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El llençol blanc,
la cadena i la
bola han pres
cos en Miguel
Ángel
Q Rodríguez

Masuoka i Meoni,
virtuals guanyadors

ESPORTIU DE CATALUNYA
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BARCA AVUI TOCA GUANYAR EL SEVILLA

•ESPANYOL

Flores no
vol trobar
a faltar
Tamudo a
Saragossa
> LENTRENADOR DE lESPANYOL
HA MENTALITZAT ELS JUGADORS
PERQUÈ MILLORIN LA IMATGE QUE
VAN DONAR AL CAMP DEL MÀLAGA I
PUNTUÏN A LA ROMAREOA
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KBVa

• MES FUTBOL

El València té
ganes de
desbancar el
Madrid
»MÉS FUTBOL

El Vila-real es
flagel·la i
empata a casa
amber
ELS RESULTATS

Vila-real - Rayo 1-1
Athietic - Real Sociedad 2-1
IBÀSQUET LLIGA ACB

El Barca agafa
avantatge i el
Lleida cau a la
seva pista
ELS RESULTATS

Unicaja - Barca 82-97
Lleida - Càceres 76-85
Gijón - Canàries 109-71
Breogán-Tau 67-74
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El Barca
posa a prova
avui la
mentalitat
guanyadora
que intenta
imposar
Rexach
BARÇA-SEVILLA

tarda

Camp Nou
ONZE TIPUS

Q El tècnic
blaugrana
repetirà
alineació
per donar
confiança
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BARCA CONFmMAR LA RECUPERACIÓ
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Mentalitat
O El Barcelona
ha de començar
la segona volta
amb un triomf
convincent
contra el Sevilla

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El Barcelona ha viscut una setmana tan plàcida que no es pot
cloure de cap més manera que
amb un triomf contra el Sevilla.
El començament de la segona
volta, que coincideix amb un
segon partit consecutiu a casa,
ha de servir com a punt d'in-

O Ha d'aprofitar
el tram de lliga
assequible per
retallar
diferències al
Madrid

flexió definitiu, i ha de marcar
la pauta d'un canvi de tendència que acosti l'equip blaugrana al lideratge de la lliga. Els jugadors s'han rearmat demoral
aquests dies sense tensió i sortiran avui al camp amb mentalitat guanyadora. El tècnic Carles Rexach és reaci a qualsevol
canvi, un cop ha vist que les coses comencen a funcionar com

Déu mana, i per això repetirà
el mateix equip de diumenge
passat contra el Saragossa. El
trident tornarà a centrar totes
les mirades avui al Gamp Nou,
corn t a m b é l'actuació de la
gent del planter i, en concret,
la segona joventut que sembla
que comença a viure Sergi. Els
desertors brasilers Geovanni
Deiberson i Fabio Rochem-

'.I
- - . • • • •

Sergi, en una jugada del partit de la primera volta, ha de demonstrar el mateix esperit de sacrifici que contra el Saragossa per conduir l'equip a la victòria. / EFE.

EL RIVAL JOSEP MARIA FUSTÉ

El planter truca a la porta
i

O El Sevilla és el
segon millor
equip de la lliga
fora de casa
aquesta
temporada

Rigorositat. A la política de
continuïtat que ha posat á la
pràctica Rexach, s'hi ha d'afe-

X

^íWi/"

O Carles
Rexach repetirà
el mateix onze
per donar
confiança als
jugadors
O Queden fora
de la llista Coco
i Overmars, i
Luis Enrique no
s'acaba de
recuperar

back, juntament amb Gerard
López i Michael Reiziger, són
les grans novetat de la llista de
convocats, mentre que n'han
quedat fora Marc Overmars i
Patrik Andersson i Luis Enrique, lesionats.

i

i

Fa temps la visita del Sevilla al Camp Nou
era sinònim que un equip més aviat còmode i amb un joc vistós venia al nostre camp.
Ara, però, l'equip andalús que entrena Joaquín Caparrós ha abandonat la seva filosofia d'antany i prefereix maltractar la pilota que no pas acariciar-la. Aquest canvi
sobtat, però, l'ha inflat de punts fora de.
casa gràcies sobretot a un temible contraatac que li ha donat moltes alegries aquesta
temporada. Les baixes de Moisés i Reyes faran que l'equip sigui encara més guerrer i
lluitador, i el Barca pot tenir problemes si
aposta per im joc de xoc i oblida les bandes.
Els blaugrana han de jugar amb la mateixa
mentalitat que el dia del Saragossa i, sobre-
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tot, que dues de les puntes del trident es casa és molt imporant per tirar endavant
deixin caure per les bandes per oxigenar el l'equip. Els jugadors catalans ja han nascut
centre de l'atac. El Barca no pot perdonar amb aquesta pressió que suposa jugar al
en els metres finals ni deixar espais en de- Barcelona i no han de ser diferents als jufensa, perquè els sevillans han estat letals gadors amb més experiència de la plantilla.
en les poques oportunitats que han tingut El Barca ha d'estar format amb gent de caen cada partit.
sa, que senti els colors, i després la plantilla
El Barcelona-, però, és un equip nou ha d'estar complementada amb els millors
aquest 2002. Els jugadors del Barca, tot i estrangers del mercat. Crec que Rexach ha
que han viscut ima setmana molt plàcida, endevinat la bona fórmula, i ara és el mosón conscients del que es juguen i no
ment que el Barcelona agafi la trajectòria
sortiran relaxats. No es poden
^. correcta per rellançar-se en la lliga.
\
arronsar com han fet en la primer
Avui, en què el futbol toma a la seva
volta en alguns partits i han de sorhora habitual a l'Estadi, el Barca ha de
tir a guanyar des del primer mosolidificar el seu joc i presentar la
ment. El bloc format per gent de
; candidatura al títoL

r.

ELS
Dijiri nge 13 íe (¡fniir del 2C02

BARCA CONFIRMARLA RECUPERACIÓ

3

guanyadora
gir la política de severitat que
vol imprimir el tècnic català.
Ahir va deixar fora de la convocatòria l'italià Francesco Coco,
que havia amenaçat d'abandonar el club si no jugava i, tot i
que l'endemà va rectificar, avui
serà a la grada. Una cosa similar va passar amb els brasilers
Geovanni Deiberson i Fabio
Rochemback, que van veure el

*^¡^'

partit contra el Saragossa des
de la grada després que van
arribar tard al primer entrenament del 2002.
Rexach no vol deixar de premiar la fidelitat en tot moment,
i aprofita la més im'nima ocasió
per fer-se seus els que li donen
suport públicartient i castigar
els que li creen problemes. El
tècnic català s'ha fet fidel de la

«iarts»*'' f ï ^ S m

filosofia pragmàtica, i és conscient que és molt més saludable viure la vida que cavar
constantment a la recerca de
les arrels. El màxim responsable tècnic del Barcelona ja no
està per fer invents én aquest
punt, i no és gaire probable que
torni a sorprendre la parròquia
com va fer la setmana passada
amb l'entrada de José Manuel

Reina a la porteria en substitució de l'argentí Bonano.

de la visita de l'equip blanc al
Camp Nou per afrontar la segona part de la lliga —amb partits molt més compromesos—
amb un coixí de greix que li
permeti sobreviure en un tram
en què es preveu que els queviures seran escassos. El Madrid juga a les vuit, i ho ha de
fer amb la pressió que té el Barca a només dos punts.

Calendari assequible. El Barcelona ha de treure una bona
partida de punts aquest principi d'any, quan s'està a punt
d'entrar en l'època de l'arribada del blaneig. El Barca ha de
menjar-se la diferència de
punts que té el Madrid abans
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RESTA CONVOCATS

®
PABLO

NJEGUS

Bonano (p.), Gerard, Rochenback,
Geovanni, Reiziger

O

O

Q

GALLARDO FRANCISCO

LESIONATS

®

Luis Enrique, Andersson i
Abelardo

O

RESTA CONVOCATÒRIA

NOTABÍ&~-.---,.^
^
Q
JUANMt

CASQUERO

O

LESIONATS

DAVID

Reyes
/ t

KLUIVERT
rrv

Olsen, Prieto, Alfonso, Tomas,
Mario, Olivera i Toedli

•~~i

o
VÍCTOR
LUIS GIL ^ RIVALDO
SAVIOLA

SANCIONATS

®

Javi Navarro i Moisés

XAVI

REFERENCIA

FRANCISCO JAVIER CASQUERO
\

MIGCAMPISTA

|

•11-3-78 Madrid

• la temporada
• 6 gols (temporada 2001/02]
Amb les baixes de Reyes i Moisés, Casquero és el màxim'
golejador de l'equip al Camp Nou

SEVILLA
\

7è / 3 0 punts
GOLS MARCATS
GOLS ENCAIXATS
'REMATADES

27

270
35%

PERCENTATGE ENCERT A GOL

10%

PENALS FAVOR/CONTRA

29

•[ÚLTIMS

17

PERCENTATGE ENCERT PORTERIA

1/4

FALTES COMESES

335

FALTES REBUDES

336

ÍTARGETÉS GROGUES/VERMELLES ,, , ,50/2

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 13/1/2002. Page 3

9 è / 2 7 punts

PRECEDENTS

}•

22
243

Els sevillans són un equip temible fora de casa i volen reeditar la victòria de la
temporada 1994-95
m

COMPETICIÓ

1

TEMPORADA

1

PARTIT / RESULTAT

H

2-0 V
4-0 V

:/

Lliga

1999-2000

Barcelona - Sevilla

1

Lliga

1996-1997

Barcelona - Sevilla

1

Lliga'

1995-1996

Barcelona ; Sevilla

1

Lliga

1994-1995

Barcelona - Sevilla

1
1
- I
0-1 1

Lliga

1993-1994

Barcelona - Sevilla

5-2

'

'

GOLS MARCATS^
GOLS ENCAIXATS
REMAWDESÍ

35%

. PERCENTATGE ENCERT PORTERIA

' 12%

PERCENTATGE ENCERT A GOL

6/4

PENALS FAVOR/CONTRA

392^

FALTES COMESES

393

FALTES REBUDES

63/3

TARGETES GROGUES/VERMELLES

BARCA

EL 9
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O Caries Rexach, conscient OEItècnicdiuquerequip
que no val un altre resultat sap que ha de fer un mes de
gener «espectacular»
que no siguí la victoria

O Diu que també s'hi juguen
adquirir una «regularitat
que encara no hem trobat»

gent molt ficada. Hem de sortir partit amb una relativa facul- Curiosament, ho va fer quan se
al 200 per cent des del primer tat. Hi haurà gent que pensa li va preguntar per l'etèrn rival:
minut. El vestidor sap que hem que ja està fet, quan en realitat «Està jugaiit bé, però la gent
Tranquil, però conscient que de fer un mes de gener espec- encara no hem fet res. Això, els sempre diu les coses mirant els
demà èl seu equip es torna a ju- tacular.» En aquest sentit, el jugadors ho saben. No ens po- equips per la classificació que
gar quelcom més que tres preparador blaugrana creu dem distreure.», va dir. En ocupen, i ells van líders. No
punts. D'aquesta manera va que els seus jugadors han d'a- aquest sentit, no amaga que hem de preocupar-nos en excomparèixer ahir Carles prendre, i bé, del que van fer fa l'actitud, el joc i la confiança cés per ells. El que hem de fer
Rexach davant la premsa, una setmana contra el Sara- mostrada contra el conjunt és agafar una línia de regulariconscient que no es pot entre- gossa: «La setmana passada, aragonès són el camí a seguir tat qüe encara no hem trobat.
bancar contra el Sevilla: «Som tothom ens apretava i estàvem per assolir una regularitat que I no parlo de partit a partit, sinó
conscients del que ens hi ju- molt pressionats. La gent va ha brillat per la seva absència moltes vegades en un mateix
guem, i he de dir que veig la motivar-se i vam guanyar el en el primer tram de campio- partit.»
nat: «Per jugar bé, t'has de divertir i no pensar massa. Les . Tant se li'n dóna el Madrid
i (isi -s l'han de sortir gairebé só- Preguntat per l'etern rival
U-s. I )iumenge passat, l'equip —tan present aquesta setmana
\ .1 trobar-se bé, es va agra- a Cein Barca—, el tècnic català
dar a si mateix, i aquesta no va voler aprofundir gaire en
és l'única manera de el tema: «La gent sempre parla
funcionar», va expli- de l'últim partit i mai de l'ancar en una d'aque- terior. En aiquest sentit, faig
lles sentències que una lectura diferent, nosaltres
deixa anar com si vam guanyar el Saragossa, que
fos al sofà de casa fora de casa ha fet més punts
seva. I és que el que el Deportivo, i això ningú
tècnic blaugrana no ho ha destacat. Sembla que
«és el primer a reco- hagin jugat contra l'equip més
nèbcer que l'equip gran del món i el Deportivo,
ha de ser molt fort amb tots els respectes que em
per afrontar amb mereix, fora de casa no està tegaranties el que res- nint una bona trajectòria.»
ta de temporada.
El tècnic no arriaga que les
ÀNGEL PONZ
Barcelona

El tècnic del Barca sap que la victòria
és més necessària que mai. Del contrari, els tres punts contra el Saragossa serien només un miratge en una
trajectòria irregular.. crr.
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coses «li estan sortint bé» al
conjunt de Del Bosque, però
creu que s'està fent un gra massa amb els diferents qualificatius que està rebent: «Aquest
Madrid acaba de néixer, i s'ha
de donar temps al temps per
analitzar fins on pot arribar. El
comparen amb el Dream
Team, però no és un equip mític que hagi guanyat cinc lligues i una copa d'Europa. Encara no ha fet història, per molt
que diguin.» Alfinaldel seu discurs, el tècnic va assegurar sentir una enveja sana del Figueres, el seu botxí a la copa: «Veus
on ha arribat i penses que és
una llàstima. Amb tot, me n'alegro del que estan fent; tant de
bo puguin arribar a la final i
guanyar-la.»

LA FILOSOFIA

EL 9
Diumenge 13 de gener del 2002

BARCA CGNFIRíMRLAfilECyPERM%jr sa o^ '

200 per cent»
Oc<Perjugarbé,t'liasde
divertir i no pensar massa.
Diumenge ho vam fer»
Tot i la confiança que té que els
tres punts es quedin a casa, el
tècnic blaugrana va respectar
moltíssim u n Sevilla que es
presenta al Camp Nou com el
segon millor visitant de la lliga
i havent guanyat els dos últims
partits a camp contrari —^Alavés (0-1) i Vila-real (0-2).
«Rival difícil» «Quan va començar la lliga, la gent deia que
era un equip de segona divisió,
però a mi llavors ja em feia molt
de respecte. Té molta agressivitat i és un eqliip tremendament incòmode. S'ha demostrat que és un rival molt complicat. Vindrà al contraatac i
ens posarà les coses difícils», va
explicar. Tot i els elogis cap a
l ' e q u i p de C a p a r r ó s , no va
amagar que les baixes dels seus
principals referents en atac
(Moisés i Reyes) el debilitaven
considerablement: «Moisés estava en un moment molt dolç,
i Reyes és un grandíssim jugador amb molta velocitat i que
ens podria haver creat molts
problemes. Si ens toca beneñciar-nos d'aquestes absències,
molt millor.» Per contra, sembla haver recuperat la total
confiança en u n trident del
qual depèn bona part de la trajectòria del seu equip: «Rivaldo
i Kluivert van i n t e r c a n v i a r
constantment les seves posicions, i això és importantíssim.
Si permutes constantment les
posicions, crees més problemes a l'adversari, perquè si no
t ' a c a b e n agafant s e m p r e la
mesura. Amb tot, els defenses
del Sevilla són molt més agressius que els del Saragossa.» El
Barca també hauria de ser-ho
aquesta tarda.

O «El IVIadrid és un equip
que acaba de néixer i per
tant encara no ha fet res»

O «El Sevilla és un rival
tremendament incòmode, no
ens ho posarà fàcil»

Confirma que
repetirà el mateix
onze inicial

,;«í^

jPX

«L'equip serà el mateix.»
D'aquesta manera Carles
Rexach va confirmar que
repetirà el mateix onze que.
va obtenir la victòria contra
el Saragossa. El que havia
dit just després de derrotar
el Saragossa la setmana
passada Serà el mateix
onze titular, però la
banqueta, amb l'excepció
de Bonano, serà totalment
diferent. Geovanni,
Rochemback —complert
el càstig—Gerard i
Reizigersón novetat'en la
llista Per contra, cauen
Andersson, Overmans i
Coco—s'afegeixen a
Alfonso— El tècnic
blaugrana va explicar que
continuarà apostant per
fer les convocatòries de
setze I no pas de divuit
«Entra més en la meva
filosofia», va argumentar
Rexach va explicar que
havia optat per no fer-hi
entrar Luis Enrique, perquè
encara no està del tot bé.
«És un home molt
important però encara.no
està al cent per cent. La
lliga és llarga I la gent ha
d'estar al màxim »
Overmans—amb petits
problemes—, Andersson i
Luis Ennque també són
baixa per lesió, i per decisió
tècnica no es vestiran de
curt ni Coco ni Dani /Àp

EL MADRID

BONANO

<D No és un equip
mític que hagi
guanyat cinc
lligues i una copa
d'Europa

(D Ha donat una
mostra més que
és un autèntic
professional. No
ha canviat en res
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Carles Rexach va tenir ahir paraules d'elogi envers Bonano i Alfonso. / EFE.

«Alfonso i Bonano són un exemple a seguir»
A banda del partit, Carles Rexach va voler tenir
paraules d'agraïment cap al ja exdavanter
blaugrana Alfonso—ahir va debutar marcant al
Marsella,—, un jugador amb el qual no ha
comptat gairebé gens- «És positiu que hagi
marxat Ha estat un home exemplar en aquest
vestidor Sense jugar amb assiduïtat s'ha
comportat sempre com un autèntic '
professional», va explicar El tècnic considera
beneficiosa la cessió i no va voler descartar un
possible retorn del madrileny a Can Barca, en
vista l'any vinenf «Tant el club com ell hi surten
guanyant Si funciona bé a Marsella, té
l'oportunitat de tornar a la selecció, havent-hi
un mundial pel mig. A més, si ho fa bé tindrà
l'oportunitat de jugar aquí l'any vinent. El 30 de
juny torna a ser jugador nostre», va dir En certa
manera va recomanarà Dani i Dutruel—els
altres dos jugadors que no entren en els"seus

plans—que adoptin la mateixa solució que ha
fet Alfonso «Si no tens possibilitats de jugar,
una cessió sempre t'ho permet Ells ho saben,
però no tinc res a dir amb la seva postura Entenc
les paraules de Dani, que per marxar del Barca
ha de ser per marxar algún equip interessant»,
vaafegir-hi.
En referència a Roberto Bonano va destacar.
la manera com s'ha pres la suplència, el fins
diumenge passat titular indiscutible. «Ha donat
una mostra més que és un autèntic professional
Sap que aquestes situacions passen en el món
del futbol I quan s'ha vist fora de l'equip no ha
canviat en res la seva actitud, és la mateixa.
M'ha demostrat que puc comptar sempre amb
ell I ha donat una mostra més que té una
personalitat ben definida», va dir per explicar
una suplència que, a banda de l'argentí, hi ha
molta gent que encara no entén /ÀP
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BARCA

Diumenge 13 de gener del 2002

Rexach fa pagar a Goco les
seves declaracions
o Al tècnic no li va agradar que Coco digués O També han quedat fora de la llista de
que es plantejarà marxar si no juga
convocats Overmars i Luis Enrique
FERRAN CORREAS
Barcelona

Encara que Caries Rexach no
hagi volgut catalogar com a
càstig el fet de deixEir Francesco
Coco fora de la llista de convocats per al partit d'avui, la veritat és qué el tècnic barceloní
ha volgut continuar amb la política de mà dura que va començar a aplicar la setmana
passada quan va deixar a la grada els brasilers Rochemback i
Geovanni per haver arribat
tard després de les vacances
nadalenques. Rexach ha volgut
tornar a mostrar la seva autoritat dins del vestidor deixant
fora de la llista de convocats el
defensa italià per les declaracions que va fer el jugador el dimarts passat, en què asegurava
que es plantejaria marxar del
Barca aquest mateix mes de gener si continuava sense jugar.
Coco va rectificar les seves declaracions dos dies després. Va
dir que tot havia estat una.enrabiada i que la seva intenció és
triomfar al Barcelona. Rexach,
però, ha considerat que el mal
ja estava fet, i per això ha deixat
l'italià fora de la convocatòria
per al partit d'avui, donant entrada al defensa holandès Michael Reiziger, que no va ser
convocat la setmana passada
després d'haver tingut problemes intestinals.

11
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' Rexach torna a fer
una llista^arnb
nçniés setze , >
jugadors ' ,.
)

'

f i '

, Barcelona Carles Rexach,
com ja va fer la setmana
passada davant eP
i Saragossa, només ha
,
, convocat setze jugadors
pererifrontar-seal Sevilla
' que entrena Joaquín ' *
Caparrós en el pnmer partit
de la segona volta de la
lliga Els convocats són els
jugadors següents Reinai
> Bonano com a porters,
Puyol, Christanval, Frank
de Boer, Sergi i Reiziger
com a defenses, Gabri, '
Xavi, Coeu, Gerard.i
Rochemback com a ' '
migcampistesl'i Rivaldo,
Kluivert, Saviola i Geovanni
com a davanters / F C

I
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íií !Tabarez;'encaraque;;això, '¡;..
L'italià Coco haurà de veure des de la grada el partit Barcelona-Sevilla. / EFE

I no és la de Coco Túnica ab- que ha tingut al llarg de la setsència destacada en la convo- mana, però Rexach ha considecatòria per al partit d'avui. rat que eticara no és al cent per
També hauran de veure el par- cent per poder ajudar l'equip.
tit des de la grada el lesionat Luis Enrique, per la seva banPatrik Andersson, Marc Over- da, ja ha rebut l'alta mèdica,
mars i Luis Enrique. L'holan- però ha entrenat durant la setdès es troba totalment recupe- mana a un ritme més baix que
rat de les molèsties musculars els seus companys. Rexach ha

preferit no forçar la tjant esperada reaparició de l'asturià, ja
que considera que el seu concurs pot ser clau en un futur,
sobretot a partir del mes de febrer, quan el Barcelona és jugarà bona part de les seves possibilitats tant en la lliga com en
la lliga de campions.

