar 4-0.

i

....2-3

En aquesta edició de la copa
d'Europa encara s'han de jugar
dos partits més al Palau Blaugrana. El proper serà contra el
Barcelos portuguès a principis
de febrer i el darrer, contra el
Bassano italià a principis del
mes de març. Després de començar amb mal peu la fase regular de la copa d'Europa, el
Barca és tercer a la classificació
del grup A. El seu proper rival
a Europa és el Bassano italià,
darrer classificat
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, TENNIS. OBERT DE SYDNEY La jugadora austríaca Barba
Schett treu la llengua per darrere de la raqueta durant
el partit que va jugar ahir contra la belga Justine Henin
en el torneig de Sydney del circuit femení. Schett va ser
derrotada en dos sets per 7-6 i 6-3. / EFE

BÀSQUET. NBA Els bases dels Cavallers de Cleveland, Bryant Stith, a la dreta/i els Trail Blazers
de Pòrtland, Rick Brunson, lluiten pel control dè la pilota en el partit que va enfrontar ahir
els seus equips al Gund Arena de Cleveland. L'equip de Pòrtland va derrotar en el partit
. Cleveland per98-72./EFE

mi
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ESQUÍ DE FONS. COPA DEL MÓN

SUMO El gran campió de sumo Musashimari, en la cerimònia prèvia a la disputa de la competició que es va fer ahir al Meiji Shrine de Tòquio. Musashimari és acompanyat del lluitador
Wakanoyama. Aquesta competició aplega centenars de seguidors del sumo en'els prirners
dies de l'any nou. / EFE
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La noruega Bente Skari
i les russes Larissa Lazutina i Olga Danilova, en la cursa de
15 quilòmetres de la copa del món d'esquí de fons que
es va fer ahir a Lago di Tesero, a Itàlia, Skari va guanyar
la cursa, Danilova va ser segona i Lazutina, tercera./EFE
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»BÀSQUET

»HOQUEI SOBRE GEL

La final de l'Eurolliga 2003
es farà al Palau Sant Jordi

La primera fase de
lasuperlliga
acaba avui amb
un Barça-Jaca

O La comissió de competicions de l'Eurolliga O La final de Tedició d'aquest any es jugarà
li va concedir ahir a Ljubijana
a Bolonya i la del 2004, a Tel Aviv

K\^ '^'-ü

EL 9
Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona ha estat escollit com a seu
de la final a quatre de l'Eurolliga de bàsquet per la temporada 2002/2003. Aquesta serà
la segona temporada que Barcelona s'encarregarà d'orga.nitzar una final d'aquestes cairacterístiques. La primera vegada va ser la t e m p o r a d a
1997/98 i també es va celebrar
al Sant Jordi.
En aquesta ocasió, la comissió de competició de l'Eurolliga que es va reunir ahir a Ljublj a n a (Eslovènia) va decidir
atorgar l'organització de la final del 2003 a Barcelona per les
qualitats que presenta la ciutat.
Segons la comissió, «per la tradició de la ciutat en el món del
bàsquet, per la seva capacitat
organitzadora, per la seva infraestructura i equipaments
esportius, per la seva xarxa de
transports i comunicació, per
la seva capacitat hotelera i pel
suport de les institucions públiques i privades».
La final la va demanar Barcelona Promoció i es farà al Palau Sant Jordi, una instal·lació
c o n s t r u ï d a a m b motiu dels
Jocs Olímpics de Barcelona 92
per Arata Isozaki i que es va
inaugurar l'any 1990.

i\

»HOQUEI SOBRE PATINS

El Blanes
c o m e n ç a la
segona volta
g u a n y a n t a Vic
• \

-

Barcelona. El Viva H à b i t a t

El Kinder de Bolonya celebra el triomf de la copa d'Europa del 1998 la primera vegada que es va fer a Barcelona. / EFE

Com Saragossa, Munic i París
Amb aquesta ja són dues les vegades que Barcelona s'ha
.encarregat de l'organització de la final a quatre de l'Eurolliga.
Des de la temporada 1987/88, quan es va començar a decidir
el guanyador de la copa d'Europa mitjançant les finals a quatre,
només tres ciutats europees han acollit aquesta final en dues
ocasions. Saragossa ho va fer les temporades 1989/901
1994/95, Munic en va ser la seu la temporada 1988/89 i la
1998/99. París és l'altra ciutat europea que ha organitzat la final
a quatre en dues ocasions: les temporades 1990/911,1995/96.
A nriés a més la ciutat francesa va organitzar la passada
temporada la final de la Suprolliga organitzada per la FIBA

LES FINALS AQUATRE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001

Gant (Bèlgica)
Munic (RFAlemanya)
Saragossa ( E s p a n y a )
París (França)
Istanbul (Turquia)
Atenes (Grècia)
Tel-Aviv (Israel)
Saragossa ( E s p a n y a )
París (França)
Roma (Itàlia)
Barcelona
Munic (Alemanya)
Salònica (Grècia)
París (França) (Suprolliga)
Doble partit (Eurolliga)

•NATACIÓ

El mundial de Barcelona agafa forma
EL 9
Barcelona

El c o m i t è o r g a n i t z a d o r del
campionat del món de natació
que es farà a Barcelona el 2003
va dissenyar ahir el programa
de les dues setmanes de competició, del 13 al 27 de juliol. La
primera de les proves que es
disputarà serà la de 5 quilòmetres a mar obert, amb sortida
des del Portal de la Pau, davant
el monument a Colom i arribada a la platja de la Barceloneta.
Els 10 i 25 quilòmetres tíndran

