Dimecres, 15 de gener del 2002

Any 1. Número 15

•TENNIS

Beto
Martín
fa fora
Hewin,
l'ídol
local.
• FUTBOL COPA DEL REI

SELECCIÓ CATALUNYA-BRASIL

> L'ATHLETIC DE BILBAO ES
VA CLASSIFICAR AHIR PER A
LES SEMIFINALS DE LA COPA
TORNANT A GUANYAR EL
VILA-REAL,PER1-0

a preu

El Brasil exigeix una
estada de vuit dies i
entrenar-se al Camp
Nou per jugar el pròxim 18 de maig contra Catalunya

«Mai m'he peneditf
d'haver tornat»
i
NTREVISTAA
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Camacho s'endurà els millors laterals

Entrades no tan econòmiques

Si no canvien molt les coses, José Antonio Camacho
cridarà Sergi i Puyol, els laterals de moda, com a
representants catalans del Barcelona per jugar el
mundial amb Espanya. També el blaugrana Xavi
Hernández té algunes possibilitatsd'entraren la llista
mundialista, a més de l'espanyolista Raúl Tamudo i del
deportivista Sergio, tots ells habituals en les
convocatòries del tècnic català. Àngel Alonso.

El Catalunya-Brasil hauria de ser un èxit de públic, però també de calaix.
I ho ha de ser per dos motius: primer, per satisfer la intenció anunciada
per Jaume Roura de destinar els beneficis del matx als equips catalans
que tenen cura de la formació de jugadors. I segon, per poder pagar les
altes exigències brasileres. D'aquesta manera, qui ho pagarà serà
l'aficionat i si es juga el matx les entrades tindran un preu més elevat de
l'habitual. Si el tiquet més barat contra Xile era de 9 euros (1.500
pessetes), en aquesta ocasió arribaria a uns 15 euros (2.500).

Vacances
O El Brasil vol
una estada de 8
dies a Barcelona
amb tot pagat i
disposar del
Camp Nou
O Els contractes
estan a punt però
la CBF no
confirmarà fins
demà si jugarà el
18 de maig
O Gaspart és qui
ha negociat amb
el Brasil, que ha
d'anuMar una
estada pactada a
Hong Kong
O Camacho no
tolerarà que els
catalans que ell
concentri per al
mundial juguin
amb la Selecció

TONI PADILLA / DAVID COLOMER
Barcelona

*^^iíílhs,^c

Després d'una junta extraordi'VÏMnw.
nària de gairebé tres hores a la
seu de la Federació Catalana de
Futbol, encara no es pot assegurar del tot que el Camp Nou
viurà la segona gran festa del
futbol català, la festa de les festes, amb el Catalunya-Brasil
del pròxim 18 de maig. El compàs d'espera s'allargaràfinsdemà, quan la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) comunicarà pef fax si accepta les condicions en principi pactades
amb la catalana i concretament anib el seu principal interlocutor, el vicepresident primer i president del Barcelona,
Joan Gaspart, que ha agafat
obertament el timó de les negociacions en els últims dies. Al
contrari del que és habitual en
les seves visites a la federació,
on Gaspart passa per ser un
home discret, ahir el president
blaugrana va ser l'encarregat
de comparèixer davant dels
mitjans de comunicació després de la dilatada reunió de la
junta directiva. «No es pot confirmar res encara», va començar disparant Gaspart, que va
afegir: «Dijous, el Brasil ens comunicarà la seva decisió. Esperem tots que es jugui el partit
tot i que la Confederació Brasilera ha sol·licitat una sèrie de Joan Gaspart, ahir, en el moment de comunicar que la confirmació haurà d'esperar. / TONI MULA
canvis.»
nar a Sitges, en la qual les des- 750.000 dòlars (uns 838.000 eu- al Camp Nou i jugaria el 18. El
«Caipirinhes» pagades. Quins peses, fins a l'última caipirin- ros), però ara les exigències del Brasil no confirmarà fins demà
són aquests «canvis»? Primer ha, anirien a càrrec de l'òrgan Brasil, que és conscient que el partit perquè ha d'anul·lar
de tot, que Ricardo Teixeira, federatiu català o «de qui s'es- aquest partit s'ha convertit en una estada que ja tenia prograpresident de la CBF, ha exigit caigui». Scolari, per la seva una qüestió d'orgull nacional a mada a Hong Kong.
que si el Brasil ha de jugar a banda, ha demanat fer servir el Catalunya, no preveuen baixar
Per la seva banda, el presiBarcelona camí del mundial, la Camp Nou cada dia. La prime- d'un total de despeses d'un mi- dent de la FCF, Jaume Roura,
seva selecció ha de fer una es- ra entesa amb la CBF per jugar lió de dòlars. La selecció brasi- també va prendre la paraula al
tada de vuit dies a Barcelona, el 26 de març preveia que la se- lera, doncs, arribaria a Barce- final de la reimió per declarar
i possiblement i posats a demà- lecció brasilera cobraria uns lona el 10 de maig, s'entrenaria que «tot està encaminat per-
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Romário fa pressió