Tornen Rochemback i Geovanni
cances nadalenques. Els dos
jugadors brasilers no es van
presentar al primer entrenaEncara que sense opcions de ment de l'any 2002 i després es
formar part de l'onze titular de van excusar amb arguments
Rexach, ja que el tècnic català molt poc convincents davant
ja ha anunciat que repetirà la del tècnic, dels seus propis
mateixa alineació que va gua- companys i de la junta directinyar el Saragossa, els brasilers va, que els va obrir un expeFabio Rochemback i Geovanni dient sancionador que va acaDeiberson es presenten com bar amb una multa d'uns 6.000
les grans novetats en la llista de euros (un milió de pessetes)
convocats per al partit d'avui. per als dos brasilers. Rexach ha
Rexach els ha aixecat el càstig considerat que els dos joves juque els va imposar la setmana gadors ja havien pagat el seu
passada perquè havien arribat error i després d'haver-se enun dia tard després de les va- trenat dturant la setmana amb
F.C.
Beircelona
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més gEines que mai, el tècnic ha
volgut premiar el seu esforç.
També és novetat en la llista
de convocats el jugador del
planter Gerard López, que per
fi va rebre l'alta mèdica aquesta setmana després de recuperar-se de la lesió muscular que
va patir abans del derbi. L'exjugador del València, que ha
estat molt castigat per les lesions des de la seva arribada al
Camp Nou, no juga dés del 9 de
desembre, davant el Celta.
Aquesta temporada només ha
jugat deu partits de lliga. Encara no ha vist porta.
Geovanni, novetat a la llista. / EFE
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BARCA L'HORA DELS DE CASA
ELS JUGADORS DEL PLANTER QUE FAN SERVIR ELS GRANS
JUGADORS
UTILITZATS

El planter dóna fruits
O Carles Rexach tornarà a
comptar avui amb cinc
jugadors de casa
JOSEP M. PUIG
Barcelona

El planter blaugrana està d'enhorabona. Per segona setmana
consecutiva, cinc jugadors sortits de les categories inferiors
del club blaugrana —Reina,
Sergi, Puyol, Gabri i Xavi— estaran en l'onze titular de Carles
Rexach, però amb l'afegit que
un sisè —Gerard— pot tenir
l'oportunitat
d'engreixar
aquesta llista segurament a la

O Gerard, que pot sortir a la O El Barcelona alinea més
segona part, podria elevar la jugadors de les categories
xifra fins a sis
inferiors que el Madrid

segona part després d'entrar
en la convocatòria un cop s'ha
recuperat de la seva lesió. La
metamorfosi que vol inculcar
el tècnic català al Barca en
aquest mes de gener sembla
que passa per la gent de la casa
J, de moment, Sergi va ser el
primer jugador a prendre
aquest testimoni amb un partit
de notable diumenge passat
contra el Saragossa. Per la seva
banda, Gabri s'agafa fort amb
les dues mans a la batuta de

l'onze titular i té com a gran assignatura pendent convèncer
el tècnic que pot fer la feina de
líder que se li suposa que té
preassignada Luis Enrique.

convertit en aquests últims
partits en el centre de les crítiques del Santiago Bernabéu.
L'època de més esplendor del
planter del Madrid —que va
coincidir amb la reacció de l'equip en la lliga—r es va produir
amb l'entrada de Raúl Bravo a^
la defensa, que no va tenir continuïtat quan Roberto Carlos es
va refer de la seva lesió.

Estrelles. L'etern rival, el Real
Madrid, es deixa portar de moment pel que qualifiquen les
estrelles: Zidane i Figo. Vicente
del Bosque té tres jugadors
fbcos del planter —Raiíl, Casillas i Pavón— i de tant en tant
dóna entrada a Guti, que s'ha

D'ara endavant tens moltes hores per sentiria Ràdio.

?

Desaprofitats. Però en cada
història sempre' hi ha un punt

-.

negre. La utilització de gent del
planter comporta que la majoria dels fitxatges vegin el partit
des de la banqueta o la graderia. Els milions que han costat
aquests jugadors es q u e d e n
fora de l'equip titular, i aquest
fet demostra que no s'ha tiebaUat bé. Avui tornaran a ser només titulars Christanval i Savlola, mentre que Rochenback,
Geovanni i Bonano serem a la
banqueta i Andersson i Coco
no estan convocats.

;'

La Ràdio de la InFormació i els Esports. De l'Humor i l'Entreteniment.
De les Entrevistes i les Opinions. Dels Magazins i els Espectacles.

A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.
RÀDIO BARCELONA OM 666 | RÀDIO BARCELONA 2 FM 96.9 | RÀDIO MANRESA OM 1539 | RÀDIO GIRONA OM 1008 | RÀDIO GIRONA 2 FM 94.4 | RÀDIO REUS OM 1026
SER TARRAGONA FM 98.2 | RÀDIO LLEIDA OM 1287 | SER PENEDÈS-GARRAF FM 103.1 | RÀDIO TERRASSA OM 828 | RÀDIO MÓRA D'EBRE FM 87.6 | RÀDIO EBRE FM 101.9
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El Sevilla és el segon millor
equip fora de casa
o L'equip de Joaquín Caparros ha guanyat
catorze punts iiuny dei Sánchez Pizjuán

O Amb un deis pressupostos més baixos de
primera, és només a quatre punts d'Europa

bildiyultjuàadorsperintentar. í >

FERRAN CORREAS
Barcelona

El Barca no pot confiar-se contra el Sevilla sí vol sumar la segona victòria consecutiva d'aquest 2002.1 és que els homes
de Carles Rexach tindran davant un rival que és molt perillós quan juga lluny del Ramón
Sánchez Pizjuán. El Sevilla de
Joaquín Caparrós és el segon
equip que més punts ha guanyat com a visitant en la primera volta de la lliga. Els andalusos han sumat catorze punts,
amb quatre victòries, dos empats i quatre derrotes. Amb
aquestes dades, el Sevilla només és superat, com a rnillor
equip visitant, per l'Athletic,
que ha sumat vint punts, mentre que el Barcelona i el València n'han guanyat dotze i el
Real Madrid i el Deportivo, entre d'altres, onze. El Sevilla, que
ha guanyat els dos últims partits com a visitant, ha estat capaç d'emportar-se els tres
punts de Mendizorroza, quan.
l'Alavés era líder, del camp del
Màlaga, del de l'Espanyol i
també del del Vila-real. A més,
ha aconseguit empatar davant
la Real Sociedad i contra el Saragossa. Això sí, el Sevilla no ha
estat capaç de puntuar quan ha
jugat als camps dels equips favorits per guanyar la lliga, ja
que va caure contra el Real Madrid al Santiago Bernabeu i
contra el Deportivo a Riazor.
Les altres desfetes del Sevilla
com a visitant han estat amb
i'Osasuna i el Las Palmas. I més
dades favorables a un Sevilla
que és l'equip a qui més penals
a favor li han xiulat, sis. És el segon equip més golejador com
a visitant, amb catorze gols, encara que les baixes de Moisés
i Reyes poden fer que baixi el
seu encert a l'estadi.
Fet per a la permanència A Sevilla pocs són els que dubten de
les qualitats de Caparrós com
a entrenador. I és que el tècnic
d'Utrera ha col·locat un equip
fet per aconseguir la permanència en el novè lloc de la lliga
al final de la primera volta, només a tres punts del Barcelona
i a quatre de les places èuro-

.ndeisseüs homes clau com,! i'
i;!iiRèyès|;béhresió;>iMoisés;i|i-i|í;:s
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í ;no vanitenird opoiitunitatí! H.! I
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El Sevilla ha guanyat catorze punts fora de casa, tres dels quals a La Rosaleda. / EFE

pees. Sens dubte, un petit mi- Alfonso, Luis Gil, Juanmi, Moiracle si tenim en compte el fet sés, Mario, Njegus i Toedtli per
que el Sevilla, amb 18 milions només tres milions d'euros,
d'euros, uns 3.000 milions de uns 500 milions de pessetes.
pessetes, té un dels pressupos- Una bona feina de la secretaria
tos més baixos de la categoria tècnica que encapçala l'expori els pocs diners que va gastar ter Monchi i també de l'entredurant l'estiu per reforçar-se. nador, que ha estat capaç de fer
Fins al Sánchez Pizjuán hi van triomfar jugadors joves del
arribar Javi Navarro, Tornas, planter, com Reyes i Víctor.
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ELSEVILLAFORA
Saragossa-Sevllja:
Espanyol-Sevilla
Osasuna-Sevilla
R.Sociedad-Sevilla
Deportiïo-Sevilla
Màlaga-Sevilla
R.Madrld-Sevllla
Las Palmas-Seïilla
Alabès-Sevllla
Vila-real-SevIlla

(1-1)
(2-3)
(1-0)
(3-3)
(1-0)
(1-3)
(2-1)
(1-0)
(0-1)
(0-2)
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Minguella
apunta i dispara
O L'exassessor extern del
O Acusa Joan Gaspart de
Barcelona va criticar la
«falta de serietat» i de ser
política de fitxatges del club «poc discret» negociant

O Diu que el club podia
haver-se estalviat prop de
4.000 milions en els fitxatges
LES COMISSIONS

EL 9
Barcelona

L'exassessor extern del Barcelona Josep Maria Minguella va
rhostrar el seu desacord amb la
política de fitxatges practicada
en els últims anys per l'entitat
blaugrana. Minguella no es va
tallar a l'hora d'afirmar que la
directiva barcelonista s'hauria
pogut estalviar de tres a quatre
mil milions si hagués fet cas
dels seus consells: «Jo, Josep
Minguella, ni vaig encarir el
preu dels futbolistes, ni mai no
hagués anat a fitxar en representació d'un club com el Barcelona Rochemback, Geovanni o Saviola de la manera com
es va fer. Els argentins i els brasilers són experts en negociacions, i al Barca només li va faltar anar amb ima pancarta que
anunciava que venien», va as, segurar l'assessor, que de pas
va aclarir que ell no va encarir
el preu delsfitxatgesdel Barca.
Minguella, en una entrevista
que s'emetrà avui a la una del
migdia per Ona Catalana dins
del programa presentat per Pi-

O Rochemback,
Geovanríj i
Saviola han
costat 3 0 4 mil
milions més
LA GESTIÓ

^ 1.

<D El club va
negociar amb
pressió, poca
discreció i poc
aguant
LA DIRECTIVA

Minguella, com sempre, va dir les coses pel seu nom. / EFE

lar Rahola Vis a Vis, va assenyalar la falta de serietat i discreció
que predomina en el món futbolístic com la causa principal
de la mala gestió del Barcelona.
També va acusar Joan Gaspart

de no saber aguantar «la pressió mediática», precipitant-se a
I'hora de fitxar per no quedar
com un «perdedor», i de no admetre consells d'agents externs al club. Minguella també

va disparar amb bala quan va
parlar del to integrador de Gaspart a I'hora de confeccionar la
directiva: «Va ser ima errada, ficar tothom dins del mateix
sac.»

Uns encaputxats ataquen
la plantilla del Sevilla
Betis, a més a més d'ampolles
L'equip que entrena Vicente
d'un litre de cervesa. Afortuna- del Bosque, el Real Madrid, ha
dament, però, ningú no va re- estat el més perjudicat aquesta
Un grup d'encaputxats va as- sultar ferit greu, tot i que una temporada pels atacs vandàsaltar els membres de l'autocar de les ampolles de cervesa llan- lics durant els desplaçaments.
en què viatjaven els compo- çades va impactar en el turmell Els components de la plantilla
nents de la plantilla sevillista. del conseller del Sevilla José madridista, doncs, han hagut
Els incidents van passar ahir a Gandul. Més ben parat en va de patir moments de gran tenla tarda, quan els andalusos ja sortir el també conseller de l'e- sió, tot i que l'autocar en què
arribaven a l'hotel. Els agres- quip andalús Javier Moya.
viatgen els ha servit d'escut. El
sors van utilitzar globos plens
Els incidents van acabar amb vehicle dels blancs, però, va
de pintura verda i llet, que sim- la intervenció de la policia i la quedar en un estat lamentable
bolitzen els colors —el verd i el posterior denúncia per part del en la visita que van fer a Valènblanc— del seu etern rival, el conjunt hispalenc.
cia.
DAVID CUNILLERA
Barcelona
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La rivalitat Sevilla-Betis també va arribar a Barcelona. / EFE
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Diguem-ho clar: només valen els
tres punts. El Barca necessita guanyar el seu segon partit de l'any
per moltes raons, la principal de
les quals, la de no perdre contacte
amb el cap de la classificació (o
molt millor encara, acostar-s'hi),
però també per reafirmar-se en la
teràpia autoimposada pel cos tècnic i pels jugadors: la de trencar
la flagrant irregularitat de la pri-

HO DIUEN
ELS LECTORS...

EOITORIAL

Teràpia de continuïtat
mera volta i afirmar-se en l'auto- mateix. Si ara el Madrid és on és,
convenciment que ni aquesta lli- no és per mèrits propis, sinó pels
ga està perduda, ni cal deixar de demèrits de la resta d'equips, que
somiar a arribar a Glasgow.
durant tota la primera volta van
Ja està bé de Centenarios i de jugar a fer-los les coses fàcils als
menjar fum blanc a totes hores. El nois de Florentino. Ja pensarem
Barca, bàsicament, depèn d'ell en el Madrid, però abans cal tirar

[ M'EXALTA EL NOU I M'ENAMORA EL VELL JOSEP M. PASQUAL ]

El primer «rookie»

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

P Catalunya-Brasil
He estat seguint l'última hora
del Catalunya-Brasil i, per descomptat, trobo vergonyosa l'oposició de la Federadón. Pel
que volen ens treuen tota la importància i més, i per altra banda tenen por que distraiem l'atenció d'un estat amb el que seria més que un partit de futbol.
Espero, però, que aquest cop
no ens rebaixem i finalment
aconseguim que aquesta festa
catalana del futbol sigui possible. / ORIOL PALMADA. Banyoles
(PLa de l'Estany).

O Espanya-Portugal
En primer lloc, enhorabona pel
diari. En segon lloc i anant per
feina, crec que s'hauria d'actuar immediatament per contrarestar «l'efecte de l'Espanya-Portugal» del dia 13 de febrer que anunciàveu ahir. Les
opcions que se m'ocorren són:
a) comprar tantes entrades
com m'estigui permès o em sigui possible econòmicament, i
b) el dia del partit no anar al
camp, o en el seu cas anar amb
bufanda, bandera i gorra lusitana i animant Portugal. Estic
segur que si ho féssim prou
gent el resultat seria o un camp
mig buit, o un suport a Portugal
que ni ells s'ho creurien. Jo
penso actuar, i vosaltres?. / MIQUEL DOMÈNECH. Barcelona.

endavant tots els partits del mes
de gener, i aquest és només el segon. Cal superar aquest escull per
creure en la recuperació anímica
de l'equip i en el final de la recerca
d'un patró de joc, inexistent durant la primera meitat de la lliga.
L'aficionat està p o c inclinat a
confiar en l'equip, i superar el Sevilla seria el primer pas per fer-li
creure que val la pena fer-ho.

El primer rookie català no es deia Pau,
sinó Gabriel. Gabriel Ferrater. Els seus
companys d'equip: Flaubert, Stendhal, Verlaine, Baudelaire, Valéry, Montaigne, Racine, Gide i Proust; Hardy,
Auden i Shakespeare; Brecht i altres
mites. També va jugar amb Ausiàs
Marc, Carles Riba, Joan Vinyoli, Rosa
Leveroni, José Agustín Goytisólo, Car-'
los Barral i Jaime Gil de Biedma. Pel
que fa al millor i únic partit que se li
pot recordar, ell, no se'n sap del cert
si hi jugava o no, simplement se'n sap
que hi va prendre part veient-lo mentre passejava, i que el va escriure. Va
anar així, explicat per ell mateix: «Segueixo passejant, i ara sé on vaig. / Hi
ha un altre camp de joc, al pati d'una
/ fàbrica de productes farmacèutics. /
Aquí juguen al bàsquet, al capvespre.

/ Hornes i dones, junts, van alleirgant
/ el dia tant cohi poden, sota els flocs
/ de grisor eixuta que s'atapeeix. / No
pilotegen de per riure. Riuen / però juguen al bàsquet, i s'entrenen / pel joc
d'equip, provant posicions / al camp,
ivariant-lesilligant-les. / M'agrada de
fixar-me en el treball / d'una noia.
Massa alta. Du un mallot / de ratlles
fines, grogues i vermelles. / No és gaire
bona tirant al cistell: / té sort si la pilota
se li adorm / a l'anella de ferro, i els
instants / s'allarguen. Si cau dins, vençuda, / la noia llança un crit i una rialla: / té la veu aspra, com els grans
ocells. / Però combina bé, i té un bon
amic / pel Joc: qui millor juga de tots
ells. / Rep la pilota de la noia, i no /
la juga: ella de sobte arrenca a córrer
/ i rep la bola desmarcada i, justa, / la

LA BARRILA DE L'AVI

torna i, just, ell tira suaument.» La ploma esportiva del poeta Gabriel Ferrater és aquest tros de paper aprofitable
per ser dit un minut de temps mort,
precedit d ' u n a p u n t tennístic qüe,
com les pilotes noves, sortirà en un
pròxim joc de paraules. I encara, fill de
Ricard Ferraté, home d'Acció Catalana, partit que formava part de la coalició que governava la Generalitat de
Catalunya (va ser qui va llegir la proclamació de la II República des del balcó de l'Ajuntament de Reus) i, com diu
la biograifia, persona cultivada, Gabriel Ferrater inclou en la memòria
poètica la persecució i la mort del seu
professor de gimnàstica, un exsergent
del q u a r t e r de cavalleria de Reus.
Reus, París, Londres, Memphis. Sant
Boi i Sant Cugat.

EL LECTOR digit@l

0=1

Els partits de la selecció de
Catalunya han d'estar
supeditats als de la selecció
espanyola?

• Mtiose^tc

l ' ^ É s el Real Madrid l'equip
\ 3 que juga millor a futbol •
d'Europa'

O

O Felicitats

/

Felicitats pèl primer diari esportiu pensat i escrit en català.
Esperem veure ben aviat l'edició de les Ules i del País Valencià. Fareu història. / SPS sindicat

\
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El rovell de l'ou
i

Per què tinc la sensació que ningú no es
creu que l'Espanyol pugui ñtxar els noms
que han sortit a la palestra? És que
l'Espanyol no es mereix un
UUIAA rovell d'ou estel·lar que estigui
r n t l J A envoltat de nanos del planter.
El gran mal de l'Espanyol és tenir quatre
extracomunitaris i que dos d'ells siguin
defenses que barrin el pas als que surten
de la factoria de Sant Adrià. / MANEL
RODRÍGUEZ.

DE RABONA
™ nosaltres) perquè penPodria començar cridant ,
sen que ells poden guaa la rebel·lió esportiva
nyar el mundial. Res
contra contra l'opressor,
d'això. El motiu real no el
però no ho faié. Us convolien dir, però se'ls ha esvido a posar l'ampolla de
capat: tenen por. Por de
cava a la nevera (aquella
comparar el poder de conque teniu guardada per
quan eliminen el Madrid). Val la pena que l'obriu. vocatòria (al camp i per televisió) del CataluPer fi hem aconseguit que Espanya ens tingui por. nya-Brasil i de l'Holanda-Espanya. Por de veure
No ha vetat el partit contra el Brasil perquè Cama- 100.000 senyeres i estelades {vade retro) al Camp
cho tingui por que li pispem els jugadors. Encara Nou. Espantats per la nostra ambició, han aturat el
no ens deixen, però ens és igual. Tampoc temen que primer cop. No defallim i preparem-nos per a la sepoguéssim guanyar la canarinha (no ens ho creiem gona envestida. No la resistiran. / TONI ROMERO

I

Catalans, per fi
Espanya ens té por

i

[ TRIBUNA COBERTA JOSEP MARIA RADUÀ DOMÈNECH ]

Selecció dels Països Catalans
En el 135è partit de la història de la
selecció, Cataltmya obtingué un rècord amb 60.000 espectadors (per
només 19.000 en el recent Espanya-Mèxic, quina ràbia els fa tenir
sempre guarismes tan baixos!) i la
seva victòria 70à. La selecció nacional de futbol de Catalunya no és cosa
d'un dia ni de quatre anys i podríem
dir que els seus orígens es perden en
la nit dels temps... Catalans, sovint
se'ns ha amagat la història... se'ns ha
dit que érem una suma de «comunidades autónomas», però ara sense
dret a federar-nos com a l'Edat Mitjana. Qui més qui menys s'ho ha anat
empassant, i així tenim que l'únic
partit de la selecció nacional que ha
aplegat nombrosos jugadors de Catalunya i del País Valencià alhora va
ser el 23 de febrer de 1950 entre la
selecció dels Països Catalans i el
prestigiós club argentí San Lorenzo
de Almagro. El resultat del partit, jugat a Les Corts, va ser de 2-1 per als
nostres. L'onze històric va ser format
per cinc jugadors del València, quatre del Barca i dos de l'Espanyol.
Queda clar, senyors Pujol, Zaplana,
Antích... que aquí tenim un precedent històric de la selecció dels Països Catalans, ima selecció en què tothom seria benvingut, de Salses a
Guardamar, 11 milions de persones
-carregades de més sentiments i dignitat que els dels nostres governants.
De ihoment, però, els dirigents de
l'esport català no s'han atrevit a recuperar unes seleccions comtmes i
ens hem de conformar amb diferents
seleccions nacionals per a Catalunya, País Vatencià i Andorra. Aquesta
feblesa ha estat aprofitada per l'in-

Puchades i Gonzalvo II, de la selecció dels Països Catalans, salten davant d'un jugador del San Lorenzo.

vent del murcià Zaplana per acomia- nya-Xile. Així s'assegurava que els
dar, el 2001. Els únics valencians que ciutadans conscienciats que haurien
li havien demanat seleccions havien anat a reivindicar en els dos partits
partit de la base dels Països Catalans. haguessin de triar-ne un i prou. És
Com impedir que els catedans del la vella màxima de Juli Cèsar de disud o del centre ens ajuntem per vidir per vèncer...
veure jugar plegats la nostra selecció
Mentre no s'imposi la lògica de
com havia passat contra Bulgària o permetre jugar jimts en una selecció
Iugoslàvia? Molt fàcil: Eduardo Za- nacional tm ciutadà de Vinaròs i im
plana, el president que només parla de les Cases d'Alcanar, poblacions livalencià el Nou d'Octubre —aquesta mítrofes, les persones Uiures de penés la importància i l'estima que li té sament i coherents haurem de sentir
al país que governa— va programar com a pròpies les seleccions de cada
un partit de la selecció valenciana de part de nació. Segur que ens reprefutbol per al mateix dia del Catalu- sentaran molt més bé les seleccions

nacionals de cada territori que no
pas els combinats estatals i jacobins
d'Espanya i França. També hem de
madurar i veure que no podem conferir més importància a im succedani que a l'original, és a dir, no podem
donar més importància als clubs
com el Barca o el Madrid que a les
seleccions dels països que representen internacionalment: la nació catalana i Espanya, respectivament.
Per acabar, volia recordar que la
selecció nacional de futbol nasqué
setze anys abans que la de l'Estat espanyol. El 30 de maig de 1904 debutà
Catalunya contra el club Espanyol, i
no fou fins el 1920 que debutà l'equip
estatal. La nostra selecció de futbol
tingué aviat una projecció internacional i s'enfirontà a París el 1910 i
dos cops contra la selecció estatal de
França el 1912, amb una victòria catalana i una altra de francesa.
Però no tan sols França ha perdut
contra Catalunya, també ho ha fet
Espanya en un dels tres enfrontaments que s'han realitzat. La nació
triomfà el 19 d'octubre de 1947, en
el que és de moment el darrer Catalunya-Espanya de firtbol. El Catalunya-Brasil ja s'ha esdevingut dos
cops (una victòria qúadribarrada i un
empat) i ja hi havia acord per al ter-.
cer. Ara bé, quan l'amo mana, l'esclau obeeix... Els que haurien de dimitir per representar tan malament
la nostra nació, quan es donaran per
al·ludits? Mentre no es demostri el
contrari, som cornuts (Espanya-Portugal en un camp que es diu Lluís
Companys) i paguem el
beure, les copes (Davis)...