Barcelona. La primera fase
' de la superlliga d'hoquei
sobre gel acaba aquest
vespre amb el partit que
jugaran al Palau de Gel el
FC Barcelona i el Jaca (a 2/4
de 10) El matx,
corresponent a la 9a
jornada, es va suspendre
perquè el Jaca no va poder
viatjar a Barcelona per
culpa de la neu. Qui
s'emporti els tres punts
acabarà segon d'aquesta
pnmera fase El Puigcerdà
{9 victòries 11 derrota)
acabarà pnmer / u s

un recorregut similar.
Durant la primera setmana
es concentraran, a bíinda de les
proves de llarga distància, les
competicions de waterpolo,
salts i natació sincronitzada.
Per a la segona s e t m a n a es
deixaran les proves reines, les
de natació en piscina olímpica.
El campionat tindrà tres caps
de setmana, a diferència dels
dos que hi va haver a Fukuoka,
amb l'objectiu d'arrossegar
més espectadors als escenaris
i tenir més audiència televisiva.
Els escenaris del campionat
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també van quedar ja clars després de la reunió d'ahir. El waterpolo es jugarà a la nova piscina que està fent el CN Barcelona, a l'EscoUera, però les finals es traslladaran al Palau
Sant Jordi, on estan programades les proves de natació de la
segona setmana. Si el campionat és un èxit més de 10.000
persones podran presenciar
les proves de natació i les finals
de waterpolo al Sant Jordi. Totes les decisions que va prendre ahir el comitè organitzador
hauran de ser aprovades per la

federació internacional d'aquí
a dos mesos que es farà a Moscou.
La mascota, en secret. Pel que
fa a la mascota del campionat,
un dels secrets més ben guardats dels organitzadors, Joan
Clos va avançar que es presentarà durant la segona quinzena
del mes de març, la primera de
l'era adaptada a Internet. Una
altra de les novetats és que hi
haurà dos punts de trobada per
als aficionats: a Montjuïc i a la
platja de Sant Sebastià.

Blanes va guanyar ahir a la
pista del CP Vic (3-5) Els de
la Selva tenien encarniat el
partit a la mitja part quan ja
guanyaven per un ampli
1-4 En un altre dels partits
disputats ahir, el Reus va
golejar el Vilafranca per
5-2, resultat que ajuda els
reusencs a allunyar-se de la
zona baixa de la
classificació EÍNoia-Liceo
(3-3) 1 l·lgualada-Mataró
(2-1) completen la
jornada /EI9

»HOQUEI SOBRE PATINS
DIVISIÓ D'HONOR
Ueida-Alcobendas
Vic-6lanes
Noia-Liceo
Igualada-Mataró
Reus-Vilafranca
Tordera-Voltregà
Areces-Barcelona
Maçanet-Tenerife
EQUIPS

Barcelona
Liceo
Igualada
Lleida
Noia
Blanes
Voltregà
VIC
Maçanet
Reus
Matará
Tenerife
Vilafranca
Alcobendas
Areces
Tordera

4-0
3-5
3-3
2 -1
5-2
Suspès
3-6
3-2

PJ PG PE PP

16
16
16
16
16

14
11
10
10
9

0
2
4
2
2

2
3
2
4
5

GF GC

72
66
62
60
56

27
40
42
46
50

R

42
35
34
32
29

16 8 3 5 56 44 27
15 8 3 4 35 34 27
16 8 1 7 66 56 25

16
16
16
16

7
7
3
4

3 6
1 8
4 9
111

48 56
63 56
45 57
4163

24
22
13
13

16 3 3 10 3 1 5 0 12
16 3 2 1 1 3 6 5 8 11

16 3 112 49 82 10
15 2 211 45 70 8

La propera (13 gener)
Tenerife-Lleida, Alcobendas-Vic,
Blanes-Noia, Liceo-lgualada, Mataró-Reus, Vilafranca-Tordera, Voltregà-Areces, Barcelona-Maçanet
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Dimecres 9 de gener del 2002

FC BARCELONA
DORSAL/NOM

PERISTERI

POSICIÚ

ALÇADA

5. Rodríguez, N.

Base

lm88

4. Dinkins, B.

6. Alzamora, A.

Pivot

2m05

5. Papamakarlos, M. Base

7. De la fuente, R.

Escorta

lm98

7. Pelekanos, M.

Base

lm98

8.. Ekonomou, N.

Aler pivot

2m05

8. Agron, X.

Pivot

2ml3

9, Okulaja,A.

Aler pivot

2m05

10. Digbeu,A.

Aler

lm96

11. Navarro, J.C.

Escorta

lm91

12. Dueñas, R.

Pivot

2ml8

..«13ïi Jasikeyicius, S.

Base

DORSAL/NOM

LUGANO SNAKES
PAMESA VALÈNCIA

POSICIÓ

ALÇADA

Escorta

lm92
lni90

lm94

9. Pantazopoulos, G. Base
10. WojcIcA.

Aler pivot

2m09

11. Tsartsaris, K.

Aler

2m09

Pivot

2ml4

, 12. Kuhel,A.

lni93

13. Carter, M.

Aler

14, Rentzias, E. - :, Pivot '

2inl2

15. Efthimiou,T.

Pivot

2m07

19. Karnisovas, A.

2ni04

" 17. Mitropulus,j4s"'

Base

lm96

Aler

,,,5 «Jni97,«

• ENTRENADOR: Aíto García Reñéses.

» ENTRENADOR: Argidas Pedoulakis.

» CLASSIFICACIÓ: 4t (6-3)

» CLASSIFICACIÓ: 7è (2-7)

HOMES CLAU

^ 5"'

f^r

í!í.

Ademóla Okulaja
"lALER PIVOT)*""
,,^.,,JC Barcelona
Gràcies a ell la baixa de

Qualsevol possibilitat de

, Adam Wojcic
"*!{ALER PIVOT)
feristerí,,
. .-.
Un jugador que ho fa tot

Pau Gasol ha quedat

victòria dels grecs passa

bé: juga d'esquenes, tira

minimitzada. Haurà de

perquè aquest exjugador

amb encert de tres punts,

marcar Wojcic i mantenir

de l'NBA tingui el dia,

agafa rebots, corre al

la seva capacitat en el

sobretot des de la línia de

contraatac. Al Palau

rebot i en el tir.

tres punts.

ningú el va aturar..