Rochemback, il·lusionat

La CBF, un caos

L'exblaugrana Romárioda Souza,
de 36 anys, va pressionar ahir el
seleccionador brasiler després de
manifestara OGIoboque la seva
intenció és disputar el seu tercer
mundial amb el Brasil. Si Scolari no
el convoca, Romário es plantejarà
la seva retirada definitiva.

El migcampista blaugrana Fabio
Rochemback va assegurar ahir
que, per ell, jugar contra Catalunya
seria un episodi molt important en
la seva carrera esportiva. «Si es
juga el partital maig, voldria dir que
el seleccionador compta amb mi
perjugarel mundial», va dir.

Tot i que ho havia anunciat, la
confederació brasilera nova
facilitar finalment la seva llista de
partits amistosos abans del
mundial, almenys abans de tancar
aquesta edició. Ara per ara, l'únic
que se sap de manera oficial és que
jugarà contra Bolívia i Portugal.

pagades
Malestar per les
declaracions de
Villar

^ngel Maria Villar i Jaume Roura s'han posat d'acord perquè el Catalunya-Brasil es pugui jugar. / EFE

evitar polèmiques amb la federació catalana, però tot i això
no es va acabar de mossegar la
llengua i va afirmar que el partit entre Catalunya i el Brasil
«no té res a veure amb el futbol». Segons Camacho, aquest
Camacho, poc receptiu. El se- amistós està polititzat i va asleccionador espanyol, José An- senyalar per argumentar les setonio Camacho, va iiitentar ves manifestacions que el fut^üè el partit del 18 de maig si8ui una realitat». A la reunió
també hi va ser present el president de l'Espanyol, Daniel
Sánchez Llibre, que va marxar
^bans d'hora.
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bol «s'està introduint en molts
terrenys en els quals no ho
hauria de fer». Per arrodonir-ho, el seleccionador estatal
també creu que hi ha molta
gent que també s'està involucrant en matèries futbolístiques i que, sota el seu judici, no
s'hauria de permetre.
Sobre la data del 18 de maig,

José Antonio Camacho va avisar que ell ja haurà concentrat
els jugadors catalans que cregui convenients per disputar el
mundial. «En aquesta data espero estar treballant al cent per
cent amb vista al mundial», va
expressar el tècnic murcià a l'agència EFE després de veure un
entrenament de la sub-16.

Alguns membres de la
federació catalana no van
amagar ahir un cert grau
de malestar per les
declaracions del president
de la federació estatal,
Ángel María Villar, en les
quals donava per tancat
l'acord amb la
Corvfederació Brasilera de
Futbol (CBF) dilluns a la
matinada en el programa
de la cadena SER El
Larguero. La catalana, que
sempre ha advocat per la
discreció en les seves
negociacions, considera
que Villar hauria fet bé
d'esperar-se abans de fer
qualsevol proclamació, de
ta mateixa manera que la
setmana passada es va
anunciar des del Brasil que
el partit del 26 de març ja
es donava per fet i no va ser
així. Ahir, la FC F encara no
havia segellat cap acord
amb la seva homònima
brasilera i l'anunci de Villar,
segons l'organisme
futbolístic català, n.omés va
servir per afegir més
confusió a la situació. El
màxim responsable de la
federació estatal també va
deixar clar que els
interessos esportius de la
selecció espanyola sempre
han d'estar per sobre de tes
seleccions autonòmiques,
en referència als jugadors
que podrà convocar el
tècnic català.
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«Sempre vull que
perdi el Madrid»
ENTREVISTA A GERARD LÓPEZ. Jugador del FC Barcelona
JOSEP M. PUIG
Barcelona