Josep Maria Raduà Domènech.
FUòleg
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Tarda a Saragossa
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Recent sortits de la dutxa després
d'haver-se entrenat ahir a les nou
del matí, els homes de Flores van
pujar a l'autocar per anar a dinar ja
a Saragossa. El tècnic barceloní té
com a norma que els seus homes
passin la tarda abans de cada partit
a la ciutat on l'han de jugar:

•

I

.J». 'i

O LEspanyol juga a
Saragossa amb la baixa per
sanció del seü golejador
MIQUEL ROCA

i
i
•
,

-•?

Diumenge 13 de gener del 2002

Rotchen 0 Navas, a seure

Conjura per Rojo

Si ho hi ha sorpresa i Palència i
Martín Posse coincideixen en l'onze
inicial, Flores haurà de triar entre
Navas 0 Rotchen perla tercera •
plaça extracomunitària. El gran'
beneficiat de l'elecció serà Lopo,
que recuperarà un lloc al lateral
dret o bé a l'eix de la defensa.

Els jugadors del Saragossa es van
conjurar a mitja setmana per
guanyar l'Espanyol i fer un favor al
seu entrenador, molt qüestionat.
Txetxu Rojo, que té tota la plantilla
a punt i ha sorprès deixant fora de
la llista Esquerdinha, hi ha ajudat
fent lès paus amb Jamelli.

O Lobjectiu és puntuar per
evitar nervisi millorar la
mala imatge de Màlaga

1 ... .

SARAGOSSA

Barcelona
f.

L'Espanyol és des dáhir al migdia a Saragossa, on a partir de
les cinc d'aquesta tarda afronta
el primer partit de la segona
volta de la lliga amb el propòsit
de millorar la mala imatge oferta diumenge passat a Màlaga.
En aquest cara a cara entre els
dos últims campions de la copa
del Rei, Paco Flores no podrà
disposar del màxim golejador
de l'equip, Raúl Tamudo, que
a La Rosaleda va veure la cinquena tarjeta groga i es perdrà
el partit d'avui per sanció.
L'absència del màxim golejador de l'equip blanc-i-blau
s'afegeix a la de Toni Velamazán, que serà baixa pel que resta de temporada després de ser
operat dimarts dels lligaments
del genoll esquerre. Aquests
dos forats han propiciat el retorn a la convocatòria d'Òscar
Garcia, que feia dos mesos que
no entrava als plans de Flores,
i d'Àlex Fernández, recuperat
de la lesió que li va impedir
viatjar a Màlaga. El palamosí
tornarà a fer parella a la doble
pivotació amb Morales, i per
davant d'ells tot fa pensar que
Roger, Martín Posse i De Lucas
formaran la mitja punta. A davant de tot hi haurà molt probablement el mexicà Paco Palència, que per primera vegada
des de la seva arribada a Barcelona jugarà com a principal
referent ofensiu de l'Espanyol.
Ahir, però. Flores va deixar la
porta mig oberta a poder fer alguna variació d'última hora a
aquest esquema, i no està descartat que jugui el jove David
Aganzo.
L'entrenador de l'Espanyol
sap que avui s'enfronta a u n
equip que està vivint tota la

O La plantilla aragonesa
s'ha conjurat per guanyar i
salvar el cap de Txetxu Rojo
ESPANYOL
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• SUPLENTS: Juanmi (p.), Cuartero, Aragón,
José Ignacio, Blllc, Marcos Vales ¡ Jamelli.
• ENTRENADOR: Txetxu Rojo.
» SANCIONATS: Cap.
» LESIONATS: Cap.
» CUSSIFICACIÓ: 14è amb 23 punts.

• SUPLENTS: Argensó (p.), Fran, Rotchen,
Óscar, Vates, Iván Díaz i Aganzo.
• ENTRENADOR: Paco Flores.
.
• SANCIONATS: Tamudo.
• LESIONATS: Toni Velamazán.

LA FIGURA

LA FISURA

> CLASSIFICACIÓ: 13è amb 24 punts.

El mexicà Palència es perfila com el substitut de Tamudo a la punta d'atac. / EFE

temporada amb els nervis a flor
de pell i que elseu entrenador,
Txetxu Rojo, està permanentment qüestionat. Flores, però,
no creu que els seus homes hagin d'estar pendents del nerviosisme del Saragossa i sí de

«portar el pes del partit molt
més del que ho vam fer a Màlaga i no abaixar mai la guàrdia
en defensa. En atac, mirarem
de paliar la baixa de Tamudo
a u g m e n t a n t la capacitat de
sorpresa».

Palència jugarà en el lloc en què hoifeia a Mèxic
Lo posició d'home punta en la qual haurà de moure's aquesta
tarda Francisco Palència no és nova pera! davanter mexicà
Malgrat que no hi ha jugat mai des que ha arribat a l'Espanyol,
SI que ho havia fet amb regularitat en el Cruz Azul, club pel qual
està cedit a Montjuïc: « A Mèxic jugava tant de davanter nat
com de mitjapunta, així que no crec que em senti estrany
acïuanl en una posició més avançada de la que acostumo a
tenir aqui.« Del partit de Saragossa, Palència en destaca «la
necessitat de puntuar, ja que si no ho fem potser tornarem a
viure una setmana de nervis De tota manera, la pressió va amb
el f u t b o l I, SI un no la sap portar, n o p o t jugar».
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El paraguaià, que s'acaba de nacionalitzar
espanyol, és el motor d'un Saragossa conjurat
per salvar el cap del seu entrenador

i f Francisco Palència
(DAVANTER)
28-04-73. Mèxic D.F. (Mèxic)
la temporada
3 gols temporada'2001-02
Per primera vegada des que és a l'Espanyol
actuarà a la punta de l'atac, una posició que
ja coneix de Mèxic.

^^AOES OELSARA&OSSA

DADES DE L'ESPANYOL

Roberto Acuña
(MIG)
25-03-72. Avellaneda (Argentina)
5a temporada
2 gols temporada 2001-02

Partits guanyats
Partits empatats
' Partits perduts
Xuts ben dirigits
Xuts fora
Gols marcats
Gols encaixats
Targetes grogues
Targetes vermelles

7
2
10
145
104
18
27
45
5

Partits guanyats
Partits empatats
Partits perduts
Xuts ben dirigits
Xuts fora
Gols marcats
Gols encaixats
Targetes grogues
Targetes vermelles

7
3
9

125
72
24
31
55
3

GlAÜS OEL PARTIT
L'Espanyol ha de mirar d'aprofitar el nerviosismo del Saragossa cada vegada que els aragonesos
juguen a casa. Aturar Acuña i tenir el control de la pilota facilitaria la tasca als de Paco Flores.
^pr

LdRomareda :

£ ) 17 00h

Fernández Marín (valencia)

ELS

ESPANYOL RECUPERAR EL CRÈDIT
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«És increïble que diguin
que f itxarenn Seedorf»
o Paco Flores va assegurar que no es
creu cap nom dels possibles reforços

O El tècnic diu que l'Espanyol no pot
pagar el que cobren aquests jugadors

Selecció mundial Flores no va
voler valorar la possibilitat que
un d'aquests jugadors acabi a
Montjuïc. «El millor és que vinguin tots, així serem la selecció
mundial», va ironitzar el tècnic
abans d'afirmar: «L'economia
de l'Espanyol no pot fer front
a les fitxes de cap d'aquests jugadors. Si cobressin el que s'ha
publicat ja serien prohibitius,

L'ANÀLISI
ENRIC MATARRODONA

Malament,
refiar-se de
les rebaixes
Les estadístiques diuen clarament que els
fitxatges a la beiixa, els que es fan a ple hivern, no
solen donar el resultat esperat. Entre altres raons
perquè se solen crear unes expectatives inflades,
irracionals. Però també està comprovat que
aquesta és també època d'intermediaris, de tanpercentpartistes sobre el muntant dels traspassos
de jugadors. És època de rebaixes. Aquests dies
al voltant de l'Espanyol l'eixam d'abelles intermediàries és considerable. És el que toca, sobretot
quan el resultat és advers i els balanços del darrer
partit de la primera volta provoquen baixes inesperades. És evident que labaixa de Toni Velamazán és de les que fa mal, sobretot quan no es va
sobrat de jugadors de les seves característiques.
Però sóc dels que crec en la política de planter
que s'ha fet fins ara i que el que pugui venir a mitja
temporada no aportarà res de nou.

M.R.
Barcelona

«A la vida no et pots fer il·lusions sobre coses que no estan
a l'abast teu. Has de mirar la
realitat que tens i tocar de peus
a terra». Aquesta és la reflexió
que Paco Flores fa de la llista de
possibles reforços que l'Espanyol p o d r i a i n c o r p o r a r en
aquest mercat d'hivern. La necessitat de donar de baixa la
fitxa federativa del romanès
Munteanu per poder inscriure
Navas i la lesió de Toni Velamazán han deixat la línia de mitjos
curta d'efectius, cosa que converteix en prioritaria la incorporació d'un nou jugador a la
plantilla.
Les directrius donades per
Flores al secretari tècnic del
club, Sergio Morgado, han estat les d'un jugador comvinitari, que jugui a mig camp però
que tingui bona arribada a l'àrea rival i que acumuli experiència en el futbol europeu. La
secretaria tècnica va confirmar
a mitja s e t m a n a que alguns
dels noms amb els quals es treballa són l'italià Dino Baggio
(Lazio), l'holandès Seedorf (Inter de Milà), l'argentí amb passaport italià Matias Almeyda
(Parma) i el portuguès Paulo
Sousa (sense equip).
L'entrenador de l'Espanyol,
però, va fer evident ahir el seu
escepticisme respecte l'arribada a Montjuïc de cap dáquests
homes. «Em sembla increïble
que es digui que el reforç ha de
sortir d ' a q u e s t a llista. Però
com és possible que l'Espanyol
fitxi Seedorf amb els diners que
aquest jugador està guanyant a
Itàlia?», va dir el tècnic barceloní. El tècnic va enfatitzar que
«si algú es vol creure aquesta
llista que ho faci, però jo no».

13

La llista de possibles reforços amb què treballa la secretaria tècnica provoca el riure de Flores. / EFE

però jo estic segur que encara
cobren molt més».
Independentment de la veracitat o no de la llista de Morgado, que està molest per la
sortida a la llum pública de
tants noms, l'Espanyol preveu
una segona via per reforçar l'equip abans del 31 de gener,
data en la qual es tancarà el
m e r c a t d ' h i v e r n . L'argentí
Martín Posse és molt a prop
d'obtenir la nacionalitat espanyola, cosa que en el moment
de fer-se realitat deixarà una
plaça d'extracomunitari lliure
a la plantilla blanc-i-blava. Per
cobrir-la, una possibilitat serà
reinscriure Munteanu, però
ara per ara la que es veu amb
més b o n ull és la de buscar
també reforços fora de la Unió
Europea. Per aquesta via, qui
està més a prop de l'Olímpic
Lluís C o m p a n y s és el serbi
Savo Milpsevic (Parma), un altre dels noms sobre el que Flores es va mostrar escèptic.
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Flores elogia la fortalesa de Rojo
Potser per la similitud entre els casos de l'un
I de l'altre, el tècnic de l'Espanyol va tenir ahir
abans de viatjar cap a la capital de l'Ebre
paraules d'elogi per al seu homònim a la
banqueta del Saragossa, permanentment
qüestionat per un ampli sector de l'afició de
La Romareda des que va començar la •
temporada. Flores creu que Rojo «està
demostrant una gran fortalesa aguantant
aquesta situació». El tècnic de l'Espanyol va
dir que «jo no sé què passarà amb Rojo si avui
els guanyem, però del que estic segur és que
el tècnic té tot el suport dels seus jugadors,
i això es notarà sobre el camp». Txetxu Rojo,
que va deixar els aragonesos en el quart lloc
de la lliga fa dues temporades, va tornar a La
Romareda l'estiu passat després d'una
campanya molt gris al «seu» Athietic de
Bilbao. Molts seguidors del Saragossa, però,
no han perdonat aquesta «fugida» de Rojo,
que en la primera meitat de la temporada ha
vist com el seu equip perdia la Supercopa i era
eliminat de la copa del Rei i de la copa de la
UEFA. El nom de Luis Costa, campió de copa
el juny passat, sona amb força.

LA LLEI DEL PÈNDOL. El/renctisme d'aquesta
setmana hauria estat el mateix si el resultat de La
Rosaleda hagués estat un altre?... Segurament,
no. Però es veu que l'Espanyol està abonat a la
llei del pèndol. Amb l'agreujant que en comptes
de mirar el pimt de subjecció molts es limiten a
resseguir amb la mirada només la trajectòria del
pes. I, és clar, acaben estràbics! Doncs, no. Tot i
haver perdut a Màlaga l'equip està en la mateixa.
situació que l'any passat. Amb la diferència que
és a menys punts dels primers. Ep!... ja sé que la
diferència amb els darrers també és més minvada. Però aquesta és la clau! És la demostració palpable que aquesta Uiga és molt competida, i això
és positiu per un equip com l'Espanyol. Encara
que sigui equip d'ima de freda i ima de calenta.
O precisament per això. A yeure: quan han anat •
maldades qui ha tret l'equip de l'atzucac?..., qui
ha ajudat d'evitar el desastre?... Només hi ha una
resposta: els de casa. Aquesta ha de ser la consigna de sempre. I a l'Aragó a reaccionar, què carai! Si sóc sincer, del Saragossa només m'inquieta
una cosa, la imatge que varen dOnar diumenge
passat al Camp Nou. M'imagino que deuen haver
tingut una setmana d'aquelles mogudetes i voldran esmenar els errors.
BRAAAAASIL, BRAAAAASIL. Sense ganes d'ofendre ningú, però em fa una certa gràcia això del
partit que hi havia programat entre les seleccions
catalana i brasilera. Es podria donar la circiuns- tància que la majoria dels jugadors convocats fossin de l'Espanyol. Si més no els més resolutius,
les estrelles, serien pericos. I tots, capitanejats per
en Pep Guardiola. Quines coses que té a vegades
el destí! Els pocs catalans de nivell que té el Barca
haurien d'estar.concentrats amb la selecció espanyola en tenir també un partit programat. I potser
s'acabaria fent el mateix equip, la
mateixa selecció que només fa
quinze dies n'hi va fer dos al Barca.
Enric Matarrodon J
Periodisl.i
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Una pedra a
camí triomfal
del Madrid
o La solidesa del València posa a prova
Testat de gràcia de l'equip de Del Bosque
O Els valencians seran líders si guanyen i el
Deportivo empata o perd a Valladolid
PEP RIERA
Madrid

Els dos equips que s'enfronten
avui al Santiago Bemabeu arriben al partit plens de confiança. Al marge de tàctiques i estratègies, aquest és el senyal
més important per anunciar
un bon partit. El Real Madrid
està en el seu millor moment
de joc i el València, que ha recuperat la bona línia de resultats, và fer el seu partit més brillant contra l'equip blanc en la
primera jornada de lliga, en
què va guanyar per 1-0. Fa la
sensació que els dos equips ja
han passat els seus pitjors moments. Costa recordar aquell
Madrid que havia arribat als
llocs de la cua de la classificació
i el debat sobre el paper de Zidane sembla d'una època remota, per no_dir d'una galàxia
molt llunyana. I el València encara no ha retrobat el joc de la
pretemporada i del primer partit de lliga, però ha superat la
crisi de resiiltats —empats raquítics i derrotes miserables—
i està recuperant la confiança
en l'aspecte tàctic. A data d'avui, l'equip de Vicente del Bosque aixeca admiració fins i tot
entre els equips de rivalitat més
declarada —aquesta setmana
han estat sonades les declaracions dels blaugrana Gerard i
Saviola— i el València arriba a

Chamartín havent après a guanyar fora després de molt de
temps i amb una estadística
que l'avala com l'equip que ha
obtingut més punts al Bemabeu en els últims quatre anys,,
amb dues victòries.
Defensa i atac. En la jornada
passada el Madrid va deixar en
evidència la solidesa tàctica del
Deportivo i avui haurà de posar
a prova la solvència defensiva
del València. Té raó Del Bosque
quan diu que «no serà un partit
decisiu». Quedarà encara molta lliga, sí, i numèricament pot
passaj: que el València superi el
Madrid en la classificació o que
s'ampliï una mica la distància
que els separa. Però im partit
com aquest sempre té una altra
mena de transcendència, que
té relació amb l'expectació que
convoca. No estar a l'altura de
les circimistàncies pot plantejar massa preguntes i acabar
capgirant una tendència.
La confiança del Madrid va
lligada a l'onze de gala que presentarà avui Del Bosque, el mateix que va derrotar el Deportivo, ja que Helguera s'ha pogut recuperar d'unes molèsties. El València, que té la baixa
de Salva per sanció, té l'incentiu de poder-se situar líder si
guanya i el Deportivo no obté
demà la victòria al camp del
Valladolid.
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» SUPLENTS: Djukic, Palop (p.), Angulo,
Vicente o Kily González, Aimar, Marchena i
Carew.
• ENTRENADOR: Rafael Benítez.
»SANCIONATS: Salva.
»LESIONATS: Juan Sánchez.
» CLASSIFICACIÓ: 3r amb 33 punts.

LA FIGURA

LA FIGURA
Fabián Ayala

(DAVANTER)
27/6/77 Madrid
7a temporada
10 gols aquesta temporada
No el va eclipsar Figo ni lio lia fet tampoc
Zidane. Continua fent gols i liderant l'equip en
els pitjors moments.

(DEFENSA)
14/4/73 Paraná (Argentina)
2a temporada
10 targetes aquesta temporada
La seva arribada al València va ser el factor
definitiu per consolidar la defensa.
Contundent i regular, també marca gols.

DAOES DEL REAL i^ADRIO

DADES DEL VALÈNCIA

• Partits guanyats
. '
10 "•
Partits empatats
5
. Partits perduts ;
.'
' 4
Xuts ben dirigits
188
, Xuts fora '.,.' ';_ ;.' .'
¿108 1
Gols marcats
36
, Gols encaixats . '
'
' "
22 .'
Targetes grogues
45
' Targetes vermelles,
' , "', ' [ - 3 ' ;

.Partits guanyats." ,^
' ' _
• S
Partits empatats
9
Partits perduts •\',"l
...,;..-. 2 ;
Xuts ben dirigits
159
Xuts fora
- .;, j
>, ,
"' 119 ,
Glols marcats
23
' Gols encaixats
"
•,
,
16
Targetes grogues
58
Targetes vermelles J '
.^ •

PRECEDENTS
DATA

PARTIT

2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97

R. Madrid-València
R. Madrid-València
R. Madrid-València
R. Madrid-València
R. Madrid-València

Lliga
Lliga

RESULTAT

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

;' Madrid; EI,migGampistaií;!,5!i!hv;;
• "francès Zinedine Zidane,;!|*;Í';

tindrà'd'aquíaiurimesqí !<!*«';
/;p|tjn_a,figuj.a,de,(çera enjel:; |j!;.;;
,"'MúVèu de'Ceraiid'è'ivíaÉriíJliil i''
.hhi&u.
/'.•.L'exmigcarripista.deniiliiUiiilíi;;
JuventuS(VÍsitarà!dénià;les!!;.;í'-'
i n s t a l làpion<;,del mii<;èij;i:i!Í!:l'r

'!i<ii;¡i!'.íi

i d a i !>.'

indurrièntàrià 'oficial del ií;m|M:'
' '¡;!íU-"'!;Íii'if!'>'íH',' \l\¡\'-

ClAÜS DEL PARTIT .
Tots dos equips arriben al partit en un bon moment de joc i de resultats i no tenen urgències. Però
una derrota podria tenir l'efecte moral de sembrar dubtes i de tallar una tendència positiva.
<4Sr

Bernabcu

é^

Pérez Pérez (canari)

\¡>-l\' •

Real Madrid,i,aniràsi.\i!i i!i,!iií! hi!
acompa.nyatpelqirector,;; !i j ! - ;
aenera idefe ub. Jorae!;k: i !•;•
* haMicIpáél
Induraih!