^ ¡ í

Byron Dinkins i Joan Carles Navarro es tornaran a veure les cares. / EFE

Byron Dinkins
(BASE)
Peristeri

• Atenes

( ¡ ) - 2 0 . 1 5 h (Canal Barca i 33)

72'
87

,, LUGANO SNAKES, Lisicky (9),. Fox,(19),;.,,,
j,¡ííryrd¡c,(Í;5)',;Gpián¿vick2);Jf^
jiÍjí4TTCÍhcjinieiál;|7,í¡lotiñson!(2)^
UÍi:(8Í,'Steyíci{9)'i|EdwWdS:í;Í;^^
•iÜi:PAMÉSÏVALÈNCIA-ÍRoÜlíiaífe)i^liueh^i(j;í
«!;;Cd:5);|Ra;à|&ò'(5)i'lT{ò|ikin^
ÍÍiiít:ón(2Ò)ÍTT^inc1nl6iài^rcíiififord(3)ï^
•|;¡!ÍEIsón|(5);ÍMlliera¡a2:)i:R^
Íin:PARCÍALS/ÏÍÍ2-Ï7ÍÍ29-'27;,íÍÍ;i^^2Ï!íÍ!}!^
•j|!ÍjÍ|4r22;ÍÍÍ!;í:;Ï!5!íij|i!J:;;|j^^
|ípÍRB|TRÈS:(Íicorja(Jt|ila^
||jÍini'{SánWar;inpy;iíl!i!í|í|Í!(i:;lii^
iiÍiÍ0MÈNTÀRl:5EÍiRamèsà;W
i í ii ïeu!lideràt;en;èl'gnjp ASdejla popa S^ j j i j | i
liíi'pqrtaàmB un triomf pámqde'álá^
i}li;cle!¡i.úganri;SufsÍ¡Enyei'Segom
íjji"amb¡iltfófll<insliiüüengp;cp^
! I ¡ijdqrs;ni^s*cièstacàts; élsivaléna
íjjj guanyaven'tl2K22;iÜ hipare t^^^
•iiiÍíl3r3Svaigúajárel!ÍTáatx;jpér
íiSjígpnaipaHièliPamesàyàséH^

•|||||||||ll|||||||j|!
liÉSIliiiilliiillBiiiil
||ESTUOIA|ÍTES;Í!Í|g^^^
iiiDr;àgsi
]ij;ÍSTÚpÍÀNTES::Gàrn^tfip)!i^
i!íiiçiji)^jjiménw(9jijtópfra(j^^^
.•]'Ï!;(:Í!7^]T}icinçiniciaÍ4T4;;i]àseii(i7);!Ma
•i5ÜïrrïezÍ(9)|RaHerson$l^)i;^
jiií¥ÀfícWLSÍ:ÍÍ6^34yS26^Ï3ÍÍ25p5)i'iSi
>SÍ!ÍÍ!BÍtRÉSli¡iéiem(;Éslovenia)H;pa!(i-{ÍHi
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El Peristeri no ha de ser rival
aquest cop per al Barca
o L'equip d'Aíto visita un equip limitat, però
que va ser capaç de guanyar al Palau
LLUÍS SIMON

L'efèrna discussió sobre el pivot

Barcelona

El bon moment que viu el Barca a l'ACB s'ha de traslladar
aquest vespre a Atenes, a la pista del Peristeri, on l'equip d'Aíto necessita una victòria que li
estalviï patiments en les últimes jornades d'aquesta primera fase. La trajectòria del conjunt grec a casa fa por, però no
precisament als equips rivals,
sinó als aficionats locals, que
han vist perdre el seu equip en
sis dels set partits de l'EuroUiga
aquesta temporada. Amb
aquest balanç, ni tan sols la
inesperada i afortunada victòria al Palau Blaugrana en la pri. mera volta ha de fer pensar que
un equip tan irregular com
inestable —va fitxar Ferran
Martínez i poc després li va donar la baixa— com aquest pugui derrotar el Barca actual.
Tot i això, com sempre, Aíto

O La victòria a Atenes és imprescindible per
aspirar al segon lloc del grup

Des de principi de.temporada va quedar dar que el joc interior
del Barcelona no era tan poderós com el de la temporada
passada a causa de les baixes de Gasol, Eison i Sayic. Amb la
impossibilitat de fer jugar com a comunitaris Jasikevicius i
Karnisovas, ei Barca va quedar força lligat de mans per bussejar
en el mercat. Aíto manté que l'equip de què disposa ja li va bé,
però al mateix temps porta un desconegut, el jamaica Ff riend,
per provar-lo. Això fa qúe es disparin iès especulacions. Aixi, des
de València asseguren que el Bàrça ha intentat canviar Elson
per l'irregular Ekonomou

.

avisa dels perills que pot provocar un excés de confiança:
«No podem confiar-nos per la
seva situació ja que no guanyar
provocaria més d'un problema.» Amb el primer lloc gairebé assegurat per al totpoderós
Kinder de Bolonya —que podria perdre Becirovic per lesió
un temps— l'objectiu de l'equip català és assegurar la segona posició. Ara mateix, però,
té les mateixes victòries i derro-
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tes que l'Olimpja i l'Ulker (6-3)
i una altra ensopegada seria fatal, sobretot tenint en compte
que els d'Ai'to encara han d'anar a Ljubljana i Kaunas. «Una
bona classificació passa per
aquest partit i, per tant, no el
podem perdre», reconeix el
tècnic blaugrana, ja recuperat
de la indisposició que li va impedir dirigir el Barça-Fórum de
diumenge.
El Peristeri tindrà la baixa del

pivot danès Michael Andersen
i del base Alexis Papadatos,
però tot el perill ofensiu d'aquest equip es limita a dos jugadors, el veterà base nord-americà Byron Dinkins (Rockets, Spurs i Pacers) —un dels
millors tiradors de l'Eurólliga— i l'aler pivot polonès
Adam Wojcic, el millor jugador
del seu país. L'equip grec és
vuitè a la lliga grega amb un pobre balanç de 6 victòries i 7 derrotes.
El mateix entrenador dels
grecs, Argidas Pedoulakis, assegura que un dels principals
objectius del seu equip és que
«no es lesioni ningú més» i es
conforma a arribar alfinalamb
el marcador ajustat. «És una
bona ocasió per als rneus joves
jugadors per demostrar que la
victòria a Barcelona no va ser
un accident, sinó que ens la
vam merèixer», va afegir el tèc- nic.