Ehprésl
SIS QU
"síi

Valènciai;!

Valènaa,;Jaume|(Iir^i,,|ti;!i;;ii pir,;;|
s asseür,¿í'a'í/!ui'a ía ll'o't¡á;déii&,";i
Bernabeu per primerxopiü ÍJ,,' I
des que va rellevar Pedro ¡5?.'"
Cortés en la prèsiaèh'^ia dé'l:|¡.;;
clubvalencianislíalïòiftfil'ppjïil:!
considera que en | l ; | | ; ; | | j « |
Madnd-València.cl'"avèi:!«hiiv'j
ha SIS punts enjoc»*. A'í •'•!!!'•
Mestalla, els valén'èianistesYi-il
es van imposar amb;un,gol|i|;;;5
> d'Angulo D'al^ra¡banaa,seljíi|ií
mateix Ortí va éxplicài·lciüèí;;;';s
el club té la intencio:de!;i í i •"!,"

El partit de Vicente
L'interior esquerrà Vicente va exhibir un catàleg de recursos
tècnics en el partit que obria aquesta temporada El València
va denotar per 1 -0 el Real Madnd al camp de Mestalla i Vicente
va fer anar de bolit la defensa visitant EI jove jugador va
meravellar tothom i va desplaçar de la titularitat l'argenti Kily
González Vicente va tenir continuïtat on l'onze inicial de Rafa
Benítez i fins i tot va arribar a portar la samarreta de la selecció
espanyola Avui, però, no té assegurada la titularitat i el mes
probable es que jugui Kily Des d'aquell partit, la llum que
desprenia Vicente s'ha anat difuminant i el jugador esta en una
fase d'estancament

!

Figo i Ayala, en una jugada del partit de la primera volta a València. / EFE
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'!H;ahinsobrelaimilorjformats i p
'"díaturarl'estrella del Real,,; ii.'',
Madnd, Zineair;ie£iaaneW!iiii;;;
Cúper, conGentráít;üns;di0s|i|!>:
a Palma am'tí!liéqü'ipi;yaiíl;''lsí,l!"'
comentar que1)Un!GaHi;:|,j,i.'\;;
forma d'aturarj^lifrànGèsjésijIi;'
«segrestant-Ío»..'iiii'i>!s;;';í'.;'';|l)ir

«amb aquèstsigrans!; ;;;;;"i!';!ii!|;'
jugadors s'iha¡q'iriténtarj'';!';';i;;;;
que no par^icÍRÍnitànt'epi'el!|||i;'

Raúl González

Lliga
Lliga
Lliga

mmm^mm^mf

M ™ - - : .OVICENIF;

» SUPLENTS: Carlos Sánchez (p.j, Karanka,
Guti, Albert Celades, Solari, IVlunitis,
IVIcManaman, Savio.
> ENTRENADOR: Vicente del Bosque.
» SANCIONATS: Cap.
• LESIONATS: Flavio Conceiçao, Celades i
César
> CLASSIFICACIÓ: Ir amb 35 punts.

COMPETICIÓ

¿h^}^^!

,

i i i i > i f ' \ ; í i i í V i V !!>•>;
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L'AthIetJc no
guanyava un derbi
a la Catedral des
del 1992
Bilbao L'Athletic de Bilbao
no guanyava un derbi basc
a la Catedral des del 18
d'octubre del 1992, en què
va derrotar per 2-0 la Real
en la pnmera temporada
de Heynckes com a tècnic
del conjunt de Bilbao Els
gols, els van fer Ernesto
Valverde i Cuco Ziganda
/EL9

» l a divisió
Betis-Màlaga
Real Madnd-Vaiència
Valladolid-Deportivo
Las Palmas-Mallorca
Athietic-Real Sociedad
Alavés-Tenerife
Celta-Osasuna
Vila-real-Rayo
Barcelona-Sevilla
Saragossa-Espanyol
EQUIPS

' Athletic

Tiko guanya el duel
d'artistes a De Pedro
o El jugador de TAthletic marca dos
golassos i resol el derbl base
MARTÍAYATS

ATHLETIC

REAL SOCIEDAD

2 1
1

Lafuente
á Larrazanal '
12 Lacruz
7'Oskar Vales
5 Carlos García
18 Alklza
2 3 Tiko
1 1 Javl González
17 Etxeberria
2 0 Urzaiz
9 Ezquerro

25
14
2
6
3
4
18
8
19
10
24

Westenreld
Rekarte
Kvarme
LuizAlberto.
Aranzabal
Xabi Alonso
Idiakez
Tayfun
Khokhlov
De Pedro
Kovacevic

CAHVIS
4 6 Murillo per Oska Ve les(51')
11 AranburuperXabi Alonso (57')
9 De Paula Tayfun(e(5')
15 Felipe perEtxeber ria(80')
2 5 Llorente per Khok i l o v í S r )
GOLS
1-0. (39') Tiko culmina amb una rosca
impressionant un bona combinació amb
Ezquerro i Urzaiz. 1-1(46') De Pedro fa un
golas de falta des de falta. 2 - 1 ( 5 8 ' ) Tiko
culmina una jugada personal.
ÀRBITRE
Medina Cantalejo (Col·legi andalús).
TARGETES
Grogues: Xabi Alonso, De Pedro, Idiakez,
Aramburu, Llorente i Urzaiz.
Vermelles: Toshack.
INCIDÈNCIES
3 8 . 4 0 0 espectadors a San Mamés.

Bilbao

L'Athletic va decantar el derbi basc a favor seu gràcies a l'atreviment i la gana de Tiko, un
jugador que va focalitzar tot el
protagonisme. que semblava
destinat a Kovacevic, en el seu
segon debut ambla Real. El iugoslau va tenir la primera ocasió clara (7') i les seves aparicions van ser les tòniques que
van sacsejar el ritme pla del seu
equip, tot i que es va anar apagant. De Pedro va ser l'autèntic
home de referència de la Real.
El ritrne de joc va ser viu en
el primer temps i la pilota es
movia de pressa però no tenia
amo, i el desgast dels dos
equips era improductiu. El partit només podia esperar que algim artista el salvés de la mediocritat i Tiko i De Pedro van
acceptar el repte. El primer va
demostrar que Heyckes sap reconèixer el talent i va culrñinar
amb una rosca de càlcul matemàtic una combinació amb Ezquerro i Urzaiz digna d'un final
com el que va tenir. La Real,
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O L'àrbitre anul·la ungol legal a la Real
Sociedad, que domina en la segona part
que sembla un equip que té
orxata a les venes, semblava
abandonada a la insistència de
Kovacevic, però va aparèixer la
classe i la intel·ligència de De
Pedro quan li feia més falta,
just abans del descans. El migcampista va aprofitar una barrera mal Gol·locada per exhibir
la seva tècnica en una falta des
de la frontal de l'àrea teledirigint la pilota a la base del pal
dret de Lafuente. Però Tiko encara no havia acabat el seu repertori i va repetir el doblet de
dimecres a la copa contra el Vila-real: després d'una conducció va engaitar un xut contundent que no va tenir rèplica.

19 10
20 9
19 10
19 8
19 8
19 9
19 8
18 9
19 7
19 7
19 6
19 6
19 7
20 6
19 7
19 6
19 6
19 5

5
'7
3
9
8
4
6
3

36 22 35
29 26 34
33 25 33*1
23 16 33
36 22 32
2 0 1 8 31
2717 3 0 '
19 12 30
29 22 27
20 33 25 i
20 16 24
22 24 24
24 31 24
20 23 23
18 27 23
17 24 22
1423 21
19 26 20
24 29 19
19 33 14

JUUPHEYNCKES
ENTRENADOR DE
L'ATHLETIC

©Tiko ha fet dos gols
extraordinaris, però
també hem guanyat per
l'ambició í la lluita detots
els jugadors
.'©L'àrbitre ha estat
correcte. Un derbi intens
és un partit difícil
d'arbitrar

JOHN B. TOSHACK
ENTRENADOR DE LA REAL
SOCIEDAD

Gol legal de Kovacevic. L'Athletic va anar perdent força després del segon gol i la Real va
pressionar buscant l'empat.
Kovacevic va marcar un gol legal (70') que Medina Cantalejo
va anul·lar incomprensiblement i Toshack —que va acabar el partit a la llotja després
de ser expulsat per protestar
l'anul·lació del gol— ho va provar tot tàcticament, però sense
cap efecte pràctíc.

pj PG PE PP GF GC Pt

4
4
Deportivo
6
València
2
! i, Celta
3
Betis
6
Barcelona
5
Alavés 1
6
' Sevilla
i6 6
Valladolid
4 8
Las Palmas
6 7
Màlaga
6 7
Espanyol
3 9
Vila real
5 9
i Saragossa
210
' Osasuna
4 9
Tenerife
310
MaHorca
5 9
Real Sociedad 2 0 5i 4 1 1
Rayo
19 3 511
Real Madrid

Kovacevic i Lacruz salten de cap en una acció del derbi. / EFE.

avui
avui
avui
avui
2 1
avui
avui
1 1
avui
avui

©Medina Cantalejo té
mania persecutòria
contra la Real
©Ha actuat amb
premeditació. L'Athletic
ha marcat dos gols i la
Real, també
©Estic decebut amb el
públic de San Mamés

)
»2a divisió A

Extremadura-Oviedo
Racmg-Gimnàstic
Burgos-Ejido
'
Jaen-Atl Madrid
>
Eibar-Murcia
'
Ferrol-Elx
Leganés-Còrdova
Uevant-Albacetè <
Salamanca-Numància
Recreativo-Badaioz
Sporting-Xerez
EQUIPS

'

avui
avui
avui
avui
avui
1 0
avui
"avui
avui
2-0
avui

PJ PG PE PP GF GC Pt )

21 14 4 3
21 12 3 6
22 9 9 4
21 9 7 5
21 9 6 6
21 8 9 4
21 9 5 7
21 8 7 6
22 9 310
22 8 5 9
21 610 5
21 7 7 7
21 6 8 7
21 l7 5 9
21 7 5 9
Elx
22 6 8 8
Eitremadura 21 6 7 8
Murcia
21 5 8 8
Leganés
21 5 8 8
llevant , 21 4 >8 9
Gimnàstic
21 4 611
Epdo
21 2 811
Atl Madnd
Xerez
Recreativa
Racing
Albacete
Oviedo
Burgos
Eibar
Ferrol
Badajoz
Salamanca
Numància
Sportang
Còrdova
Jaen>>

!' !

36 14 46
2517 39
22 16 36
25 19 34
22 14 33
20 12 33
21 20 32
24 13 31
29 29 30
20 23 29
30 29 28
22 27 28
27 27 26
24 26 26
20 27 26
17 25 26
1619 25
1823 23
13 20 23
20 31 20
18 25 18
17,30 14
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El Vila-real segueixen crisi i
no pot guanyar ni el cuer
OEIRayoVallecanovaeíTipatarambuncop
de cap de Quevedo en el temps afegit

O L'eqüip de la Plana tanca una setmana
horrible després de la derrota en la copa

slli; >í :
'!ipW^üéipiz|dè!ÜíipèiÍà;der?;iÍs
|iSe<|íílá|l;7iJn)ÉÍ|BeitisirepÍíS
i snecessiíatd'aconseguirels.:! |!

VltA-REAL

; RAYO.VALLECANO;

Ml·
lii^i
I' >/ !(

1 López Vallejo
20 Xavl Roca
16 Q. Alvarez
23 Ballesteros
3 Arruabarrena
18 Jorge López
10 Cagna
5 Galea
22 Calleja
21 Víctor
15 Plzzl

1 Etxeberria
6 Alcázar
3 Malnz
4 De Quintana
5 Graff
22 Pablo Sanz
9 Quevedo
10 Peragón
19 Balic
8 MIchel
21 Bolo

ï;üS;ï5fííïï;ípli;;i;l!i

i ! espera no.donarí es n ¡'li íj! !|
i! ¡imateixes,facilitats iEltècqic i .
- !iiii>;st;'

CANVIS
25 Arteaga per Balic (46')
11 Boltc per Bolo(65')
16 Glauclo per Pablo Sanz (77')
6 Gràcia nerCalleja (82')
11 Quique IVIartfn per Pizzi (86')
21 Víctor per Guayre (90')

••

•

l!l|!M^iiyd^t^ècííàs^iran;;i
ji itomarà'a ^porterías i,ï 1 í ) i ! ;

GOLS

1-0(64') Víctor transforma un penal comès
ner Peragón
1-1(91') Quevedo de cap.
ARBITRE
Muñiz Fernández (Col'legi asturià).

s Maí?efean\/iatel;iliy i

TARGETES

Grogues: Graff, Ballesteros, Arruabarrena,
M(chel, Pablo Sanz, Peragón i Aretaga..
Vermelles:Cap..INCIDÈNCIES
Uns 17.000espectadorsal Madrigal.

í auDtar;í(Lesaües'uitim.esÏÍÍ;í
i derrotes a'l estadi.de'' i >u-L.
ihMendizorroza('S,evilla ü; 4 íi;'
!LO$asuiiia);fapan que e l ' ! í ,'ís | t -

é.

EL 9
Vila-real

El Vila-real de Víctor Muñoz
continua en crisi. Els jugadors
de l'equip de la Plana van veure
com el cuer de primera, el Rayo
Vailecano, esgarrapava un
punt en el temps afegit del Madrigal i deixava els castellonencs una setmana més sense
conèixer la victòria. Després de
la derrota a casa amb el Sevilla,
i la victòria de l'Athletic al Madrigal en el partit d'anada de
les semifinals de la copa del
Rei, el Vila-real ha firmat un
inici del 2002 molt dolent que
fa perillar el futur de Víctor Muñoz. Els locals, però, van sortir
molt motivats, i van diminar un
Rayo que només va crear perill
en una internada molt al principi del partit. Després, els madrilenys es van limitar a defensar-se, mentre que els locals,
amb un Jorge López molt actiu,
jugaven sempre en el terreny

rnniíintív/itPinaipxnpnimpmTi ! h

i;l'entrada,ae'Kike.alah(U ;>; ifí'
;poiiter;ia;en lloc de;l argenti s-

De Quintana, del Rayo, lluita per una pilota amb Calleja, a terra. / EFE

de joc del Rayo. Víctor, en el
minut 23, i Pizzi, que continua
VÍCTOR MUÑOZ
VIU-REAL
sense marcar des que va tomar
al futbol espanyol, van gaudir
de dues ocasions claríssimes
que no van acabar en gol.
© É s increïble, no haver
En el segon temps el partit va guanyat aquest partit.
seguir la mateixa tònica, amb el
Vila-real pressionant i el Rayo Sembla que estem.en
jugant tancat en defensa. ELs crisi. Hauríem d'haver
davanters locals, però només sentenciat abans.
van poder marcar de penal. Un © E s t e m en un moment
penal molt innocent de Perad i f í c i l , però jugant així
gón, que va cometre mans. El
Rayo es va veure obligat a bus- tornaran els bons
car la portería de López Vallejo, resultats! l'equip se
i es va emportar un punt en salvarà sense problemes.
l'iíltim minut.
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GREGORIO MANZANO
RAYOVALLECANO

©Sempre que empates
en el darrer minut et
quedes satisfet, i més si
es recorda la nostre
complicada situació
©Ells han perdonat, i no
es pot negar que haurien
pogut aconseguir més
gols. Però després de I'l a
Oem jugat millor.

íaconsegciir el primer triomf s
mdelailligaaifoiia entreielsiit
S!;s*auals I argenti fòertes, que; ,
narcariaBibao] ' iPí.i í!
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Oblidant de la pujada de gener*
Regal t^omple el dipòsit amb

Gasolina Gratis
en contractar Passegurança del teu cotxe*
• Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia, de nova contractació emeses entre 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.

I a més:
• Fins a un 6 5 % de bonificació per no sinistralitat • Recuperació del 100% del valor del vehicle de
r> .
-.At -tit . ^ 1 II
menys de dos anys d'antiguitat.
• rentatge en Z4 h. i lliure elecció de taller.
. . , .
v . i - , . , t i i i .
• Servei gratuït de tramitació de multes.
• Assistència mecaiuca les Z4 h. del dia.
• Targeta client amb avantatges especials.

Demana pressupost personalitzat sense compromís de l'assegurança de cotxe.

• >''902 30 30 30

Truca ara i

o envia el cupó adjunt a Regal Insurance Club, Avda. Madrid 9 5 , 08028 Barcelona. O per Fax 9 3 4 2 5 9 2 2 1

. * •

Regal Insurance Club
El Club dels Bons Conductors®
\\ \\ \ \ . r L' e

a 1.0 >

§

\wl !*•• vull rebre informació detallada de l'asseguraitça Regal Auto. Així como un pressupost previ i a la meva mesura, sei«ecompromís per part meva. Sollicitud vàlida per a conductors entre 28 i 72 anys

'

NomUognom,
Codi

p°^

Telèfon :

jJ

M

M

í-.LlAj..
M

M

Marca del cotxe M
Data 1*matriculació

i
\

j N

M

j

M

! i

I i

M

i

I i

Població

M

M

M

M

i

Adreça

. 1 J J .

Estat civil

M

] •IL._S_._ÍL__j__.:

j

j

ï

Indiqui aquí si té alguna bonificació en la seva actual companyia

i
%

j

j

j.'

j

!

j j I M

Mes i any en què venç la seva pòlissa actual j; j

M

M

^ _J 11. L J i _ Í

Data de carnet

U . - L I _ L J - J
MatrtcuU
Menys de 300 euros
Accessoris opcionals del vehicle
(49.916 ptes.)

Ompli les sevca dada, malli ta •ollicitud i envit-ta dini dún sobra a Regal InMuance Club, Av. Madrid, 9 5 . 0 8 0 2 8 Barcelona. O envil·la al Fax 9 3 425 92 21

L L l . i . i J , l l i J
Data de naixement

!

j_.j„Lj_i_Li.j„UJ„L

Modelo

Kilometratgeanual

j

J_i

Província
e-mail

j

M

| { j

'.,.i.i„L.i„LÍ._L
^ de 300 euros a 600 euros
(de 49.916 ptes. a 99.832 ptes.)

Més de 6(XD euros
(Més de 99.832 ptes.)

j
RcpJ Iiwurance Club es reaerva d dret d'p

iT cert dpua de vdilclea

Lei dade* p e r a m a b qiie voatí en* taciUta seran incline* en la niMira baje de dailes. on podrà exerctr eli drets d'accés, rectificació, caiu^el·laciïS i opaaició. Aquestes dades podran ler ccJideí a altre* Entitat* d'AMCgurancn o Organtnne* Públic* o Privat* relaclnnat* amb el *ecIor aiaeguiai
iiadur amb finalitat* ettadUtiai-actiiahal», de prevenció de Irau i per raona
de coluaeeutança o tea«ieguran(a. A tiavé* de Royal & SunAlllance, podri rebre oferte* d'aategurancet, producte* ñ n a n c e n i d'empTe*c* del •cctor de l'automoció, mftrquetiftg directe o aMociodea a la FECEMD. St tto e n vol rebre, comunlqui'n»-ho per eicrit a R c p l Inautsnce Club, a Av. Madrid. 95, baixi» 060Z8 B u c c b n a (Llei Orgànica 15/1999,13 de
desembre).

109679/352103®
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Partit elèctric
del Mallorca
a Las Pa I mas
o Els balears no poden fallar I necessiten
els punts per sortir de la zona de descens
O Sergio Kresic torna a l'Insular amb les
baixes de Miquel Àngel Nadal i Samuel Eto'o
PALMA DE MALLORCA
EL 9

El Mallorca visita avui a partir
de les cinc de la tarda (hora catalana) l'estadi Insular de Las
Palmas, en un partit molt important per l'equip balear, que
necessita piintuar per sortir de
les darreres posicions. El partit
es viurà amb igual intensitat al
terreny de joc i a les banquetes,
ja que es dóna la casualitat que
els dos entrenadors, Fernando
Vázquez i Sergio Kresic, van
entrenar en el passat el que
serà avui rival. A.Las Palmas,
Sergio Kresic va fer història en
tornar l'equip a primera, però
també en va sortir per la porta
de darrere després de rebre les
crítiques d'una part de l'afició
i enfrontar-se amb alguns jugadors.

Kresic ha arribat a Las Palmas amb un equip en què destaquen les baixes de dos jugadors clau: Miquel Àngel Nadal
i Samuel Eto'o. La del camerunès ja era corieguda, ja que es
troba convocat a Burkina Faso
amb la selecció del Camerun,
però el Mallorca ha intentat
aconseguir que el jugador es
desplaci fins a les illes Canàries. Les negociacions, però, no
han arribat a bon port. Tampoc
no jugarà Nadal, que per primer cop aquesta temporada no
és a la convocatòria, per culpa
d'uns problemes físics al peu
dret que arrossegava des del
darrer partit al camp del Valladolid. La principal novetat al
Mallorca podria ser el priïner
partit com a titular del Caño
Ibagaza després d'haver-se recuperat de la seva greu lesió.

LASPALMÀS;;

MÁttORC^I;;;
AJÍ¿BV.
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=
o''*
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O • PAQui',
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'cÁMPAÑó-o'" i"o'"'^'r^'';';' '"'o^

:••'/>' :- fflÑOílWC^iái'Spl-ER,;
•

^ ' in^ïtrïi
o - \'
EDUALONSO o PABLO LAGO .\
SAMWAYS'
'•'.;;
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„
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. ' - - " ' OLAIZÒÜ" • •','
o
NOVO -- . -o • }
f SOLER
o ' MARCOS. '
PAUNOVIC
O

JORGE

LUQUÉ'

» SUPLENTS: Cicovic (p), Sarasúa, Alberto,
Rubén, Carmelo, Orlando, Sequeiros i Eloy
• ENTRENADOR: Fernando Vázquez.
»SANCIONATS: Cap.
• LESIONATS: Cap. .
» CLASSIFICACIÓ: l i é amb 24 punts.