ijHilényïyah'éntamiàrja'ylçtòn^
íiiiJcpntundénVprifTièhpuàrtiqü^
jiSj.ifaarambJun!è^çar(daiósi673^^
!;ii;manseSya;acostar;finsai5^Q-í7i^
íiiJJl'ÈstutíiàntesÀ/àMtérírèaca

iPiisinísé^lieifiin'elpMiili
|IÍsH<rtona|EÍl|auiÍ^it|)ri^i^
|jy|juga!lí^n3!|'aiit¡d¡el;seij)^^
||jÍu-tunatÍfE|^r|lji^aWq|eÍ|^
íifiipaÉtídi'BíiüésííyesprèíIsjtó
;p¡;ce)ntra(eBn,denael;Seu-grut^
|j|i|^EKjd|Aíengs||EJ|èGm|j^
|j|j!líeqij(i^;t)a^|D)lis^
jiÍJil'ï^|íiOYÍGÍ|nG^|(ogijlÉ
|||eÍBei|ne||er||||i|J!|Í||
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Com desfer
en unanyun
equip campió

»NBA
Knics-Spurs
Sonics-Bulis
Pistons-Timberwolves
Celtics-Magic
Blazers-Cavs
Nuggets-Hornets
Clippers-Sixers

EQUIP

Nets
Cèltics
Wizards
Magic
Sixers
Knicks
Heat

Larry Brown, de tan obsessionat com estava per la defensa,
li pot acabar passaiit com a
Van Gundy a Nova York. Els
Sixers, brillants finalistes de
l'NBA el 2001, caminen ara per
terra de ningú i corren el perill,
cada vegada més evident, de
quedar-se fora del play-off, un
fracàs sonat. La franquícia ha
fet tants canvis que la plantilla
ha quedat descompensada i,
segurament, desorientada. Fa
un any el cinc titular de Filadèlfia el formaven Eric Snow,
Alien Iverson, George Lynch,
Tyron Hill i Theo Ratliff. L'equip era, amb diferència, el
millor de l'est i, fins i tot, superava en victòries els Lakers,
que començaven a ressorgir
després de la crisi d'ego de
BryantiO'Neal.
Larry Brown, però, no en feia
prou. Creia que sense un pivot
dominant el seu equip faria
figa quan arribés el play-offi va
remoure cel i terra per fitxar el
ja veteraníssim Dikeme Mutombo. Per aconseguir-lo va

haver d'oferir als Hawks el seu
pivot titular —Theo Ratiiff— i
el croat Toni Kukoc —al qual
havia fitxat per fer-lo jugar de
suplent desfent-se de l'elèctric
Larry Hughes-p La decisió,
arriscada, li va sortir prou bé i
gràcies a la producció constant d'Ivérson, al qual va resituar com a escorta, i a la intimidació de MutOmbo va arribar fins a la final, però allà Los
Angeles Lakers van passar-li
per sobre.
i
Ja en aquesta pretemporada
Brown va continuar desfent un
equip campió i dos titulars fiables —George Lynch i Tyrone
Hill—, els excel·lents pivots
Nazr Mohammed i Todd MacCuUoch i un dels millors jugadors de les lligues d'estiu, Jumaine Jones, van deixar els
Sixers. A canvi de què? La gran
aposta era Derrick Coleman,
un All Star en hores baixes que
torna a jugar a un nivell acceptable. L'inici de temporada,
amb Iverson lesionat, va ser
desastrós, amb set derrotes seguides i l'equip tot just és desè.
Per acabar-ho d'adobar, Matt
Geiger s'ha acabat retirant.

EQUIP

Bucks
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls

EFE

La dona de Michael Jordán va
presentar a un jutjat de l'estat
d'Illinois la demanda de divorci pel que considera «diferències irreconciliables» en el matrimoni. En la demanda, la
dona de Jordán especifica que
no hi ha cap possibilitat de reconciliació perquè això perjudicaria els interessos de tota la
família i sol·licita que li sigui
concedida la custòdia permanent dels tresfillsque ha tingut
el matrimoni.

Juanita Jordán també demana que se li deixi la residència
que la parella té a Hiighland
Park, à Chicago, i la meitat de
les propietats del matrimoni.
Quant a la pensió que haurà de
passar-li l'actual jugador dels
Wizards, Juanita diu que s'ha
d'adequar als ingressos que
rep Jordán perquè els tres fills
puguin prosseguir la seva educació. Jordán es va casar el 1989
i es calcula que ingressa uns 40
milions de dòlars anuals, sobretot en concepte de publicitat. El primer cop que va deixar
de jugar a bàsquet, el 1994, ho
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PJ

PG

PP

33
33
31

21
20
17

11
13
14

36 18
34 15
33 14
31 8

18
19
19
23

PJ

PG

PP

31
35
33
32
33
34
32
33

18
20
18
16
15
13
12
6

13
15
15
16
18
21
20
27

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

Spurs
Timbenvolves
Mavericks
Jazz
Nuggens
Rockets
Gnzzlies

PJ

PG

PP

32
33
33
33
32
33
33

24
24
22
17
10
10
9

8
9
11
16
22
23
24

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACÍFIC
EQUIP

Iverson és l'únic que compleix en els Sixers. / EFE

HAN ARRIBAT
Dikembe Mutombo (Hawks)
Derrick Coleman (Hornets)
Vonteego Cummings (Warriors)
Corle Blount (Warriors)
Damone Brown (N CAA)
^
Samuel Dalembert (NCAA)
Matt Harpring (Caval ¡ers)
Alvin Jones (NCAA)
JabarlSmith(KJngs)
Speedy Claxton (College)
Tim James (Hornets)
Ira Bowman (Hawks)
Michael Ruffin (Bulls)