, '. ,.

» SUPLENTS: Rea (p), Ibagaza, Cristian,
Robles, Riera, Losada i Carlos.
» ENTRENADOR: Sergio Kresic.
» SANCIONATS: Cap.
» LESIONATS: Nadal.
» CUSSIFICACIÓ: 18è amb 20 punts.

CLAUS DEL PARTIT: Luque carregarà amb tota la responsabilitat ofensiva de I Mallorca i
la seva actuació serà determinant en un camp complicat.

'^gf

Insular

ÍJ

18.00 h

Daudén Ibáiiez (aragonès)

Vázquez demana una bona rebuda per a Kresic
L'entrenador de Las Palmas, Fernando Vázquez, ha demanat a
l'af ició del club canari que doni una bona benvinguda a Sergio
Kresic en el retorn del tècnic d'origen croat al camp on va fer
pujar l'equip a primera. Aquesta setmana s'ha viscut un debat
a Las Palmas sobre com s'havia de rebre Kresic, que va deixar
molts defensors i detractors després de marxar enfrontat amb
jugadors com ara Lago, Orlando, Tevenet o Sequeiros.
Vázquez, que havia entrenat el Mallorca, ha reconegut que es
tracta d'un partit «especial·i, i s'ha mostrat satisfet per poder
arribar per primer cop aquesta temporada aun partit sense cap
baixa Això podna representar que, per primer cop. Las Palmas
repeteixi un mateix equip dues jornades seguides. Vázquez ha
demanat calma als seus jugadors, ja que molts ja han deixat clar
que li volen demostrar a Kresic que es va equivocar en no
donar-los oportunitats: '<A vegades vols demostrar molt i
acabes no demostrant res», va sentenciar el tècnic dels canans

El Celta recupera
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Zorrilla acull un altre Villar: «No hem prohibit
duel Valladolid-Dépor el Catalunya-Brasil»
EL 9
Valladolid

El Valladolid i el Deportivo
s'enfronten avui a l'estadi Nuevo Zorrilla en el segon dels tres
duels en una setmana (17 h).
Després del 2-0 de diinecres a
la copa, els gallees esperen seguir la petja del líder, el Madrid, després de claudicar al
• Bernabeu sense oferir resistència. El Valladolid, per la seva
banda, va perdre a la primera
volta a Riazor (4-0) i ha caigut
a la cppa. A la tercera serà la
vençuda, confien els castellans.
El tècnic del Valladolid, el català Pep Moré, assegura que «el
nostre principal objectiu és la
Higa. La copa és una competició que ens agrada, però nosal-

tres ens ho juguem tot en la lliga». El Valladolid té la bíiixa del
mexicà Çuauhtémoc Blanco,
allunyat dels terrenys de joc
durant tres setmanes a causa
d'ima ruptura fibril·lar en el bíceps femoral de la cariía dreta.
Tampoc no jugarà el defensa
Santamaría. En canvi, Ricchetti i Torres Gómez són alta.
El Deportivo visita el terreny
de joc castellà amb un bagatge
horrorós a camp contrari: només ha tret un punt dels últims
18 i la darrera victòria va ser a
La Romareda el 13 d'octubre
(1-2). Naybet, que juga la copa
Àfrica amb el Marroc, és baixa,
iguíil que els lesionats Amavisca, Hélder, Changui i Djalminha. Scaloni, Víctor i Valerón seran titulars, igual que Tristán,
l'home més avançat.
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El president de la federació espanyola de futbol, Ángel María
Villar, va reiterar ahir que la federació no ha prohibit l'amistós Catalunya-Brasil, previst
per al 27 de març. «Nosaltres no
ens hem negat al fet que jugui
la selecció catalana; només
hem dit que la setmana que
juga la selecció no pot jugar
cap altra selecció autonòmica.»
Villar, que va participar en
unes jornades de futbol i futbol
sala provincial, va assenyalar
que «el calendari internacional
es va aprovar en el congrés de
la FIFA de Los Angeles l'any
2000 i va entrar en vigor l'I de
gener del 2002. No he de dir res

més». La federació catalana
treballa perquè el Catalunya-Brasil es pugui jugar en
una altra data, tot i que el mes
de maig el conjunt brasiler se'n
va cap a Corea per prendre-part
en el mundial. ,
Presidir la FIFA. El mateix Villar va reconèixer que li faria
il·lusió convertir-se en el futur
president de la FIFA, el màxim
organisme del futbol mundial.
«Crec que és im desig legítim i
sa. També m'afalaga que hi
hagi persones que considerin
que puc ser candidat. No conec
ningú que li ofereixin una flor
i la rebutgi.» Villar va lamentar
els diners que guanyen els representarits i va indicar que
moltes de les crítiques als àrbitres «no tenen fonament».

' •''
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El Newcastle venç el Leeds
i I i prenel lideratge

Un jugador d'Ornan,
millor golejador per
davant de Figo,
Raúl i Owen
Wiesbaden (Alemanya) El
jugadord'Oman al-Dhabit,
FarajBaital-Nubi, de21

o L'equip de Robson el pot perdre avui si el
Manchester United o l'Arsenal guanyen

O Uequíp londinenc rep el Liverpool en el
partit més atractiu de la jornada

anys, ha estat escollit millor'
golejador del mon 2001
tenint en compte els gols
marcats amb la selecció i en
competicions continentals

EL 9

per la federació d'història i

Londres

El Newcastle de Bobby Robson
es va imposar al Leeds (3-1) i li
va prendre de manera provisional el lideratge de la lliga anglesa, tot i que avui el podria
perdre en benefici del Manchester United, que juga al
camp del Southampton, o de
l'Arsenal, que rep el Liverpool
en el partit més interessant de
la jornada. El Newcastie té tres
punts d'avantatge respecte del
Leeds i tres respecte dels aspirants al lideratge, que en cas de
victòria el superarien per millor diferència de gols. El Manchester United sembla haver
posat la directa en les darreres
jornades i sembla improbable
que deixi escapar el triomf.
L'Arsenal ho tindrà més complicat. El Liverpool només està
a punt per sota dels londinencs
i, després de perdre contra el
Southampton dimecres passat, necessita el triomf per no
perdre el ritme. El Newcastle va
demsotrar per què va ser escollit com el millor equip de desembre. Els jugadors de Robson van encaixar un gol als 24
segons de joc, en una acció
d'Alan Smith, que és el més ràpid de la temporada. Un gol en
pròpia porta de Duberry (44')
va suposar l'empat del Newcastle que, gràcies a aquest re-

estadística (IFFHS) Al-Nubi,
del Dhofar Club Salalah, en
va fer 22, superant els setze
de Raül i els quinze de Figo,
totsdelMadnd, lels 15
d'Owen, del Liverpool i ,
actual Pilota d'Or /EFE

»Anglaterra
Arsenal-Liverpool
Southampton-Manchester Utd
Aston Villa-Derby
Blackburn-Charlton

avui
avui
2-1
4- 1

Bolton-CItelsea
Everton-Sunderland

2- 2
1 0

Fulham-Middlesbrough
Ipswich-Tottenham

2 -1
1- 1

Newcastle-Leeds
West Ham-Leicester '
EQUIPS

•

- T*

«>•'
• • •

'4^r^Rt
* ? « > • *

-

^

Els jugadors del Leeds Woodgate I Vlduka Intenten rematar a porteria en el partit d'ahir. / EFE

Anelkà torna a Hlghbury
Un dels principals atractius de l'enfrontament d'aquesta tarda
entre l'Arsenal i el Liverpool és el retorn del davanter Nicolás
Anelka amb la samarreta dels reds a Highbury per enfrontar-se
al seu exequip Anelka, que diu que ha tornat a viure després
de fitxar pel Liverpool, ha reconegut que es va equivocar quan
no va seguir els consells d'Arsene Wenger, tècnic de l'Arsenal
La seva etapa en el club londinenc, entre els anys 199711999,
va ser la millor de la seva carrera, va guanyar la lliga i la copa
anglesa (1998) i va marcar 24 gols en 71 partits, entre la lliga
I la lliga de campions /CL9

forç piscològic, va poder capgirar el resultat al segon temps
amb gols de Dyer (60') i Bellamy (87'). En els altres partits
amb implicació dels equips de
la zona alta de la classificació,
el Chelsea no va passar de l'empata al camp del Bolton (2-2);
l'Aston Villa es va imposar al
Derby (2-1); el Tottenham vaderrotar l'Ipswich i el Fulham,
al Middlesbrough pel mateix
resultat.

'

3- 1
1-0

PJ PG PE PP GF GC Pt

Newcastle
22 13 3 6 42 29 42 t
Leeds
22 11 8 3 34 20 41
Man Utd'
21 12 3 6 51 31 39
Arsenal
20 11 6 3 41 24 39
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Alfonso marca
en el seu debut
EL 9
París

L'exjugador del Barcelona Alfonso Pérez va debutar amb
l'Olympique de Marsella marcant un dels gols del seu nou
equip, que va acabar empatant
contra el Bastia (2-2), tot i que
guanyava per 2-0. Alfonso només va necessitar cinc minuts
per estrenar-se amb el Marsella. Un altre jugador espanyol,
Alberto Rivera, que està cedit

pel Real Madrid, va aconseguir
el siegon gol dels marsellesos. El
Lens, que divendres va guanyar al camp del Lilla (0-1), segueix ferm en el liderat, mentre
que el París Saint Germain, que
entrena Luis Fernández, es va
imposar al camp del Rennes
(1-2). El Mònaco, equip que
entrena Didier Deschamp,
continua amb la seva progressió, tot i que va patir molt per
imposar-se per la mínima al
cuer, el Lorient (1-0).
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Alfonso celebra el gol del seu debut amb roiympique de Marisella. / EFE
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MÉS ESPORT

Sense excusa
Després de la repassada que el Barçad'Aíto li
va fer ahir a Màlaga, a Bozidar Maljkovic no
li van quedar ganes ni de plorar, com
acostuma a fer sempre que perd.

»ELS TÍTOLS EUROPEUS DEL 2001

Manen Holanda
i Itàlia
o Van
aconseguir nou
títols en les
competicions
europees de
clubs
O Els italians
van guanyar
cinc copes
d'Europa i els
holandesos,
quatre
O Els equips
catalans van
sumar tres
títols, dos
menys que un
any abans
O Només sis
clubs van ser
capaços de
revalidar el títol
de la copa
d'Europa

JORDI CAMPS
Barcelona

Els equips italians i holandesos
són els que van guanyar més títols en les competicions europees de clubs de la temporada
passada, amb nou títols cadascun. Itàlia, però, va perdre
bona part del seu potencial, ja
que un any enrere havia conquerit fins a tretze títols en sis
esports diferents. També els
equips catalans van estar durant l'any 2001 per sota del que
havien fet un any abans i van
baixar dels cinc als tres títols,
el mateix resultat que tots els
equips de la resta de l'Estat espanyol plegats, que també van
passar dels cinc títols europeus
als tres. Divuit països van guanyar algun títol en les competicions europees la temporada
passada.
No tots els títols tenen el mateix valor per a cada país, i cadascú s'ho mira segons la seva
perspectiva, però aconseguir
nou títols en una temporada
no està a l'abast de gaires països. Els equips italians ho van
aconseguir amb quatre títols
masculins en quatre esports
diferents i amb cinc de femenins en quatre esports. D'aquests nou títols, cinc són en la
màxima competició continental, la copa d'Europa: el Kinder
Bolonya, en bàsquet masculí;
els Lions de Bergamo, en futbol
americà; el Mòdena, en voleibol femení; l'Orizzonte de Catania, en waterpolo femení, i el
Macerata, en softbol femení.
Dels nou títols que van guanyar
els equips d'Holanda, quatre
van ser en la copa d'Europa: el
Neptunus de Rotterdam, en la
de beisbol; el Bloemendaal en
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A dalt, el Kinder de Bolonya, vencedor de l'Eurolliga de bàs(}uet. A sota, el Pòrtland, campió d'Europa d'handbol. / EFE

la d'hoquei sobre herba masculí; el Den Bosch, en la d'hoquei sobre herba femení, i el
Den Hague, en la copa d'Europa de corfbol.
Itàlia i Holanda tenen molt

equilibrada l'aportació dels
equips masculins i femenins,
cosa que no passa amb els països que els segueixen en l'hipotètic rànquing de títols continentals del 2001: Alemanya i

Espanya, amb sis cadascun.
Dels sis títols alemanys, cinc
els van guanyar equips masculins i només un de femerií, i els
sis títols dels equips de l'Estat
espanyol van ser tots mascu-
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ELS CAMPIONS EUROPEUS DEL2001
iSoftbol

HOMES

Copa d'Europa Chomutov (Rep. Txeca) - RaggersThamen (Hol.)

* Bàsquet
COMPETICIÓ

6UAHYAG0BS

Eurolliga
Kinder Bolonya (Itàlia) - Tau Vitòria
Suprolliga . Maccabi Tel Aviv (Israel)- Panathinaikos (Grècia)
CopaSaporta
Maroüssi (Grècia)-Chalón (França)
Copa Korac .... Unicàja Màlaga - Hemofarm Vrsac (Iugoslàvia)

»Voleibol
Copa d'Europa
Team Cup
Copa confederació

París (França) - Trèviso (Itàlia)
Espinho (Portugal) - Izumrud (Rússia)
Macerata (Itàlia) - Mòdena (Itàlia)

> Waterpolo
»Beisbol
Copa d'Europa
Neptunus (Holanda)-T&A (San Marino)
Recopa
Kinkheim (Holanda) - HCAW Bussunn (Holanda)
Copa Confederació
Brno (Rep. Txeca) - Savigny (França)
Supercopa .... Neptunus (Holanda) HCAW Bussum (Holanda)

(Futbol
• Copa d'Europa
Bayern Munic(Alemanya) - València
Copa UEFA
Liverpool (Anglaterra) - Alavés
Supercopa Liverpool (Anglaterra)-Bayern Munic (Alemanya)

LionsBergamo (Itàlia)-Vikings Viena (Àustria)

> Futbol sala
Copa d'Europa

Playas Castelló - Dina Moscou (Rússia)

I Handbol
Copa d'Europa
Recopa
Copa EHF
Challenge cup
Supercopa

Dubrovnik (Croacia) - Olympiakos (Grècia)
Florència (Itàlia) - Barceloneta
...Mladost Zàgreb (Croacia)-Brescia (Itàlia)

DONES
»Bàsquet
Copa d'Europa
Copa Ronchetti

Bourges (França) - Valenciennes (França)
Schio (Itàlia)- Adana (Turquia)

»Handbol

»Futbol americà
Eurobowl

Copa d'Europa
Recopa
CopaLEN ...:

San Antonio - FC Barcelona
Flensburg (Alemanya) - Ademar Lleó
Magdeburg (Alemanya) Metkovic (Croacia)
Jugovic Kac (Iugoslàvia) - Pfadi (Suïssa)
Magdeburg (Alemanya) - San Antonio

Copa d'Europa
Krim(Eslovènia)-Viborg (Dinamarca)
Recopa
Zaporotxe (Ucraïna) - Nordstrand (Noruega)
Copa EHF
Montex Lublin (Polònia) - Koprivnica (Croacia)
Supercopa
Viborg (Dinamarca)-Zaporotxe (Ucraïna)
Challenge Cup
Nimes (França)- Split Kaltenberg (Croacia)

»Hoquei herba
Copa d'Europa
Recopa

Den Bosch (Hol.) - Pravda Moscou (Rússia)
Amsterdam (Holanda) - Klipper (Alemanya)

> Hoquei sala
Copa d'Europa Russelheimer(Alemanya)-Berlín (Alemanya)

»Hoquei gel
Copa continental LondonKnights(Ang.)-Lions Zuric (Suïssa)
Supercopa
Magnitogorsk (Rússia) - Ambri Piotta (Suïssa)

> Hoquei herba
Copa d'Europa
Bloemendaal (Hol.) - Harvestehuder (Ale.)
Recopa ....; Den Bosch (Holanda) - Gladbacher (Alemanya)

»Hoquei patins
Copa d'Europa
Copa CERS
Supercopa

•.

FC Barcelona - Liceo
Vic - Noia
FG Barcelona - Vic

»Softbol
Copa d'Europa
Macerata (Itàlia) - Forli (Itàlia)
Recopa
Sparks (Holanda) -Chechie Praga (Rep.Txeca)

»Voleibol
Copa d'Europa
Team Cup
Confederació

Mòdena (Itàlia) - Reggio Calabria (Itàlia)
Asterix (Bèlgica) - Telekom Post (Austria)
Vicenza (Itàlia)-Bergamo (Itàlia)

»Waterpolo
Copa d'Europa
Orizzonte Catania (Itàlia) - Glyfada (Grècia)
Recopa
.'... Skiff Moscou (Rússia)- Dunaujvaros (Hongria)

t Hoquei sala
Copa d'Europa

Durkheimer (Ale.) - Pócztovi/iecz (Polònia)

»Rugbi
Copa d'Europa
Leicester (Ang.) - Stade Français (França)
European shieid... Harlequins (Anglaterra) - Narbona (França)

Uns. Els alemanys van guanyar
tres copes d'Europa: la: de ftitbol (Bayern de Munic) i les
dues d'hoquei sala (Durkheimer en nois i Russelheimer en
noies).

mm^^ "^••#:
El capità del Bayern de Munic, Steffan Effenberg, aixeca el trofeu de vencedors
de la lliga de campions, /EFE
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La meitat. Els equips catalans
van aconseguir la meitat dels
títols de l'esport espanyol a les
competicions europees i una
de les tres copes d'Europa: la
d'hoquei sobre patins del FC
Barcelona. El Pòrtland San Antonio va guanyar la d'handbol,
justament al FC Barcelona, i el
Playas de Castellón va aconseguir la de futbol sala, el primer
títol europeu de l'equip del
País Valencià. L'equip d'hoquei sobre patins del FC Barcelona també va guanyar la Supercopa d'Europa contra el
Vic, campió de la copa de la
CERS. L'Unicaja de Màlaga va
guanyar la copa Korac de bàsquet. En relació a l'any 2000, els
equips catalans van perdre la
copa d'Europa i la Supercopa
del Barca d'handbol i la Recopa
d'hoquei sobre herba de l'Atlè-

MIXT

_ _ _ _ ^ ^ _ _

»Corfbol
Copa d'Europa

tic de Terrassa i van guanyar la
CERS d'hoquei sobre patins del
Vic.
L'any 2001 va ser de renovació pel que fa als equips que
van guanyar la màxima competició en els esports d'equip.
De les 31 copes d'Europa possibles, n o m é s en sis l'equip
campió va ser capaç de renovar
el títol, 4 en la categoria masculina i 2 en la femenina. En
homes van ser el Neptunus de
Rotterdam en beisbol, els Lions
de Bergamo en futbol americà,
el FC Barcelona en hoquei sobre patins i el Durkheimer en
hoquei sala. En dones ho van
aconseguir el Macerata en softbol i el Russelheimer en hoquei
sala. Aquest darrer equip ha
guanyat la màxirna competició
femenina d'hoquei sala de manera consecutiva des de la temp o r a d a 1993-94 i és, no cal
dir-ho, el que té la millor ratxa
de títols en marxa. El San Antonio va acabar amb la del Barca d'handbol, que encadenava
cinc copes d'Europa d'handbol
seguides.

Die Haghe (Holanda) - AKC (Bèlgica)

25 equips catalans
vancompetira
Europa
Fins a 25 equips catalans
diferents van participar
durant la tennporada
passada en les
competicions europees
d'esports d'equip Amés
dels tres títols ja esmentats,
els clubs catalans van
aconseguir tres
subcampionats—el FC
Barcelona, en la copa
d'Europa, el CN
Barceloneta, en la Recopa '
de waterpolo, i el CE Noia,
en la copa CERS d'hoquei
sobre patins— i tres tercers
llocs —l'Atlètic de Terrassa,
en la copa d'Europa
d'hoquei sobre herba,
l'Egara, enlacopa
d'Europa d'hoquei sobre
herba, i el CE Mediterrani,
en la Recopa de waterpolo
femení
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lATLETISME

El germà
O Comença la temporada de pista coberta
sense que els grans atletes s'hi interessin

!í ívàiiàdotelia Fèd*eràGÍó'!i iiSii,;; i

O Totes les competicions catalanes s'han de
fer a Vilafranca, on hi ha l'única pista

^:.?i

LLUÍS SlMON
Barcelona

(i atletésïde.lj'anyiElJlançàdoríiiii

ELCALENDARI
»Gran Premi Vodafone I

El gran premi de la federació
catalana ha obert aquest cap
de setmana la temporada de
pista coberta, l'especialitat pobra de l'atletisme. Per molts, es
tracta d'un simple entreteniment, i en els grans campionats —aquest any hi ha europeu a Viena-^ les grans figures
solen despreciar unes medalles que van a parar a mans
d'atletes joves, que veuen
aquestes proves com un bon
trampolí per a la fama, tot i que
saben que a l'estiu, quan tothom estigui allOO per cent, les
coses poden canviar i molt. Reyes Estévez, per exemple, va
•SMTít'
decidir jugar fort la temporada
#
passada en la pista coberta perquè tenia ganes de demostrar
a la federació que s'havia equi_Si/
vocat deixant-lo fora dels Jocs David Canal, un dels atletes que no descarta la pista coberta. / EFE
de Sydney. El resultat va ser el
subcampionat mundial dels
1.500 ma Lisboa, rere Rui Silva.
Es reprèn el circuit català de cros
Allà, però, no hi eren els millors
El circuit català de cros es reprèn aquest matí a Sabadell, en la
africans, guardant forces per
clàssica prova de Sant Sebastià L'atleta badaloní del FC
quan arribessin els diners de la
Barcelona Pol Guillén és el líder del gran prenni gràcies a les ^
Golden League i la glòria del
victòries que"va assolir a Vic i Manresa i al quart lloc de
mundial a l'aire lliure.

i

Granollers. Rere seu hi ha Carles Castillejo (Integra 2) i Josep

A Catalunya, on s'havien haMana Rosselló (Fila) En la categoria femenina, Judit Pla (Integra
gut de disputar campionats
2) lidera la classificació amb dues victòries al davant d'Eva
propis a Saragossa, l'única pis- ' Jinnénez (Vic) i Rosa Mana Morató (FC Barcelona). Com en les
ta coberta és la que es va fer ser' curses anteriors hi haurà un premi en metàl·lic de 180,3 euros
vir al campionat del món de
per als vencedors de la categoria absoluta
Barcelona el 95, que està ins-

Data: 19 gener
Uqç: Saragossa

»Campionat Catalunya clubs
Data: 2 0 gener
Lloc: Vilafranca

»Copa del Rei

í :Edmontonv;quan,es;va;íi ií -¡ii
üiDrodamansubcamoionaV! "i í!

Data: 26 gener
Uoc: València

* Campionat de Catalunya
Data: 3 febrer
Lloc: València

> Gran Premi Vodafone II
Data: 9 febrer
Uoc: Sevilla

* Campionat d'Espanya
Data: 16/17 febrer
Lloc: Sevilla

»Espanya-Portugal
Data: 23 febrer
Lloc: València

(Campionat d'Europa
Data: 1/3 març
LJoc: Viena

tallada a Vilafreinca. Això obliga tots els clubs catalang a desplaçar-s'hi setmana rere setmana i competir en una pista
que molts consideren que no
reuneix les condicions necessàries. Els catalans que més
van destacar la temporada passada van ser, entre d'altres, Jordi Mayoral, David Canal, Yossef el Nasri, Javier García ChicOi Carme Blay, Isabel Vert, i
Jacqueline Martín.

;;';»iHOQUEl!PATINS;piylsióf.'iíi
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;il·\Vilafraricà-Jordèrapi* ;<í.í!.ls.;suspèsi!

Triomf incontestable del CN Sabadell

\\u Barcelona-Macaneti.ib:!:íh.\'SusDè^>;! '•

EL 9
L'Hospitalet de Llobregat

El CN Sabadell, amb 841 punts,
va aconseguir la victòria en la
final de la divisió d'honor del
campionat de Catalunya pér
equips, que es va disputar ahir
a l'Hospitalet. Els altres llocs
d'honor van ser pel Sant Andreu (694,5) i el Mediterrani
(664), mentre que els clubs que
van pedre la seva plaça en la
màxima categoria van ser el
Montjuïc i l'Andorra.
A nivell individual la neda-

dora del Sabadell Nina Jivanevskaia va imposar-se en els
100 m lliures (57.28), en els 200
m esquena (2:14.64), en els 200
m estils (2:20.68) i en els 100 rti
esquena (1:02.82). També van
triomfar en alguna prova feinenina la nedadora del Mataró
Anna Ham-man (100 i 200 braça), les de l'Hospitalet Mireia
Garcia (100 i 200 m papallona
i 400 estils) i Erica Villaecija
(400 i 800 lliures), i la del Sabadell Lídia Elizalde (200 lliures).
En la catagoria masculina els
triomfs van ser pels represen-
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tants del Sant Andreu Jordi Pau
(200 m papallona) i Brenton
Cabello (400 m estils), pels del
Mediterrani Iván Aguirre (100
m braça), Eduard Lorerite (100
m lliures).i David Vidal (1.5Ó0
m), pel del Catalunya Marc
Capdevila (200 m braça), pel de
l'HospitaletÀlex Martín (200 m
lliures) i pels del Sabadell David Royo (200 m estils), Jorge
Sánchez (100 m i 200 m esquena i 400 m lliures) i Jorge Ulibarri (100 m papallona). El Sabadell va guanyar tots els re- Anna Ham-man, que va imposar-se en
lleus.
els 100 i 200 braça./E.F.
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V 1

Meoni i Masuoka són
els virtuals guanyadors
O Tots dos disposen d'un
còmode avantatge en la
cursa que s'acaba avui

O Només resten 69
O Jordi Arcarons i Isidre
quilòmetres d'una prova que Esteve es van enfonsar en
ha estat especialment dura Tetapa d'ahir

EL 9
Dakar (Senegal)

Fabrizio Meoni (KTM) i Hiroshi Masuoka (Mitsubishi) ho tenen tot a favor per aconseguir
la victòria final en m o t o s i
cotxes, respectivament, en la
24a edició del ralli Dakar, que
finalitzarà avui amb un breu
recorregut de 69 quilòmetres,
31 dels quals corresponents al
sector especial que acaba a la^
riba del llac Rosa.
Amb l'absència de Joan Roma, el seu líder, i molt minvats
físicament, Jordi Arcarons i Isidre Esteve (tots dos amb KTM)
es van enfonsar ahir en el segon
sector especial de 165 quilòmetres de l'etapa marató que
havia començat divendres, en
el qual es van imposar el portuguès Bernardo Villar (KTM)
en motos i Grégoire de Mevius
(Nissan) en cotxes. Arcarons va
fer el 34è millor temps, a 43:32
de Villar i Esteve, el 45è, a més
d ' u n a hora. Vicent Escuder,
11è, va ser el pilot estatal més
ben classificat. Fabrizio Meoni
no va voler arriscar gens ni
mica en una jornada difícil, ja
que els equips en cursa van haver de completar més de mil
quilòmetres de recorregut, els
200 primers en condicions especialment difícils, especialment per als pilots de motos,
pel fang que hi havia a causa de
la pluja. Esteve, que ahir va tornar a caure, no només va perdre les possibilitats de pujar al
podi final, sinó que també va
perdre un lloc en la general en
benefici de Cario de Gavardo.
Hiroshi Masuoka va ser segon en cotxes i va esgarrapar
uns minuts més als que encara
es veien amb possibilitats de
poder-lo atrapar, és a dir, Jutta
Kleinschmidt i, en menor mesura, Kenjiro Shinozuka. José
Luis Monterde (Nissan) i Xavier Foj (Toyota) són 17è i 23è,
respectivament, en la general.
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Hiroshi Masuoka, durant la quinzena etapa del ralli Dakar, que es va disputar ahir. / EFE

Bon estat d'ànim, malgrat el cansament
;

'

'

,
'

Els mil quilònnetres recorreguts ahir entre Kiffa i Dakar van
acabar de rematar les condicions físiques dels que més que mai
es poden considerar supervivents en aqáesta dura edició del
Dakar. Joan Roma, que havia estat.evacuat el dia abans després
de l'abandonament per esgotament físic que va acabar amb
una caiguda, va reconèixer estar «molt cansat però en bon
estat» i va refermar la seva voluntat de tornar a intentar
guanyar: «L'any vinent tornaré. No cal pensar en els accidents,
si no no es faria res a la vida.» L'arribada a Dakar, i amb la
certesa de dormir en un bon llit i refer l'estómac com Deu mana,
haurà estat un bàlsam, aquesta nit. Alliberat de qualsevol
pressió procedent de rivals, iVleoni va manifestar que
necessitava descansar tot i reconèixer que normalrrient no nota
massa la fatiga. Masuoka també va reconèixer estar molt cansat
1 inquiet: «Estic impacient per acabar i çreu-ho els dits perquè
no passi res. Això encara no ha finalitzat.» A Kleinschmidt no
ii agraden les etapes marató; «A Kiffa no vam dormir i hem
començat amb un enllaç de 400 quilòmetres sobre una pista
dolenta. Les trobo penlloses.»
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CLASSIFICACIONS• Motos. 15a etapa.
l.B.Villar(KTM)
2.G.Sala(KTM)
3.R.Saintc(KTM)
4.P.UIIevalseter(KTM)
5.F.Meoni(KTM)
e.R.AmaraKKTM)
7.C.deGavardo(KTM)
8.A.Cox(KTM)
9.E.Bernard{KTM)
lO.J.fiouveia(Honda)

• Motos. General. 15a etapa
lh43:01
a 33
a 2:02
. a 2:03
a 3:28
, a 5:02
a 5:27
a5:31
a8:10
a8:35

»Cotxes. 15a etapa. .
l.G.deMeviu$(NÍ5sah)
lh33:06
2.H.Masuoka(Mitsubishi)
a 3:12
3.K.Shinozuka(Mitsubishi)
a 5:08
4.J. Kleinschmitd(Mitsubishi)
a 6:45
5.C.Sausa(Mitsubishi)
a8:ll
6.S. al Hajri (Mitsubishi)
al2:35
7.K.Kolberg(IVlitsublshi)
al8:48
S.N.MissIKMitsub)
a 22:33
9.N.Barkat(Mitsubishí)
a23:13
10.L. Bourgnon(Mitsubishi) a 24:04

l.F.Meoni(KTM)
2.A.Cox(KTM)
3.R:Saintc(KTM)
4.C.deGavardo(KTM)
5.I.Esteve.(KTM)
6.G. Sala (KTM)
7.1. Arcáronse KTM)
8.E.Bernard(KTM)
9.A.UIIevalseter(KTM)
lO.P. Marques (KTM)

47h41:50
a 47:52
alh21:17
a2h53:36
a2h55:47
a4h04:ll
a4h47:51
a 5h 15:44
a6hl2:17
a8hl7:01

• Cotxes. General. 15a etapa
. l.Masuoka/Maimon(Mits.) 45h48:08
2.Kleinschitiidt/Schulz(Mits.) a 22:01
3.Shínozuka/Delll(Mits.)
a37:ll
4.Fantenay/Picard (MIts.) alh39:26
5.Sousa/Jesús(M¡ts.)
a5h23:26
6.Al Hajri/Stevenson (MIts.) a 8 h 2 7 : l l
7.Alphand/Debron(Mits.) al0h41:55
8.Kolberg/Urro(Mits.)
al2h22:58
9.Ratet/Garcin.(Toyota)
al5h47:29
10.Misslin/Polato(Mits.) al7h52:49
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El Barcelona
goleja i s'escapa ,
en el liderat
Barcelona El Catalunya va
derrotar el Sabadell (11-8)
en el partit més interessant
de la jornada Aquest
tnomf permet el Barcelona,
que va golejar 21-3 el
Montjuïc, destacar^-seal
capdavant /EL9
«WATERPOLO
DiviSiO d'honor
Mataró-El Olivar
> 12 10
Sant Andreu Mediterrani
7 7
Barcelona-Montjuic
21 3
Terrassa-Martianez
avui
Gataiunya-Sabadell
' 11 8
At Barceloneta-Real Canoe
116
EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC Pt

Barcelona
Sabadell

8 7 1 0 99 58 22
8 6 1 1 94 60 19

Catalunya i

8

Mataró

8 6 0 2 77 68 18

Barceloneta

8

5 0

3 8 0 58 15

Real Canoe

8

5

3 68 60 15

Mediterrani

8

3

1 4 6 9 6 6 10

El Olivar

8
8
7
7
8

3
2
1
0
0

0
2
0
1
0

Sant Andreu
Martianez
Terrassa
Mont|uTc

6

0

0

2 8 2 6 0 18

5
4
6
6
8

69 74
54 71
46 66
40 72
41 107

9
8
3
1
0

La propera (19 gener)
<
Real Canoe Mataró S a b a d e l l At
Barceloneta Martianez Catalunya
Montjuïc Terrassa Mediterrani Bar
celona El Olivar Sant Andreu

El Miró Martorell
goleja el
Barcelona (6-3)
Martorell El Miró Martorell
va golejar el FC Barcelona
(6-3) en el derbi català de la *
16a jornada de lliga El
Martorell va saber
reaccionar quan el
Barcelona esya avançar per \
2-3 /EL9 ,
*
»FUTBOL SALA
Divisió d'honor '

í

(

Boadilla-Marfü Alella
Antena 3 El Pozo
P Castelló-MRAXota
Ourense-O Parrulo
Andorra-Vaiència
'
Caja Segòvia-Fiat Torrejón
Cartagena-Mostoles
Martoreli-Barceiona
EQUIPS

> 2-1
2 4
8 4 <
4'-0
5-7
1 5
2 2
6 3

PJ PG PE PP GF GC Pt

1 8149 4 1

El Pozo

16 13 2

P Castelló

16 12 2 2 94 46 38

16
Caja Segòvia 16
Fiat Torrejón 16
Antena 3
16
Boadilla
16
València
16
MRAXota
16
Cartagena
16
Barcelona
16
Marfil Alella
16
Móstoles
16
Ourense
16
Andorra
16
0 Parrulo
16
Martorell

9
8
7
8
7
6
6
5
6
4
3
4
3
2

5 2
3 5
5 4
1 7
3 6
5 5
3 7
4 7
010
4 8
5 8
210
4 9
212

66 55 32
75 65 27
64 56 26
59 44 25
60 65 24
65 64 23
5 3 6 1 21
59 65 19
66 75 18
56 73 16
59 66 14
54 66 14
52 76 13
44 81 8

La propera (19 gener)
Barcelona Boadilla Marfil Alella An
tena 3 El Pozo-P Castelló MRAXo
ta Ourense 0 Parrulo Andorra Va
lència Caja Segòvia Fiat Torre
jón Cartagena Móstoles Martorell

ELS

»TENNIS

Anabeí Medina perd
la Tinai ae nODarcn • • IÍIIÍIÍÍIIÍ
l-f"

I

I

o Pete Sampras guanya e l '
torneig de Kooyong desfent-se
d'Agassi en tres sets

l'li

ll

O Martina Hingis i Roger Federer
aconsegueixen el triomf a
Tlnternacional de Sydney

|ií!Táüra^bn^liEISárifl?éite;ii|n!;i;;|J

iilLdeisceñsíiEIs tarragonins ¡iillii'ir

ANNA FERRER
Barcelona

La valenciana Anabeí Medina
no va poder guanyar lafinaldel
torneig australià de Hobarth.
Medina va perdre contra Martina Sucha per dos sets a zero:
6-7 (7-9), 1-6, en un partit amb
un primer set molt igualat. En
el segon set, l'eslovaca no va
donar opció a Medina. Al torneig de Kooyong Pete Sampras
es va proclamar campió. La final d'aquest torneig d'exhibició va enfrontar Sampras i Andre Agassi. El partit entre els
dos nord-americans va acabar
amb victòria de Sampras per
dos sets a un (7-6, 6-7, 6-3). La
final entre dos grans del tennis
mundial es va jugar pocs dies
abans de l'inici de l'Open
d'Austràlia, el primer Gran
Slam de la temporada.
A la final del torneig d'Auckland, a Nova Zelanda, el britànic Grec Rusedski va derrotar el
francès Jerome Golmard per
tres sets a zero (6-7, 6-4, 7-5).
Rusedski suma d'aquesta manera el seu onzè títol.
Pel que fa al torneig internacional de Sydney, la suïssa
Mairtína Hingis, segona cap de
sèrie del torneig, es va fer amb
el títol. Hingis va guanyar de

po:Íilf^ii3g3;^)!;illll|i;ip;
H ¡jornada més'el!primerloc,.j(í
i'davantde (Guaaas-.íQue va !!!'
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Roger Federer celebra la victòria a la final del torneig de Sydney / EFE

manera clara la nord-america- Federer. El segon cap de sèrie
na Meghan Shaughnessy (6-2, es va desfer en només 50 mi6-3). En el quadre masculí, vic- nuts de l'argentí Juan Chela per
tòria també per un suís, Roger dos sets a zero (6-3,6-3).

í|í;úiílvr6raraííarlÍCAfflMiirçiail!í^^

iTENNIS

Disset espanyols comencen demà
a rOpen d'Austràlia
EL 9
Melbourne (Austràlia)

Un total de disset dels
vint-i-s'et tennistes espanyols
que seran a l'Open d'Austràlia
començaran la seva participació en la jornada inaugural de
demà. Concretament seran
deu homes i set dones els qui
comencin el seu periple per
aconseguir el títol que defensen Andre Agassi i Jennifer Capriati. Entre els partits més
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destacats amb particiapció espanyola o catalana hi ha el de
Galo Blanco contra im dels canoners del circuit, MarkPhilippoussis. Àlex Corretja debutarà
contra el nord-americà James
Blake. La campiona de l'iiltim
Master estatal, Anabeí Medina,
s'enfrontarà a la marroquina
Bahia Mouthassine. Tommy
Robredo, que ha entrat dins la
llista del caps de sèrie gràcies
a la lesió de Juan Carlos Perrero, debutarà contra Michael

Russell. Però el partit més in" teressant de la jornada amb
participació espanyola serà el
que enfrontí l'aragonesa Conchita Martínez contra Serena
Williams, una de les tennistes
amb un joc més potent del cir. cuit.
Uns altres partits destacats
sense jugadors estatals són els
de Martina Hingis contra la
francesa Virginie Razzano o el
de Tim Henman contra Todd
Larkham.
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»ESQUÍ
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I BOXA

o L'alemany Sven Hannawaid
és el primer esquiador que
guanya totes les proves del
torneig dels Quatre Trampolins

O Ahir va sumar una altra
victòria en la copa del món i és
el gran favorit per guanyar als
Jocs de Salt Lake City

Fent història

Castillejo derrota Moya en el
.combat pel títol de la UE
Barcelona El boxejador de Parla Xavi Castillejo
es va proclamar divendres campió de la Unió
Europea en un combat disputat al Palau
Blaugrana El campió de pes mitjà va derrotar
per KO en el cinquè assalt Xavi Moya El de
Barcelona havia controlat tot el combat i tot'
semblava indicar que en seria el guanyador
quan en el quart va començar a baixar la i ,
intensitat dels seus cops Al cinquè, Castillejo
va aconseguir el control Moya va baixar el
ritme i va perdre la iniciativa del combat Amb
aquesta victòna. Castillejo suma el 52è
combat guanyat com a professional, 35 per
KO /EL9

ANNA FERRER
Barcelona

Sven Hannawaid passarà a li
història de l'esquí per les nombroses fites que està aconseguint al llarg d'aquesta temporada. L'alemany va ser èl primer esquiador capaç de guanyar el torneig Quatre Trampolins de salts guanyant en totes
i cadascuna de les rampes. En
els cinquanta anys d'història
de la prova mai cap esportista
no havia aconseguit fer-se amb
la primera posició en tots els
salts efectuats.
A més de guanyar aquesta
prova de salts, Sven Hannawaid va superar el seu propi rècord i el va elevar dels 137 als
139 metres. En la darrera prova
dels Quatre Trampolins, celebrada a Bischofshofen, Hannawaid va deixar en un segon pla
el polonès Adan Malysz, líder
de la general de la copa del
món de salts i que sortia com
a màxim favorit per aconseguir
el triomf final.
Hannawarld, de 27 anys, va
guanyar davant la seva afició
en els trampolins d'Oberstdorf
{30 de desembre), a Garmisch-Partenkirchen (1 de gener), Innsbruck (4 de desembre), i a les pistes de Bischofshofen va ratific£ir el seu potencial. Però la seva suma de
triomfs no queda aquí. L'alemany continua aconseguint títols i fent història. En la prova
de salts de la copa del món d'ahir a Willingen (Alemanya),
Hannawaid va afegir un rècord
més a la seva llarga llista. L'alemany va acabar com a esquiador que més punts aconsegueix en una prova de la copa
del rnón de salts de trampolí. A
les pistes de Willingen va aconseguir la victòria amb un total
de 319,1 punts després de dos
salts de 141,5 i 148 m. Amb
aquests salts va superar la marca del polonès Adam Malysz,
de 316 m. Després de la d'ahir,
l'alemany suma la sisena victòria consecutiva en aquesta

»ESQUÍ

Triomf de l'austríac Eberharter
en el descens de Wengen
wengen (Suïssa) L austríac Stephan Eberharter
va aconseguir la victona en el descens de
Wengen corresponent a la copa del món
desquialpi La prova d ahir va ser clarament '
dominada pels austnacs Sis dels
,
'
representants van acabar entre els set
pnm'ers Eberharter és líder'a la general de <
descens i a la copa del món En el descens de
Saalbach-Hinterglemm, 1 alemanya Hilde
Greg va aconseguir el segon descens
consecutiu La victòria d'ahir li permet ' < |
consolidar-se en la segona posició de la th *i
classificació general de descens i la tercera en
la copa'del món d esquí alpí / EFE

»HANDBOL

'

I'

Espanya guanya,Polònia i . lí'
després de moltes dificultats

¿f'

^

./
^•^ytvmMSUf'^^f^

conjunt alemany. En els mundials de Ramsau (Àustria) va
Nou líder dels alemanys. Sven aconseguir la plata en el tramHannawaid, que va iniciar la polí gran i va acabar en tercera
competició practicant la com- posició, aconseguint el bronze
binada nòrdica, va guanyar la en el normal de Lathi (Finlànseva primera medalla l'any dia) . Pel que fa a la competició
1991 en el mundial júnior de per equips és doble campió del
salts, en què va ser tercer. El seu món (Ramsau 1999 i Lahti
palmarès es completa amb 11 2000) i plata en els Jocs Olímvictòries en proves de la copa pics de Nagano 1998.
del món, cinc de les quals les
Amb els destacables resulha aconseguit aquesta tempo- tats que està aconseguint en les
rada. En proves individuals la darreres proves, Sven Hannatemporada passada va acabar waid ha entrat amb contuncampió del món en salt des de dencia a la llista de favorits per
trampolí gegant a Vikersund als Jocs Olímpics de Salt Lake
2000.1 és que Hannawaid s'ha City, que se celebren el proper
convertit en el nou líder del mes de febrer a Utah.
temporada i continua la ratxa.
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L'esquiador
alemany Sven
Hannawaid
després de la
primera ronda de
la prova
d'Oberstdrof
(Alemanya), la
primera del
torneig Quatre
Trampolins. / EFE

Alcoi (Alacant) La selecció espanyola va
aconseguir amb més dificultats de les ' '
previstes el seu segon triomfj(21 -20) en el * \>
Memorial Domingo Bàrcenas^contra Polònia',
en el partit disputat al pavelló Francisco i <j ' '
Laporta d Alcoi Al principi l'equip de César
Argiles es va veure sorprès per la serietat
defensiva del rival, que va saber robar pilotes ' ,
1 acabar moltes jugades de contraatac La ¡, '
selecció estatal no va saber entrar en el partit j*
I des del minut 6 va anar a remolc de l'eqúip ' i
polonès A la segona part.'els gols de Guijosa
I l'efectivitat d Hombrados a la porteria van i
donar la victòria als locals /EFE '