HAN MARXAT
Theo Ratliff (Hawks)
Toni Kukoc (Hawks)
Vernon Maxwell (retirat)
Ademóla Okulaja (FC Barcelona)
George Lynch (Hornets)
Tyrone Hill (Cavallers)
Jumaine Jones (Cavallers)
Todd MacCulloch (Nets)
Nazr Mohammed (Hawks)
KevinOllie (Bulls)
Pepe Sánchez (Panathinalkos)
Rodney Budford (GrJzzlies)
Matt Geiger (retirat)
Michael Ruffin (Lleida)

La dona de Jordán vol el divorei
Chicago (EUA)

'

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL

O Tot va començar amb l'obsessió de Larry
Brown per fitxar Dikembe Mutombo
Barcelona

79-90
100-88
93-109
87-98
98-72
80-94
92-116

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC

o Els Sixers, finalistes el 2001, han canviat
gairebé tot l'equip i estan fora del «play-off»

LLUÍS SIMÓN
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va fer, segons va dir, per dedicar més temps a la família. Jordán, de 38 anys, es troba ara en
un magnífic moment de forma
després del seu segon retorn a
les pistes ja que ha aconseguit
convertir els Wizards en un
equip guanyador, després que
les ultimés temporades el conjunt de Washington no hagués
aixecat cap. En l'últim partit
que va jugar, Jordán va arribar
a la xifra dels 30.000 punts. Ho
va aconseguir, precisament,
contra el seu equip de sempre,
els Bulls, amb els quals va guanyar sis títols.

Problemes per a Jordán, /EFE

Lakers
Kings
Clippers
Suns
Sonics
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

30
35
34
34
34
33
34

24
26
18
18
18
15
12

6
9
16
16
16
18
22

E(ddieJonesi
Chris Webber,
jugadors de la
setmana
Nova York. Els jugadors
Eddie Jones (Miami Heat) i
Chris Webber (Sacramento
Kings) han estat escollits
, per l'NBA com a jugadors
de¡la setmana de la ,
* federació est l'oest,
, '
respectivament Jones's'ha
' entossudit a ressuscitar , '
l'equip de Pat Riley amb
actuacions magnifiques
contra els Pacers, els Cèltics
1 els Warriors anotant,
rebotejant i assistint
Webber, desprès de
superar una lesió
complicada, torna a ser el
de sempre i va fer una
mitjana de 30 punts 110
rebots en tres partits contra
elsClippers, elsSunsiels
Bucks Ahir va destacar el
triomf dels Spurs contra els
Knicks amb ei base Tony
Parker (14 punts) i el pivot
TimDuncan(21)coma
jugadors mes valuosos /EI 9
^'
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN RASVION ESTEBAN
certa objectivitat en les retransmissions
de TV3. O també que, seguint l'aproximació a l'espectador castellanoparlant
que va iniciar la troupe d'en Bueñafuente. La nostra té més present que inai que
el Madrid és el segon equip de Catalunya. I ja se sap que si és per augmentar
l'audiència, tot s'hi Vcd.

El dia que TV3 va elogiar Figo
Alguna cosa està canviant, a La nostra.
La transmissió.del Madrid-Dépor de
dissabte no va traspuar ni el menor
símptorna d'antimadridisme, o sigui,
de barcélonisme visceral, qiie havia estat la norma seguida fins a extrems his-,

LATRÍA
>EUROSPORT! ..4ñ

Torneig de Sydney
Quart did de competició del
torneig puntudble pera la
WTATour, ambla
participació d'algunes de
les jugadores mes
destacades dol circuit, com
Mauresmo, Williams,
Martínez o Hingis.

f».

»,33 ' .

Peristeri-FC Barcelona
El Barcelona viatja a Grecia
en la desena jornada de
l'Eurolligaperafiontarun
partit teoncament
assequible contra el
Pensten. El Barca ha de
guanyar si vol aspirar ais
pnmers llocs del grup

»332'::;

Còrdova-UE Figueres
El Figueres disputa l'anada
dels quarts de final de la
copa del Reí contra l'equip
andalús Durant la segona
part s'alternaran imatges
d'aquest paitit amb
imatges del Peristen-Barça
de bàsquet

duda se
a¡)odcre de ti. Dèjà (jüc el amor
entre en tu vida v tu tora/ón
•-+

triònics durant l'època de Pérè Escobar.
Van sonar estranyíssims els elogis a Zidañe, a la saviesa de Raúl... I sobretot
el «Molt bé. Figo!» que van dedicar a un
dríbling del dimoni gros de Can Barca..
Podríem dir que perfis'ha imposat una

Comença el compte enrere
capa laSuperbowl

Barcelona. La plataforma
digitafemet avui al vespre'
-per als seus abonats, en la
modalitat de peatge per
VISIÓ, dos partits d'anada
dels quarts de final de la >
copa del Rei de futbol A
^tres quarts de nou ofenrà el
Deportivo Valladolid, que
s'emet'per la taquilla 101,
Un quart després, á les nouen punt, serà el torn del
Vila-real-Athletic, per la
vtaquilla102 /EL9.
,

MARC SALGAS
Beircelona

La lliga regular de futbol americà dels Estats Units s'ha acabat. A partir d'ara, durant tot el
' mes de gener, es disputaran les
rondes del play-ojf que decidiran els dos finalistes que s'enfrontaran el 3 de febrer a Nova
Orleans en la gran final de la
Superbowl. Amb el recurs d'Internet es pot fer un detallat seguiment de l'evolució de la millor lliga del món de futbol
americà. AJ lloc oficial de l'NFL
(www.nfl.com) s'hi pot trobar
tota la informació necessària
sobre la lliga, els equips, els jugadors i la història de la Superbowl. També hi ha un espai
d'entreteniment a la secció
Fantasy. El cercador Yahoo és
una altra bona eina per accedir
a tota la informació sobre la Superbowl. En l'apartat d'esports
hi ha la categoria NFL (National Futbol League), amb un
nombre important de pàgines
repartides per temes.
Un total de dotze equips han
arribat als play-ojfde la lliga regular de futbol americà. N'hi
ha quatre —el Pittsburgh Stee-