«RUGBI

<

L'USAP diu adéu a Europa i la
Santboiana guanya en la copa
Barcelona L'USAP de Perpinyà va guanyar ahir
de manera contundent al camp del Calvisano
Italià (18-33) en la darrera jornada de la
lligueta de la copa d Europa de rugbi L equip
nord-català, pero ha acabat tercer del grup,
rere el Leicester i el Llanelli, i ha quedat
eliminat de la competició al final de la primera
fase A la copa del Rei, la UE Santboiana es
va classificar per als quarts de final en superar
la Universidad de Salamanca (21 -36) en el
partit de tornada dels vuitens de final En el
partit d'anada I equip català ja havia guanyat
per un clar 48-13 /EL9 , ,

EL9
Diumenge 13.de gener del 2 0 0 2
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La millor defensa és
un gran atac
O El Barcelona es dispara a O Jasikevicius (22 punts) va O La temible defensa de
la lliga amb una exhibició a liderar la remuntada dels
Malkjovic nò va ser obstacle
la pista de rUnicaja" d'Aíto en el segon temps
contra un rival en ratxa
LLUÍS SIMÓN
UNICAJA

Màlaga

El partit va respondre, des del
primer segon, a les expectatives. Aíto va buscar les pessigolles als locals situant Nacho Rodríguez, exídol a Màlaga, en el
cinc titular, fet que va encrespar els ànims dels cridaners seguidors locals. Van ser els triples, com tantes altres vegades
aquesta temporada, els que
van mantenir l'equip blaugrana dins el matx en els primers
minuts, fins que un parcial de
8-0 dels locals va capgirar la situació. El frec a frec va continuar i Jasikevicius, amb dos triples seguits, va igualar novament el matx (19-19). La defensa blaugrana, però, no acabava
de rutilar i els malagenys trobaven situacions còmodes.
El partit era magnífic i va
arribar un moment que el Barca no va poder continuar contestant totes les cistelles dels
locals, que no perdien, ni per
casualitat, ima pilota. Un triple
de Mrsic va donar la màxima
diferència als locals (34-23). El
Barca, amb Digbeu i Rodríguez
a la pista, va començar a defensar com Déu mana i va aturar
la sangría. Un triple de Rentzias va t o r n a r a igualar al
màxim el matx (40-39). Quan
més malament ho passava I'UT
nicaja Vázquez va rescatar els

Aíto García Reneses

FC BARCELONA

ENTRENADOR DEL BARCA

82 97

®La victòria és molt
important perquè és
contra un rival directe
©La intensitat del partit
ha estat altíssima i a
Karnlsovas, que ja té 30
anys, li han xiulat la
primera tècnica de la seva
vida

UNICAJA
JUGADOR

PT

2P

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

3P

Sonito

TOTALS

82 20/39 S/19 27/38 34

Mrsic
Philip
Abrams
P. Vázquez
Cabezas
Gurovic
Kornegay
Weis

1/3
1/3

RT

7 1/4
5 0/2
9 3/4
9 4/6
6
10 1/1
15 5/10
4 2/4
11 4/6
6 0/2

B. Rodríguez

0/1

3/6
6/6

MJ

1 23
2 20
3 . 14
5 26
7
1 21
5 30
5
16
5 23
20

200

Bozídar Maljkovic
ENTRENADOR DE L'UNICAJA

FC BARCELONA
iUGADOR

PT

2P

3P

-n

RT

1/1
6/8

1
2

2/4
4/4
1/2
6/6
1/1

Karnlsovas

3
5 2/4
12 3/6
3
16 5/11
8 3/3
7 0/1
7 3/4
22 2/3
14 5/7
0/2

5
2
3
3
4
4
5

10
8
9
3
37
13
14
10
26
22
29

TOTALS

97 23/4110/23 21/26 30

200

N. Rodríguez
Alzamora
De la Fuente
Eltonomou
Okulaja
Digbeu
Navarro
Dueñas
Jasiltevicius
Rentzias

1/2

MJ

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

Arbitres: Ramos, Reguena, Garcia G.
Parcials: 25-23, 27-23,14-25,16-26.

de Maljkovic amb dos triples al
límit de la possessió. Això i els
tirs lliures (20 de 20) van per-'
metre l'Unicaja anar al descans
amb avantatge (52-46).
El tercer quart va començar
a m b tres p u n t s de Gurovic

Okulaja j Jasikevicius defensen Andre Pliillip en el partit d'ahir. / EFE.

(55-46), però això va ser un miratge. Dueñas, immens, va començar a fer mal, en atac i en
defensa i Jasikevicius, assumint el rol de líder i estrella al
mateix temps, va avançar els
d'Aíto amb el seu quart triple

(59-60). Dueñas va anar al carrer amb cinc faltes, però el
Barca ja anava embalat i va
acabar el tercer quart dominant (61-66). Els liltims deu rñinuts van ser un exercici d'impotència de l'Unicaja, mentre

©Físicament l'equip està
tocat perquè alguns
jugadors surten de lesions
això ho notem perquè no
podem treballar al màxim
©Ens ha faltat aire en el ,
tercer quart i hem acabat
perdent tota. la
concentració
Malkjovic, que va arribar a ordenar zona contra un rival amb
cinc tiradors en pista (Jasikevicius, Navarro, Karnisovas,
Okulaja i Rentzias) observava
des de la banda el repàs que estaven rebent els seus homes.

Al DKV només li val la victòria
EL 9
Badalona

El DKV Joventut afronta avui la
primera, final per ser^ un dels
vuit equips que jugaran la fase
final de la copa del Rei. Els
verd-i-negres, després de les
tres últimes derrotes consecutives, estan obligats a vèncer

avui el Jabones Pardo Fuenlabrada al Palau (a les 6) si volen
mantenir les seves possibilitats. El matx d'avui, a més, ha
de servir per netejar la imatge
oferta la setmana passada a Gijón, on els verd-i-negres van
ser escombrats pel cuer, el Gijón.
El j u g a d o r n o r d - a m e r i c à
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a m b passaport belga Daren
Queenan farà avui el seu debut
amb la Penya com a substitut
del lesionat Espií.
Els madrilenys arriben a Badalona amb un triomf més que
els verd-i-negres i també s'ho
juguen tot en un partit en què
la Penya ha de fer oblidar la
desfeta de diumenge passat a

la pista del cuer. El conjunt de
Manel Comas, que encadena
tres derrotes consecutives, intentarà fer valer el fortí del Palau, on només ha perdut dos
dels set partits que hi ha disputat. L'amenaça del Fuenlabrada la formen els veterans Perasovic, David Wood o l'exverd-i-negre Fran Murcia.

El jugador de la Penya Mumbrú. / T.M.
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El Caprabo cau a casa amb
escàndol inclòs

27

! cii<í»^ BALONCESTOi;¡Ü!i 109!"

ijIliltWÍARiÈíjïiiCMiÍGuiilSíiíSsiHkldtíll^

o El Càceres va rematar els lleidatans
després de dues tècniques a Torres
EL 9
Ueida

El Càceres va sorprendre el Caprabo Lleida en un partit que
va acabar com el rosari de l'aurora. Quan només faltaven 23
segons, Lucas Victoriano va fer
una safata que empatava el
partit 76-76, i a partir de llavors, embolica que fa fort. Una
falta personal de Roger Grimau
va ser protestada per Edu Torres i els àrbitres li van assenyalar una tècnica. L'entrenador,
indignadíssim, va continuar
les protestes per una jugada
que considerava que decidia el
partit, i va acabar rebent una
altra tècnica i l'expulsió. El públic, molt escalfat, va llançar
papers i vasos a la pista. El Càceres va disposar de sis tirs lliures seguits i pilota de banda, i
això va acabar decidint el matx.
Els àrbitres, però, no van ser
els únics culpables. En l'últim
quart, amb 68-67 per als de casa, Bramlett i Sergio Ramos van
fallar quatre tirs lliures que
haurien allunyat l'equip d'Edu
Torres, que va anar tot el partit
a remolc del conjimt d'Alfred
Julbe, que gràcies a aquesta
victòria respira una mica, ja.
que el seu equip patia una crisi
considerable.
Lucas Victoriano, tot i que va
fallar un triple abans de l'últim
minut interminable, va ser el

CAPRABO LLEIDA

O El públic va acabar acomiadant els
àrbitres amb llançament d'objectes
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CAPRABO LLEIDA
lUCADOR

Grimau
Alvarez
Comas
Lasa
Victoriano
Bramlett
Ramos
Bosch
Tamames
Ruffin
Romero
TOTALS

PT

10
6
5
24
12
12
3
2
2

2P

3P

3/7 1/3
0/1 2/6
1/2 1/3
0/1
1/1 5/8
6/9
3/4 1/4
1/1
1/2
1/2
0/1

n
RT
1/2 . 1
1
1
1
7/8 1
0/3 9
3/6 1
1
13
4

MJ

24
23
9
5
30
30
26
•

LECHE Río BREOGAN
!ÍÍAÜ;CERAÍVÍICÀ'::;'!-*;Í

5

4
27
17

;BRE0GAlíipaiis(17)ÍlórèpteC2),'San-);i;í
:iT)artÍrr(8),;¡Bioia|(i3)¡;Martín;a3
ii^inçjnlcíal|^;Pciriòiroia(5),^La2a^ ¡\\
ró;!Ez!JgWu¡{9):J\&h2ále2.SÍ¡r¿Jde Z v i i !
;23/39:'T;irs:de'3Í!4/li;ÍT¡rs (l¡ures:;l-í
íi9/Í.3;Fátóspersijnal¿:'22;r H;, ;|>iiíii

7616/2911/26 11/19 38 200

CACERES CB
lUEADOR

Palmer
Orenga
Lleal
López
Thomas
Schutte
González
Stewart

2P
3P
n
18 7/10 1/1 1/3
4/8
15 5/8
23 0/4 2/3 7/11
2 1/2
2/2
12 5/8
8 1/3 2/3
10
2/3 4/6
8 3/8 0/1 2/2

PT

RT

5
4
2
2
4
4
4

'ÍTAUÍÇERÀMICA:;yidapSçònbcliini
'm&eviç|Ü4)i>pbèiía(l4Vçbrchianihi|;
.^(10y-^inc|inicíal¿rt;Sc(3la(8),;Np^
'cioñi',(¿3),éyfd i Foirest (15). tiri'dé s^. !
!:2':;í8/3Í!Tirsde3i8/17,irÍrsíliures;; i;!
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MJ

30
21
23
20
26
26
21
33

'>ARCIAU;19-Í;5';iíÍ5-32í'a'7-ilÍ3,i'''i
;;l6jl4;;;i,i;:;;^.;:j;i.;!i;^^:;j:¡!·^:::,!i^^
; ARBITRÈS:!BeUriçoK'lyiartlriez', iviürj;^^
,iCdMÈNtARI:!Amb;àquésta|ç(érrptà,'e^
HSi^pgárr ^s IcòMpi íca jaj pàrtlçífHCib ^
;enlaçòpadèl,Rèil'Si|èlsgaÍieçs;vp^

TOTALS

89 22/43 7/16 20/32 28 200

Arbitres: Garcia 0, Redondo, Araña.
Parcials: 25-22,19-29,16-12,16-22.

El base Lasà, en una acció del partit d'ahir. / EFE.

millor dels lleidatans.(22 punts Araña) van reflectir en l'acta el
i 5 triples).
llançament d'objectes, i això
podria provocar una forta sanLa copa s'allunya. La inespera- ció, ja que el club és reincident
da derrota allunya l'equip de i ja va ser multat per un fet siLleida de la copa. A més a més, milar en el partit contra el Caja
els àrbitres (García, Redondo i San Fernando.

En el Càceres, els millors van
ser Crawford Palmer, que va
ser titular en lloc de l'habitual
Orenga, i el català Jofre Lleal.
Julbe va repartir més els minuts de base entre Ferran López i Óscar González.

i!
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El Casademont, per la copa
no hagin d'estar a punt per enfrontar-se als de Valladolid. No
és tan clara la participació de
El Casademont Girona només Pere Capdevila, que s'ha respot pensar en la victòria en el sentit de la seva lesió als abducpartit que jugarà aquest migdia tors i no s'ha entrenat en els da(2/4 d'l, pel 33) contra el Fò- rrers dies. Arriben enfortits
rum Valladolid si vol mantenir moralment per les tres victòalguna esperança de jugar la ries consecutives.
fase final de la copa. Un triomf
Segons el tècnic del Casadeno ho garanteix, però el que sí mont, Trifon Poch, a casa ja no
que és segur és que una derrota s'ha de fallar més i el Fòrum ja
el deixaria automàticament no és aquell conjunt imparable
fora de la lluita. Jason Sasser i que en la jornada 5 era quart
Adam Keefe han arrossegat amb una sola derrota. Per als
problemes al llarg de la setma- gironins, la millor notícia és
na, però res no fa pensar que l'excel·lent moment de joc d'AEL 9
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dam Keefe, de qui ja ningú no
dubta què està essent seguit
pels grans equips. Poc sovint es
veu argumentar meravelles a
un jugador respecte a un company d'equip. D'Adam Keefe
s'han sentit ja des de dins de la
plantilla elogis dels que estarrufen. La seva capacitat de treball i esforç en favor del col·lectiu l'ha convertit en un líder en
defensa i també en un home a
qui es té gran confiança en
atac. El bon moment de Keefe
està coincidint amb la tradicional millora per Nadal de Laso,
que comença a estar a punt fi-.

sicament, i també amb el ressorgir de Gleïm Sekunda, que
ja va tornar a birillar en el darrer
partit, a Torrelavega, contra el
Cantàbria.
El Fòrum té un home clau en
els seus sistemes, John Williams. És un pivot que actua en
determinats moments com un
base i que fa encara més bons
els companys. Carles Marco ja
és un base consolidat; ell, juntament amb Román Montáfiez
i sobretot Raúl Pérez, és el gran
perill exterior, per la seva gran
capacitat per anotar des de la
distància.
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»NBA

Contundents derrotes dels
Wizards i dels Lakers
o Els de Jordán no van tenir opcions contra
uns Milwaukee Bucks pictòrics (105-86)

O Els campions van patir contra el Minnesota
la derrota més clara dé la temporada
i quinze derrotes.

MARC SALGAS
Barcelona

Semblava que els Washingtori
Wizards podrien convertir-se
en un dels millors equips de la
conferència est després d'encadenar una ratxa de quatre
victòries consecutives.'L'equip
de Jordán havia mostrat bones
maneres en aquests quatre
partits, i només els calia una
victòria contra un rival de qualitat per acabar d'abcecar el vol.
L'oportunitat va arribar ahir
contra els Milwaukee Bucks, el
líder de la divisió central. Però
els Wizards, esbraonats pel joc
del seu oponent, van tornar a
tocar de peus a terra i van evidenciar que encara els caldrà
millorar el joc si volen situar-se
entre els grans de l'NBA.
Al final del partit, el marcador de 105 a 86 favorable a Milwaukee només reflectia el domini absolut de l'equip local
des del primer quart. El trio format per Ray Alien, Tim Thomas
i Sam Cassell va ser una màquina de fer punts (27,25 i 18, respectivament) i va superar un
cop rere l'altre la defensa de
mantega dels Wizards. L'aler
Anthony Masón, amb dotze rebots i set assistències, va ser el
millor complement defensiu al
trio anotador. Per part dels Wizards, només Jordán —qui ha-

íjí¡>'

Michael Jordán defensa Tim Thomas en el partit Bucks-Wizards. / EFE.

via de ser?—va tenir una actuació prou destacada en un equip
que en tot m o m e n t va jugar
amb el fre de mà aixecat. El veterà j u g a d o r va a n o t a r 22
punts, tot i que la seva aporta-

ció en defensa, amb només tres
rebots, va ser força pobra. Després d'aquest resultat, els Washington Wizards continuen en
la tercera posició de la divisió
atlàntica, amb divuit victòries

La pitjor derrota dels Lakers.
Els Timberwolves de Minnesota i Los Angeles Lakers es van
enfrontar en un dels partits que
prometien més emoció de la
jornada. La condició de líder de
conferència dels dos equips
feia suposar que seria un partit
dramàtic d'aquells que s'acaben resolent en l'últim segon
de l'últim quart gràcies a una
cistella impossible. Però el que
finalment es va veure a la pista
de Minnesota no va complir, ni
de bon tros, les expectatives
generades. Los Angeles Lakers
van encaixar la derrota més
àmplia de la temporada (120 a
102 a favor dels locals), contra
11 iis Timberwolves que vn tenir
t'ls jugadors estel·lars molt més
afinats que els del rival. Wally
Szczerbiák i Kevin Garnnet es
vanmostrar superiors als seus
homòlegs Shaquille O'Neal i
Kobe Bryant. Les excel·lents
aportacions de 34 i 32 punts
avalen la tasca duta terme per
Ics dues figures de l'eguip de
Minnesota. Per la seva part,
O ' N e a l i Bryant van fer u n a
bona aportació ofensiva (27 i 23
punts, respectivament), però
no n'hi va haver prou per evitar
la derrota del seu equip. El Minnesota s'ha situat líder en solitari de la divisió mitjà oest.
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Ros Casares-Yaya María, fi nal
ment pràctic, més que no pas
estètic o espectacular. La defensa impecable que van pracEl Ros Casares i el Yaya María ticar sobre les pivots rivals va
s'enfrontaran avui en la final anul·lar el joc interior del Celta
de la Copa de la Reina després Banco Simeón, que al final del
dé guanyar ahir els seus res- partit només havien aconsepectius partits de semifinals. guit anotar la pobra xifra de 45
L'equip valencià del Casares es p u n t s . El Celta Banco ho va
va imposar al Celta Banco Si- provar tot per reduir diferènmeón per 62-45 gràcies a un cies, com canviar el tipus de
p l a n t e j a m e n t defensiu ex- defensa. Però res del que va fer
cel·lent i a una direcció fabulo- va servir per reduir una renda
sa de Shannon Johnson. El joc de deu punts d'un equip valendel Casares va ser eminent^ cià que cada cop jugava més
EL9
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c ò m o d e i que h a demostrat,
que és el gran favorit per endur-se la final de deihà.
Per la seva part, el Yaya María ho va tenir més diñ'cil en la
segona semifinal davant del
Caja Rural. L'ajustat resultat final (78-75) reflecteix un partit
no apte per a cardíacs que es
va mantenir igualat i emocionant fins l'últim moment. Tots
dos equips van demostrar molta ambició i lluita per aconseguir la victòria. El Caja Rural va
començar manant en els dos

primers quarts gràcies a l'encert que va tenir en el llançament exterior. En aquesta faceta va destacar, especialment,
Rosi Sánchez, que va acabar el
partit amb 23 punts i una impressionant sèrie de cinc de
cins èn triples. Però a la represa
l'equip de Juan Corral va intensificar la defensa fins a capgirar
el partit.
L'equip català de l'Universitari no va aconseguir passar
dels quarts de final d'aquesta
competició.
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L'ANÀLISI
FREDERIC PORTA

Pau Gasol, vist des dels EUA
Set anys als Estats Units i sis finals
de l'NBA viscudes in situ provoquen
aquest article. Perdonin, però no
podia esperar més a dir-ho: el que
està fent en Pau Gasol resulta grandiós, fora de mida. Val, això és evident com la plena llum del dia i ho
diu tothom amb la boca plena. Partint de la complicitat sempre buscada entre cronista i lector, permeteu-me que afegeixi algunes claus
més, alguns punts de vista sorgits
des de la perspectiva de Vinsider,. al
marge de les fredes i espectaculars
estadístiques, que puguin servir per
comprendre millor el fenomen i
plantejar hipòtesis de futur.

I

Comencein, punt a punt i fil
per randa. Des d'aquí rio es
comprèn, però un cop al Nou
Continent, el primer Everest es diu
xoc cultural. Val, estem colonitzats
culturalment i d'Amèrica tot ens
sembla familiar—fins i tot els recels
antiianquis—, però ün cop allà t'adones que Catalunya i allò són com
Mart i Saturn. Fer-se a la vida local
resjilta un poema endecasíl·lab.
Imagineu, doncs, el que pot ser per
un noi de 21 anys nat a Sant Boi
adoptar, a sobre, el ritme embogit Pau Gasol en acció en un partit contra els Blade l'NBA, esport entès com a espec- zersde Pòrtland, /EFE
tacle, marcat per un calendari exigentíssim i unes distàncies plena- menor com la de Memphis. A sobre,
ment continentals. En coneixem l'entorn —que pesa més que a Can
uns quants que van caure a la pri- Barca— no t'ha vist a l'aparador de
mera, sense necessitat de jugar a l'NCAA i desconfia per sistema de
bàsquet... La primera, i millor, de- tot allò que vingui de fora. No ens
cisió presa per en Pau va ser envol- enganyem: Calen tres generacions
tar-se. de la família directa i gaudir de Nowitzkis perquè els americans
dels dinars de la mama i el consell superin els prejudicis contra els eudelpapa (o a l'inrevés, no em pre- ropeus sepultats sota l'etiqueta de
neu perrriasclista). Semblarà ca- tous, poc atlètics, pocfi'sics,lents...
rrincló, però en aquest encert es ba- O sigui, ciutadans de segona catesen els fonaments de tan ràpid èxit ^ goria a l'univers de la cistella. Els deen un món tan difícil i tancat. A més, butants porten les pilotes a la pista,
no us podeu imaginar el què és viu- aguanten les bromes dels veterans
re en una ciutat com Memphis per i prou. No juguen 35 minuts de mita un catEilà. De punt de referència jana, mai de la vida. Comences a
conegut o extrapolable, no en tens guanyar-te'ls al segon any, després
cap, ni mig.
de 82 partits, 12 mesos de dur treball
i una allau de crítiques i recomenaUn «rookie» a l'NBA és poc cions de l'Oracle ben difícils de samenys, per tradició, que un ber portéir. Aleshores, potser un dia
zero a l'esquerra. No pintes l'entrenador pensi unap dues jugares, ni tan sols en una franquícia detes d'estràtegia amb el teu nom.