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou Migdia.
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou IVligdia.
15.30 Reportatge.
16.00 Camp Nou IVligdia.
16.30 Àlbum de oro. Copa de la
UEFA: FC Barcelona-Sevilla.
18.15 Tiempo de juego. Futbol: l a
divisió. FC Barcelona-Real
Saragossa.
20.15 Bàsquet. Eurolliga:
Peristeri-FC Barcelona.
22.00 Magazine futbol
internacional.
22.45 Bàsquet. Eurolliga:
Peristeri-FC Barcelona.
00.30 Tiempo de juego. Futbol
aleví: FC Barcelona-Ferran
Martorell.

906 422 200
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Canal Satélite
'
Digital emet dos .
partits de la copa
del Rei

«El Rondo»
supera «L'Entorn»
en nombre
d'espectadors
Barcelona. «El R o n d o » , la

Kurt Warner és placat per Blaín Bishop en la Superbowl del 2000. / EFE

lefs, el New England Patrio ts, el
Saint Louis Rams i el Chicago
Bears^ que no disputaran la
primera ronda perquè van acabar en els primers llocs de la
seva conferència. Els vuit
equips que resten s'enfrontaran el proper cap de setmana

EUROSPORT
08.30 Motor. R a l l i Dakar.
09.00 Futbol. Torneig
Maspalomas.
10.30 Esquí. Copa del món de
combinada nòrdica.'
•12.00 Motor. RaMi Dakar.
12.30 Blatió. Copa del món.
13.45 Esquí. Copa del rpón de
combinada nòrdica.
14.00 Esquí. Copa del món de
combinada nòrdica.
14.45 Tennis. WTA Tour: Sydney.
17.30 Blatió. Copa del món.
18.30 Futbol. Copa.Antalya:
Sturm Graz-Antalyaspor.
20.30 Futbol. Torneig
Maspalomas
22.30 Motor. Ral·li Dakar.
23.00 Eurosportnews.
23.15 Vela. Volvo Ocean Race.
00.45 Motor. R a l l i Dakar.
01.15 Eurosportnews.
01.30 Fi d'emissió.

en la primera ronda. Els guanyadors i els quatre millors
equips de cada grup disputaran un segon partit el 19 i el 20
de gener per decidir qui arriba
a la semifinal del 27 de gener.
El 3 de febrer es jugarà la final
al Superdome de Nova Orleans.

SPORTMANIA
07.45 Fuenlabrada-Estudiantes.
09.30 Futbol. Las Palmas-Real
Sociedad.
11.15 NHL.
Columbus-Nashville.
13.15 ACB.Tau-Unicaja.
15.15 FutboL Resum Itàlia.
15.28 Notícies.
15.30 Futbol.
Juventus-Lldinense.
17.15 NBA. Memphis-Toronto.
18.00 Notícies.
18.05 NBA. Memphis-Toronto. •
20.00 Beisbol. NY-Arizoria.
21.15 Notícies.
21.20 Beisbol. NY-Arizona.
22.30 Golf.
00.30 Notícies.
01.00 Esports extrem.
01.30 Sportswoman.
02.00NBA.76ers-Orlando.
05.00 Futbol. Madrid-Dépor.
06.45 Proves combinades. Triatió.

.tertúlia futbolística de TVE
a Catalunya, va superar '
dilluns amb claredat
l'audiència de «L'Entorn»
del 33 EIpnmerva
' aconseguir una mitjana de
,180 000 espectadors amb
un 8,7 per cent de quota de
pantalla, molt per sobre
dels 1 l'l OOO'espectadors i
el 4,6 per cent del seu nval
en la franja horària / EL9 ,

TELEDEPORTE : FUTBOLTOTAL.
09.50 Avanç programació
10.01 Notícies.
10.10 Lo mejor del año 2001.
Hípica.
11.05 Lo mejor del año 2001.
Gimnàstica rítmica.
13.40 Lo mejordel año 2001.
Motociclisme.
15.55 Lo mejor del año 2001.
Esgrima.
18.25 Lo mejor del año 2001.
Motor.
>
19.10LO mejor del año 2001.
Piragüisme.
20.45 Bàsquet. Copa KORAC.
22.15 Lo mejor del año 2001.
Futbol platja..
23.30 Polídeportívo 2002.
00.00 Motor. RaMi Dakar. .
03.00 Lo mejor del año 2001.
Gimnàstica rítmica.
01.35 Lo mejor detanò 2001.
Tennis.

07.00 Beira Mar-Sporting Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 17.
09.00 Güingamp-Lyon. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
11.00 MaccIesfield-WestHam. FA
' Cup. Tercera ronda. 13.00 90 Minutos Europa.
. '
14.30 Betis-València. Lliga
espanyola. Jornada 19.
16.45 Watford-Arsenal. FA Cup.
- Tercera ronda.
19.00 Stoke-Everton. FA Cup.
Tercera ronda.
21.00 Southampton-Llverpooi.'
Premier League.
23.00 Real Madrid-Atlético de
Madrid. Torneig Madrid 2 0 1 2 .
01.00 PSG-Mónaco. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
03.00 Beira Màr-Sportíng Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 17.
05.00 Guingamp-Lyon. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .

EL 9
Dimecres 9 de gener del 2 0 0 2

FER ESPECTACLE
SANTI CARRERAS

Criden més que parlen
«Àrbitre, podria dir-li a aquell senyor
que hi ha a la graderia que faci el favor
de callar?» L'àrbitre se'l mira sorprès
i li diu que ell no pot fer-hi res. El joc
continua. El nen, que prou feina té per
impulsar la pilota i córrer amunt i avall
del camp, continua escoltant els crits
des de la graderia. Torna a buscar l'àrbitre. Està atabalat. Insisteix a l'àrbitre
que faci callar l'espectador. Els crits de
fons de l'insigne espectador continuen acompanyant la matinal futbolística. Probablement el nen ha somiat
durant tota la setmana aquest partit.
No hi ha res a fer. El xivarri que ha organitzat l'adult és insistent. Els crits
continuen. Per tercer cop, el nen, fart
d'indicacions, crits i insinuacions des
de fora del terreny de joc, torna a buscar l'àrbitre. «Jo no tinc cap competència fora del camp. No puc fer fora
aquest senyor.» El nen, resignat, es
mira l'àrbitre i li diu: «És el meu pare.»
La situació és real. El que no sé és si
el nen ha tornat a jugar a futbol o si
el pare ha continuat tenint aquesta actitud.
Parlem sovint de l'esport espectacle,
de l'alta competició i ens oblidem de
l'esport de base. O de l'esport de formació. I ens oblidem també que el que
ens avergonyeix en un estadi no està
gens Uuny del que viuen cada setmana
els nens i nenes que fan esport. Demanem i exigim que els esportistes d'elit
siguin un mirall per als més joves
—que ho haurien de ser— sense demanar i exigir el mateix als pares que
aconsegueixen intimidar els seus fills
amb actituds poc edificants. Això ja ho
han de dur de casa. Vés a saber si pen-

UNA BASE SÒLIDA. La imatge correspon a un partit del mundialet de futbol
de base que es va disputar l'any passat a les Canàries. Hi ha pares que creuen
que el seu fill els pot solucionar la yida sent una estrella del futbol. / EL9

EQUIP

•k
i!
•ít
•d
•
•
'

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

.

35
33
33
32
31
31
30
30
27
29
24
24
24
23
22
22
21
20
19
13

,

»DIMECRES 9
Futbol. Copa del Rei. Quarts de
final Anada
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Bàsquet. Copa Korac
Motor. Ral-li Dakar, l l a etapa.
Tiyikia-Tichit
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DI10US10
Waterpolo. Partit amistós entre
Catalunya i Suècia a la piscina
Sant Jordi.
Bàsquet. Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ralli Dakar. 12a etapa.
Tichit-Tichit
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Africa
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DISSABTE 12

sen que els seus fills els solucionaran
la vida i guanyaran diners a cabassos,
però l'únic que aconsegueixen és avorrir-los. Els clubs saben que els pares
col·laboren, que els pares paguen perquè els seus fills facin probablement
l'esport que a ells els agradaria fer i que
fan costat a les criatures acompanyant-los, anant als entrenaments i
fent tot el que calgui, però també saben
que no hi ha res pitjor que un pare que
faci d'entrenador i d'àrbitre a la vegada. N'està ple de pares que criden més

PROPERA JORNADA

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

LA SETMANA

Motor. Ral·li Dakar. 13a etapa
Tichit-Kiffa-Dakar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Bàsquet. Copa de la Rema
Rugbi. Copa d'Europa

»BÀSQUET LLIGA ACB

PUNTS

31

»DIVENDRES 11

que parlen. Que manen l'equip des de
la graderia, que contradiuen el que els
diu l'entrenador i que tenen temps per
xiular més que l'àrbitre i alhora increpar-lo. En aquestes condicions és fàcil
pensar que més d'un ha decidit agafar
la play station i tancar-se a la seva habitació lluny d'uns crits que li són familiars, i no notnés a ell sinó a tots els
seus companys. I el pare, probablement, no entendrà que el seu fill prefereixi jugar amb una maquineta que
fer esport, que és molt sa.

Santi Carreras. Periodista

iFUTBOLIADtVtSIó

PENÚLTIMA

EQUIP

1 Barcelona
2 Unicaja
3 Tay
4 Real Madrid
5 Pamesa
6' CS Fernando
7 Fuenlabrada
8 Breogán
9 Estudiantes
10 Joventut
11 Ferum
12 Casademont
13 Ueida
14 Granada
15 Canàries
16 Càceres '
17 Gijén
18 Cantaliria
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VICTÒRIES

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

> LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Breogán-Tau
Dissabte(19.15)
Gijón-Canàries
Dissabte (19.00)
Real Madrid-Cantabria
Diumenge(12.30)
Lleida-Càceres
Dissabte (20.45)
loventut-Fuenlabrada
DiumengedS.OO)
Unicaja-Barcetona
Dissabte (19.00, C+)
CS Fernando-Pamesa
DiumengedS.OO, Spo.)
Casademont-FArum
Diumenge (12.30,33)
Granada-Estudiantes
Diumenge (12.30)

1 Betis-Màlaga
2 Real Madrid-València
3 Valladolid-Deportivo
4 Las Palmas-Matlorca
5 Athietic-Real Sociedad
6 Alavés-Tenerife
7 Celta-Osasuna
8 Viia-real-Rayo
9 Barcelona-Sevilla
10 Saragossa-Espanyol
11 Eitremadura-Oviedo
12Racing-Nà$tic
13 laén-AtlétIco Madrid

EN XARXA ,
Bàsquet
vyww.acb.com
www.basketv.com
www.euroleague.net '
Motor. Ralli Dakar
www.dakar.fr
Futbol
www.livescore.co.uk
Tennis
www.atp.com
www.sanexwtatour.com
www.ausopen.org

14Uevant-Allncete
Ple al 15
15S|»)rting-Xerez

www.fis-ski.com

Futbol. Lliga. 20a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet Copa de la Rema.
Futbol de sala. DIVISIÓ d'honor.
16a jornada
Motor. Ralli Dakar. 13a etapa.
Tichit-Kiffa-Dakar
Motor. Copa del món de trial
indoor. Coblença
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
VoleiboL Lliga Acevol. 17a
jornada
EsquíalpL Copa del món.
Descens masculí a Wengen I
femení a Saalbach

»DIUMENGE13
FutboL Lliga. 20a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 16a jornada
Bàsquet. Copa de la Rema. Final
Rugbi. Copa del Rei. Vuitens de
final
Motor. Ral·li Dakar. 14a etapa.
Dakar-Dakar
Golf. Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
'
Atletisme. Cros de Sabadell, Vall
de Bianya, València i Sevilla
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen i
femení a Saalbach

»DILLUNS 14
Tennis. Obert d'Austràlia

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

www.et9.com
RONDO DE DALT

\RTÍ PERARNAU ]

I JO A MADRID...