Ara bé, ell no se la jugarà per tu.
Confiar en un rookie és fer oposicions per al cessament i Sidney Lowe, tècnic dels Grizzlies, no té el cartell d'un Phü Jackson perquè li siguin permeses les heterodòxies. Si
ho fa és perquè en Pau s'ho ha guanyat. I també perquè al planter no
té cap altra alternativa. Tenir la responsabilitat en el countdown —rectafinaldel partit— no és cosa de novells. Impossible. I Gasol ja se l'ha
guanyat. Qualsevol equip busca la
hot hand del dia, aquell que les fica
totes. Normalment, l'estrella o el
veterà curtit en mil batalles. Mai, un
altre cop, el cadellet. És gairebé anar
contra natura o negar el dogma de
fe mode in NBA. En Pau, com va passar contra Phoenix, ha vençut també aquest altre mite, aquesta llei fonamental mai no escrita.

Òbviament, el gran repte
d'en Pau és ara mantenir-se,
aprendre i ser modest.
Aguantar el ritme de partits, el concepte d'entertainment, les enveges
dels companys desarrelats i ben poc
disposats que John Doefrom Europe, MisterNobody (El Senyor Ningú)
els tregui protagonisme. Les indirectes ja llençades pel base Jason
Williams, gelós del rookie, s'han de
comprendre en aquest marc. Pau
Gasol pot ser rookie de l'any, sempre que la indústria amb seu a la
Cinquena Avinguda aposti per
aquest trencament. Si ho acaba
sent, té 15 anys de vida garantida al
bàsquet professional. Caldrà estar
alerta de veure com Stern posicio na
Gasol. Això és més important que la
seva mitjana de punts i rebots per
matx, no ho dubtin.

Tornem fora de la pista, als
intangibles lluny de l'estadística. Mai un europeu no
ha estat rookie de l'any, i genis com
Petrovic van trigar anys a fer-se el
forat. Al ritme que porta —i segur
que sabrà mantenir amb naturalitat—, els dirigents de l'NBA aprofitaran l'empenta i carisma d'aquest singular 2,15. Retirats els
déus (Màgic, Bird, Jordán, cap
més), el comissionat, David Stern,
va anunciar temps de crisi. Les noves generacions pujaven massa
materialistes i arrogants. El públic
no trobava referents i encara ara és
impossible veure's reflectit en els
Shaquille, Iverson, Carter i tota
aquesta patuleia, noiets carregats
de calers i mancats de seny. Sense
tatuatges, actituds estrafolàries i
amb la cultura ancestral que permet tenir el cap ben posat a lloc,
Pau serà ben aviat engolit per l'síablishment. El faran imatge neta de
marca, la gran esperança blanca
(que aquesta és una altra, impossible d'evaliíar en un simple article),
el noi polit i admirat per la classe
mitjana wasp que omple els pavellons. A l'NBA falten estrelles políticament correctes. Gasol arriba en
el moment just al lloc idoni, per
dir-ho en una terminologia local.

Tot és política a la vida i l'esport no escapa a la màxima.
Des dels Jocs Olímpics ençà,
Catalunya no ha gaudit de cap
oportunitat tan gran de situar-se al
mapa de l'Imperi com la que representa Pau Gasol. Va camí de ser, per
entendre'ns, un català universal, i
no hi ha diners per pagar la campanya promocional que el seu talent,
qualitat i perseverança en l'èxit pot
arribar a fer en una lliga que es distribueix per més de 100 països. Dependrà d'ell, dels seus sentiments i
conviccions. De la mateixa manera
que cal treballar per tal de veure'l
retirar-se —en un dia encara molt
llunyà, sí— vestit del Barca, també
convé valorar la seva condició i projecció futura des de la perspectiva
de país.
Per últim, tot el qúe es digui i
s'escrigui de bo sobre en Pau no és,
per una vegada, exageració dels periodistes, sempre tendents a sobredimensionar els fenòmens corn
aquest. Més que treure's el barret,
el que fa cada nit en Gasol a l'NBA
fa caure el barret de cop. Estem admirats. Pel que fa a ell, pel que pot
arribar a ser i pel que pot aconseguir
com a ambaixador de
tots nosaltres.

Frederic Porta. Periodista
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QUÈ FAN, QUÈ DIUEN TONI PADILLA
pel bon camí. Només parlem d'una selecció, la de futbol, i si l'envolta la polèmica. En canvi, ignorem la de waterpolo, la d'hoquei o la de rugbi... La de
rugbi, que per història és la que té més
dret a jugar competicions internacionals, ja que es va inscriure a la Federació
Internacional abans que l'espanyola.

I les altres seleccions?
Piscina Sant Jordi. Abans del partit de
waterpolo entre Catalunya i Suècia, la
sala de premsa presenta millor aspecte
que quan va jugar la selecció femenina
(a la foto) i hi era jo sol. Alguns mitjans
perseguien el conseller Vilajoana, per-

què parlés sobre el Catalunya-Brasil.
Un cop parla el conseller, la majoria de
periodistes marxen i en quedem uns
quants. Som un país de mitges tintes,
molt parlar del Catalunya-Brasil i ignorem la selecció de waterpolo. No anem
\

»33 \22b

Basquetmanía
Emissió en directe del partit
entre el Casademont
Girona I el Fòrum de
Valladolid, corresponent a
la setzena jornada de la
lliga ACB Els dos equips
aspiren a classif icar-se per a
la copa del Rei.

^-/ A^.^
»CANAL BARCA !~Cfl

FC Barcelona-Sevilla
Des del Camp Nou, el Barca
intentarà continuar amb la
tònica positiva amb què ha
començat l'any per tal
d'acostar-se a les primeres
posicions. El Sevilla, amb
tres punts menys, trepitja el
Barca en la classificació

»LA2 Ü Ifi

Ralli Dakar
Estadio 2 dedicara part de
la seva programació a
l'etapa final del ral li Dakar.
Finalment el català Joan
Roma no podra pujar al
podi desprès de l'abando
per culpa d'una caiguda
quevapatii divendres

Salt Lake City batrà rècords
en màrqueting i televisió

(1hu'!i;hi·'!^}í!híii!;i»1*Wííiiri2:ílliií!.!H|

EL 9
Barcelona

Els Jocs Olímpics d'Hivern de
Salt Lake City assoliran unes xifres en matèria de màrqueting
i difusió televisiva mai aconseguides en unes olimpíades d'hivern. Axí ho va avançar fa dos
dies el Comitè Olímpic Internacional (COI) basant-se en la publicació d'im document sobre el
màrqueting olímpic. Segons
aquest document, en el període
2002-2004, que inclou els jocs
de Salt Lake City i els d'Atenes
2004, el COI espera generar
4.500 milions de dòlars (uns
5.051 milions d'euros), u n a
suma que representa un augment de més del 20 per cent respecte dels 3.600 milons de dòlars (ims 4.040 milions d'euros)
generats en el període
1997-2000. La retransmissió televisiva a Salt Lake City podria
aconseguir uns beneficis de 738
milions de dòlars, molt per sobre dels 513,5 milions aconseguits als jocs de Nagano del
1998. L'apartat de patrocini
també ha aconseguit ima xifra
rècord de 850 milions de dòlars
amb molts menys patrocina-

CANAL BARCA
14,00 Futbol alevi.FC
Barcelona-Ferran Martorell.
15.30 Magazine lliga ULEB.
16.00 Directo Barca. Prèvia FC
Barcelona-Sevilla.
17.00 Tiempo de juego. FC
Barcelona-Sevilla. ,
19.00 Directo Barca. Post
partido.
20.00 Magazine Higa ULEB.
20.30 Directo Barca. Post
partido.
•
•
21.30 La jornada.
23.00 Tiempo de juego. Partit de
la cantera.
00.30 La jornada.
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NadJa Comaneci i Bar! Conner porten la torxa olímpica de Salt Lake City. / EFE

dors que als jocs de Lake Plàcid
el 1980.
D'altra banda, per primer cop
en la història, una televisió ha
negociat amb el COI els drets
d'emissió dels jocs a través d'un
espai a Internet. Es tracta de la
Televisió Suïssa Romanda

EURQSPORT
08.30 Motor. Ral li Dakar.
09.00 Salts d'esquí. Willingen.
10.00 BobsIeigh.St.Morltz.
.11.00Biatló.Oberhof.
12.00 BobsIeigh.St.Morltz.
13.00 Esquí alpí. Wengen.
13.45 Salts d'esquL Willingen.
15.30 Esquí de fons. Nove Mesto.
18.30 Combinada nòrdica.
Ramsau.
18.30 Eurosportnews.
18.45 Salts d'esquí. Willingen.
19.30 FutboL Copa Antaiya.
21.30 Esquí alpí. Saalbacti.
22.00 Salts d'esquí. Willingen.
22.30 Motor. Ral'li Dakar.
23.00 Eurosportnews.
23.15 Al! Sports: WAÜS.
23.45 Campionat d'Europa de luge.
00.45 Motor. R a l l i Dakar.
01.15 Eurosportnews.
01.30 Fid'emissió..

(TSR), el portaveu de la qual,
Philippe Mottaz, va explicar qua
la tecnologia que s'utilitzarà
oferirà unes imatges d'ima qualitat "similar a la d'una cinta de
vídeo, però amb la possibilitat
d'accedir a una base de dades
sobre els participants als jocs.

ÍSPORTMANIA, I TELEDEPORTÉIl
08.00 NFLRevrew.
08.30 ACB. Unicaja Málaga-FC
Barcelona.
10.30 Rugbi. Heineken Cup:
Cardif-Montferrand.
12.30 ACB.
Granada-Estudiantes.
14.25 NBA en acción.
14.55 FutboL Lliga Italiana:
Roma-Verona.
16.55 Deporte aventura.
17.45 Prèvia ACB.
18.00 ACB. Caja San
Fernando-Pamesa València.
20.00 Bolf. Sony Open Hawaii.
22.00 Fútbol. Lliga italiana:
Perugia-lnter.
23.45 NFL Miami
Dolphins-Baltimore Ravens.
03.00 NHL Ptiiladelpiíia-New
Jersey.
05.00 NBA. Dallas-New York.
07.00 Transworld Sport.

10.01 Noticies.
10.15 EsquíalpL Wengen.
10.50 Esquí alpí. Saalbach.
11.40 El partido del siglo.
12.15 Esquí alpL Saalbach.
13.00 EsquL Wengen.
14.00 Atletisme. Cross.
14.30 Atletisme. Cross.
15.00 Hoquei patins:
Liceo-Igualada.
16.30 Handbol. Espanya-Rússia.^
18.00 Bàsquet Copa de la reina.
19.30 Lo mejor del año 2001. Vele i
platja.
20,40 Lo mejor del año 2001.
Waterpolo.
21.50 Lo mejor del año 2001.
TennisATP.
00.00 Lo mejor del año 2001.
Futbol.
02.00 Motor. R a l l i Dakar.
02.30 Lo mejor del año 2001.
Natació.

06.30 Lilla-Lens. Lliga francesa.
Jornada 2 1 .
08.45 Auxerre-Burdeus. Lliga
francesa. Jornada 2 1 . .
11.00 Oporto-Sporting de Lisboa.'
Lliga portuguesa. Jornada 18.
13.00 Marsella-Bastia. Lliga
francesa. Jornada 2 1 .
15.00 Suthampton-Manchester
United. Premier League.
Jornada 2 2 .
17.00 Arsenal-Liverpool. Premier
League. Jornada 2 2 .
19.00 Newcastle-Leeds United.
Premier League. Jornada 2 2 .
20.45 Bolton Wanderers-Chelsea.
Premier League. Jornada 2 2 .
22.45 90 minutos.
00.30 Arsenal-Liverpool. Premier
League. Jornada 2 2 .
02.30 Suthampton-Manchester
United. Premier League.
04.30 90 minutos.
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Diumçnge 13 de gener del 2Q02

JUGANT DE MEMORIA
EDUARD BOET
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No volíem caldo...
I

No volíem caldo i apa, vinga,
tasses i més tasses de Madrid.
Ja sé que és casualitat, però que
ens hàgim d'empassar per TV3 el bon
moment dels Zidane i companyia em
posa pitjor que la grip. Hem començat
l'any de l'euro assistint per la tele pública de Catalunya a una mena d'apoteosi blanca. És com quan veus que no
arribes a final de mes per pagar la hipoteca i el teu company de feina se'n
va de vacances a Bali. Quin mal hem
fet, quin pecat hem comès que ens faci
mereixedors d'aquest «càstig»? A sobre que els nostres no acaben de rutllar, ens ho refreguen per la cara amb
dos partits en menys d'una setmana.
Dos partits que més que de competició semblaven aquells atac i gol que
fan caure la bava. I a més ens hem
d'empassar els comentaris dels periodistes de Madrid, que ja han exhaurit
tots els elogis del Diccionario de la
Real Academia. I per si això fos poc,
va en Gerard i els infla encara més que
un globus cantant-los les excel·lències. Bé la veritat és que Butraguefto
fa uns anys va fer el mateix amb el
Dream Team. En qualsevol cas no cal
passar-se, que la lliga és llarga.
Però aquest moment dolç que
viu el Madrid possiblement tindrà, a més d'uns resultats esportius concrets, uns altres efectes, diguem-ne que col·laterals, a Catalunya.
No és nou en la història que un equip
guanyador arrossega gent fora del seu
territori naturéd. Mai s'havien venut
tantes samarretes blaugrana a Toledo,
Badajoz o Salamanca, per citar alguns

MATI, TARDA I NIT. Zinedine Zidane exemplifica el bon moment del Real, amplificat pels comentaris del periodistes de Madrid, que ja han exhaurit tots els
elogis del seu diccionari. A la foto, Zidane lluita amb Tommasi, del Roma./EFE

EQUIP

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

PUNTS

.

35
33
34
33
32
31
30
30
27
25
24
24
24
23
22
22
21
20
19
14

Futbol. Lliga primera divisió. 20a
jornada
' Bàsquet. Lliga ÀCB. 16a jornada
Bàsquet Copa de*la Reina. 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 alpí. Copa del món.
Eslàlom masculí a Wengen i
femení a Saalbach

Tennis. Obert d'Austràlia

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

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

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

casos, com quan Cruyff seia a la ban- els únics que sortien per la tele d'en
queta o a Ronaldo no hi havia cap de- Matías Prats i que a més jugaven bé i
fensa a la lliga espanyola capaç d'atu- guanyaven. Com que això de la llei del
rar-lo. O recordo també quan jo era jo- pèndol si amb alguna cosa no està reve, amics meus, catalans pels quatre nyit és amb el futbol, preparem-nos
costats, que no havien heretat de la fa- per veure un mapa de Catalunya un al-,
mília l'afició pel Barca o l'Espanyol, tre cop una mica emblanquique es feien del Madrid. D'aquell dels nat. Evidentment no estic
Pirri, Zoco, Grosso, Amaincio o Gento, parlant de nevades.

»BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERAJORNADA

Betis-Màlaga
Diumenge(17.00,PPV)
Real Madrid-València
Diumenge (20.00, C+)
Valladolid-Deportivo
• Diumenge(17.00, PPV)
Las Palmas-Mallorca
Diumenge (18.00, PPV)
Athietic-Real Sociedad
2-1 •
. Alavés-Tenerife
Diumengé(17.00, PPV)
Celta-Osasuna
, Diumenge (17.00, PPV)
Vila-real-Rayo
1-1
Barcelona-Sevilla
Diumenge (17.00, PPV)
Saragossa-Espanyol
Diumenge (17.00, PPV)

»DIUMENGE13

»DILLUNS 14

Eduard Boet. Periodista

(FUTBOLÍ A DIVISIÓ
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EQUIP

1 Barcelona
2 ünicaia
3 Tau
4 Real Madrid
5 Pamesa
6 CS Fernando
7 Fuenlabrada
8 Breogán
9 Estudiantes
10 loventut
11 Fòrum
12 Casademont
13 Lleida
14 Granada
15 Canàries
16 Càceres
17 GIjAn
18 Cantabria
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VICTÒRIES

• 14
12
12
11
10
9
8
8

S
5
5
3
2

I LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Breogàn-Tau
67-'74
GIjAn-Canàries
104-77 •
Real Madrid-Cantabria
Diumenge(12.30)
Ueida-Càceres
76-85
Joventut-Fuenlabrada
Diumenge (18.00)
Unicaja-Barcelona
82-97
CS Fernando-Pamesa
Diumenge (18.00, Spo.)
Casademont-FArum
Diúmenge(12.30,33)
Granada-Estudiantes
Diumenge(12.30)

;;EÑXARXÁ:¡;:;;;

1 Betis-Màlaga
2 RealMadrid-Valèncla
3 Valladolid-Depoitivo
4 Las Palmas-Mallorca
5 Atliletíc-Real Sociedad ' 1
6 Alavés-Tenerife
7 Celta-Osasuna
8 Vila-reai-Rayo
9 Barcelona-Sevilia
10 Saragossa-Espanyol
11 Extremadura-Oviedo
12Racliig-Nàstic
13 laén-Atlético Madrid
14Ltevant-Albacete
PleallS
15 Sporting-Xerez

X

Motor. Mundial de rallis
wwv\/ rally-live.com'
Tennis. Obert d'Austràlia
www ausopen.org
Bàsquet
www acb com
www.euroleague.net
Esquí
www.fis-ski.com
Escacs
www.ficJe.com
Waterpolo
www.waterpplo-world.com
www.len-aquatics.org

»DIVENDRES 18
Motor. Ral-li de IViontecarlo
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món. '
Supergegant masculí a
Kitzbuhet
Escacs. Final del campionat del
món

»DISSABTE 19
Futbol. Lliga primera divisió. 21a
jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final.
- Tornada
Futbol sala. Divisió d'honor. 17a
jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Motor. Copa del món de trial èn
pista coberta. Marsella
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 9a jornada
Waterpolo. Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de final
VoleiboL Lliga Acevot. 18a
jornada
Esquí alpí. Copa del món.
Descens masculla Kitzbuhel i eslàlom gegant femení a
Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

RETRATATS!
L'exportàveu
def govern del
pp
AUTOR

José Huesca,
per a l'agència
EFE.
DAT*

28 de febrer de
1997
LlOC

Sala de premsa
de La Moncloa,
després d'un
Consell de
Ministres

L amenaça
Un dels descobriments més patètics que
va significar el canvi de govern a
Espanya va ser el de Miguel Ángel
Rodríguez, una mescla de professor
Snape, cap d'estudis de pòcimes de
l'escola Hogwarts, i Draco Malfoy, el rival
repelent de Harry Potter. Fracassats els
seus projectes com a secretari d'estat de
comunicació i com a escriptor, ara és
l'encarregat de dissenyar els actes del
Centenari «que lava más blanco a
cualquier temperatura». Passada la seva
època de fascinació per l'oi^anització
d'un mundial de bitlles a Catalunya, va
agafar el megàfon i va anunciar ais
quatre vents les propostes per cobrir el
món amb una mena de llençol blanc. Sis
mesos després, el llençol ha fet un pack
amb la cadena i la bola i ha pres
definitivament el cos de M.A. Rodríguez.
L'obra faraònica resulta que té
esquerdes a gran part de les totxanes i
comencem a descobrir que el que havia
de ser la piràmide de Gizeh s'ha

convertit en una caseta adossada, això sí,
enmig de la Castellana que el preu del
metre quadrat és més alt. On és el tant
promès primer anunci de l'any a totes
les televisions de bona voluntat? Validen
els il·lustres representants del rècord
Guiness com a arbre de Nadal més alt
que punta ha tocat el cel, un avet de
plàstic? On és la pista d'esquí de MadridPanterkirchen que han promès pel
gener? Es pot anomenar ^4// Stars un
equip amb Màgic Johnson, MiUer,
Ceballos, Myvett o elfilld'Abdul-Jabbar
si el comparem amb Barckley, Pippen,
Derek Fisher o Olowfokandi que van
omplir el Sant Jordi fa dos anys? I on és la
final de la lliga de campions? Si la FIFA
atura, presumptament, el futbol al
desembre que ve, la UEFA no pot
entregar al Bemabeu la final europea a
l'equip centenari?
Dimecres vaig anar al Palau Sant Jordi.
Encara estan posant en ordre l'huracàfesta de cap d'any amb onze mil

persones. Vaig parlar, malgrat que no vol
fer declaracions publiques, amb Jordi
Vallverdú, president de Barcelona
Promoció. M'explica que només ell, Joan
Clos, Ferran Mascarell i Salvador
Alemany sabien que la ciutat havia
demanat ser la seu de la final-four de
bàsquet del 2003. Aquesta discreció
també la van tenir quan van demanar la
gran gala dels premis MTV o com quan
negocien que Bruce Springsteen pugui
tornar aviat (resem, germans) a l'Estadi
Olímpic. El megàfon i els timbals els
tenen tancats a pany i forrellat. A
Madrid, Rodríguez ha fet la bola blanca
immensa. El Madrid té el seu èxit del
Centenari a la gespa. Zidane, Raúl, Figo...
aguanten les estructures del club perquè
són genials. Tots els èxits del Centenari
seran seus. La resta: Miguel Ángel
Rodríguez arrossegant la cadena i la bola
mentre el món, que havia de ser un gran
llençol blanc, descobreix que tot és un
«fum, fum, fum». També blanc, ofcourse.

PERE ESCOBAR, JOSEP M. DEU, SERGI ALBERT I JOSÉ M. BAKERO A ONA CATALANA

Barca - Saragossa
Diumenge, 6 de gener, a partir de les 19.00
Ona Barcelona
103.5
Ona Girona
•5.1
Ona Andorra ?2.1 -?9.4
Ona de l'Ebre
95.7
Ona Empordà
104.4
Ràdio Olot
98.1
Ona Osona
92.3
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Ona Lleida
Ona torragona
Ona Penedès
Ràdio Pirineus
Ona La Selva
Ràdio Ripoll
Ràdio Berga

99.2

f?A
104.0
89.8
92.3

90.i
95.7

CATALANA
La Ràdio d* Catalunya,