Deixem-los
en pau

La foto del Centenario

,>

Rodolfo Martín
Villa continua
recollint èxits
amb les
apagades
d'Endesa./EFE

L'any del Centenario ha començat amb
una foto d'impacte. Ni Zidane, ni Raúl, ni
Figo, ni la samarreta amb les quatre
barres daurades, ni l'absència de
publicitat ni altres histories. La foto del
Centenario és la de la llotja del Bernabeu
la nit del Depor. És una foto que té
pebrots. Quatre personatges. Al mig, losé
María Primero de España y Quinto de
Alemania, amb el bigotet repentinat,
cofoi de casar la filia amb el seu secretari
polític, entusiasmat amb el poder
europeu. Al seu costat, Florentino Pérez,
invicte cabdill de la tribu blanca, rey del
pelotazo, famós per la seva capacitat
d'influència política. Un altre José Mana,
l'Álvarez del Manzano, un alcalde que
passarà a la història de la ciutat per com
va ajudar el Real Madrid pixant-se en els
interessos ciutadans. El quart és Pepe
Folgado, el secretari d'estat d'Economia,
bon amic d'Aznar i l'home més
important dels diners estatals ara que
Rato i Montoro estan al purgatori de
Gescartera.
I direu: què té d'extraordinària
aquesta foto? Doncs mireu, innocents
catalans, tot el poder fàctic estava reunit
durant un parell d'hores en només
quatre metres quadrats del Bernabeu. És
cert que no hi eren l'Església ni l'Exèrcit,
però és que hauria quedat lleig convidar
l'ecònom de l'arquebisbat de Valladolid.
I pel que fa als militars, pobrets, estan
tots reunits amb en Trillo per veure què
faran a l'Afganistan.
El poder a Espanya és això: el gran
bigotis rodejat per l'amo del Realísimo,
l'amic que té la clau dels calés i el
servent que posa la catifa a la capital.
La resta, a fer punyetes!
A partir d'aquesta foto, els culers no
podem competir. Hi ha dos nivells de
joc: el Real Madrid per una
banda i tots els altres a
part. Del que es tracta és
veure qui quedarà
segon. Però Vinvicto ]&
és fora de l'abast dels
^ simples mortals.

Així ho ha decidit l'emperador i és
força lògic. A veure, catalans, en el setè
any del règim aznarista, any capicúa, any
del Centenario, any de la presidència
europea, any de l'euro, any del casament
de la filla, any del patriotisme
constitucional, any de l'escabetxinament
d'Ibarretxe i Pujol, en aquest any
assenyalat al calendari universal amb els
colors rojo y gualda, qui creieu que ha de
guanyar la Lliga, la Champions i la Copa?
Eh? Qui? Algun equip desgraciat de
provincias"? No fotem. Aquest és l'any
d'Espanya. Mai hi ha hagut unes
condicions tan evidents com enguany
per tornar a crear un imperi com els
d'abans. Un imperi econòmic (tots els
amics estan col·locats en grans empreses
privatitzades) i polític (el Rei desactivat,
l'oposició cagant plom, les autonomies
trinxades, els aspirants a la successió
tremolant...) en el qual el gran bigotis
manarà fins a afartar-se'n. Hem de
reconèixer-li capacitat i coneixements
per decidir també qui ha de guanyar
Lliga, Copa i Champions.

José Maria
Alvarez del
Manzano —
entre
Florentino
Pérez i Jesús
Gil—, un
alcalde que
passarà a la
història per
haver ajudat
el Real
Madrid per
sobre de
tothom./EFE

Sort que encara hi ha gent que té
petits detalls, com Rodolfo Martín Villa.
El president d'Endesa, vist l'èxit que ha
tingut a Catalunya durant les nevades,
ha socialitzat el tractament i aquesta
setmana ha deixat 14 hores seguides
sense llum el castizo barri de Chamberí.
Això és un demòcrata!

Si del que es tracta és de parlar
d'estrelles no puc deixar de parlar
d'una que va néixer al Brasil, que
fa cinc anys que està entre nosaltres, que és un dels millors futbolistes del món des de fa temps i
que rep crítiques per tots cantons.
Sí que és veritat que Rivaldo va reUiscar una mica en dir la setmana
passada que no seria bo per a la
seva selecció jugar contra la de
Catalunya, però no per aquestes
observacions tothom l'ha d'apallissar. En Rivo, que és tímid per
naturalesa i que per això no pot
exercir de líder absolut, és l'home
més important dins el terreny de
joc. Carles Rexach ho sap i per
això el mima, però sembla que
l'afició no ho entengui així i només recorden que és el més ben
pagat.
Senyors i senyores de Can
Barca, els demano que el deixem
en pau, que l'animem i que els
xiulets els adrecem cap a la llotja i
no cap a ell. I el mateix els demano per a un entrenador de la casa
com és el Xarli, que treballa amb
massa pressió des de la primera
setmana. Té tot el crèdit dins el
vestidor; els jugadors el volen perquè sap parlar i sobretot escoltar;
de futbol ningú no li ha d'explicar
res perquè en sap un pou... Però
com que és de la casa i tan bona
persona hi ha massa gent que no
l'aprecia. Per favor, confiem en ell
i si hem d'escridassar algú no mirem al camp; mirem cap al Rondo
de Dalt.
i

Xavi Díaz
és periodista i presentador del prograina
«El rondo» a TVE a Catalunya

Gasolina Gratis

'A

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 el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
902
1(»679;.15Q09.K»
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