Gerard López es va sincerar
ahir en una entrevista a El 9
Esportiu de Catalunya i va
deixar clar que és el primer
jugador de la plantilla del FC
Barcelona que vol que perdí el
Real Madrid. D'aquesta
manera, el jugador de
Granollers va aparcar la
polèmica en què es va veure
immers la setmana passada
quan va elogiar el joc de l'etern
rival, qualifícant-lo de futbol
de veritat, després de
presenciar el Real
Madrid-Deportivo. Ah 22 anys,
ara té el moment de
consagrar-se al Barca després
que no només s'ha recuperat de
l'enèsima lesió, sinó que també
el tècnic Carles Rexach ha
deixat clar que compta amb el
planter.
—Vol dir que els jugadors del Barcelona no parlen massa del Real Madrid?
—«No ho crec. El que passa és
que a vegades hem d'anar molt
en compte amb el que diem a
la premsa, si no et crees un problema majúscul. Jo sóc el primer que vull que perdi el Madrid, sempre vull que perdi el
Madrid i si pot ser cada partit.
L'altre dia només vaig fer una
valoració futbolística d'un partit que va donar la casualitat
que jugava el Madrid. Però en Gerard va concedir ahir una entrevista a El 9 Esportiu de Catalunya després de l'entrenament del matí. / MIKEL LABURU
aquell partit tant el Madrid
de futbol. Tots són del Barca,
com el Dépor van donar un
Una
trajectòria
singular
però
preferim parlar d'altres
gran espectacle. Només vaig
coses
i fer activitats que fa la
voler defensar el bon futbol.»
Gerard López és un producte del planter del
Granollers va convertir-se en un element fix en
gent
de
la nostra edat.»
—Però mai fins ara un comentari de
Futbol Club Barcelona, ÉS el petit de tres
les alineacions d'Héctor Cúper, amb qui va
vostè no havia sortit en tantes televigermans que també van jugar en el club
arribar a la final de la copa d'Europa (2000), que
sions de Madrid. Per cert amb grans
blaugrana: Sergi i Juli, tots dos ja retirats. Però
El planter, a escena
van perdre els valencianistes contra et Real
rialles dels presentadors.
la seva trajectòria no tota és blaugrana. El
Madrid. Però el 26 de juliol del 2000, l'acabat
—Els jugadors del planter estan ara
—«El Madrid és el Madrid i
jugador de Granollers, veient les poques
d'escollir president Joan Gaspart va segellar amb
de celebració. Rexach sembla que
sembla que no es pugui entrar
oportunitats que s'entreveien en el club català
el representant del jugador, Josep Maria
confia en els de casa. Ha arribat pef
a valorar el seu joc sense que
en la seva última etapa com a juvenil, un bon dia Orobitg, el seu primer fitxatge car. Així el Barca
fi
la seva hora?
et treguin les paraules fora de
va decidir marxar al València (1997) mitjançant
no només va haver de pagar els seus anys de
—«No
m'hi haig d'obsessionar.
context.»
la via que fa més mal: un canvi de residència en
formació, sinó que a sobre va millorar
Encara
tinc tres anys de conquè el Barca nova veure ni un duro. Després
l'economia del València perquè va repescar un
—Els seus amics de Granollers li van
tracte
per
demostrar qui soc
d'una temporada cedit a l'Alavés, el de
jugador que un bon dia no va voler.
tocar el crostó?
perquè,
de
moment,
no he tui'
—«Amb els amics parlem poc
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ELTEMPS

L'OPORTUNITAT

O Encara tinc
tres anys de
contracte per
demostrar quí
sóc

<D Només em
falta un mica de
sort perquè
físicament estic
al cent per cent

ELS DE CASA

LA DECISIÓ

<D Quan Rexach
ha tingut l'ocasió,
ha demostrat que
confia en ei
planter

O Mai m'he
penedit d'haver
tornat al Barca,
tot i les contínues
lesions

gut sort amb les lesions. Ara el
tècnic confía en el planter i això
vol dir alguna cosa.»
—Sembla que quan les coses no van
bé els de casa hagin de treure les castanyes del foc.
—«Rexach no ha pogut comptar gaire amb nosaltres perquè
per exemple Sergi i jo hem estat
lesionats força temps. A més
Bonano estava molt bé i Reina
no havia tingut cap oportunitat. Quan ha tingut l'ocasió
Rexach ha deixat clar que confia en nosaltres.»
—-També confiarà en vostè?
—«Ara mateix estic molt bé i
em sento molt bé. Només em
falta un mica de sort perquè físicament estic al cent per
cent.»
—En quina posició creu que pot entrar? •
—«Em puc adaptar a qualsevol
lloc del camp. El meu lloc natural seria d'interior, el que
Ocupa ara mateix Coeu, però la
Veritat és que em puc adaptar
a qualsevol lloc que cregui convenient Rexach, tant al mig del
camp com de mitjapunta o
d'organitzador.»
—Quan els resultats van bé tot sembla
Aiés fàcil. El bon rotllo després d'un
Parell de setmanes tenses és palpable
ara?
—«Al vestidor sempre hi ha hagut molt bon ambient, encara
que de portes enfora sembli el
Contrari. Mai s'ha perdut el
bon rotllo tot i els moments difïcUs que hem passat.»
'—Aquest bon ambient del vestidor és
3ra més present perquè Rexach va imPosar severitat i va castigar els heretCBS com Rochemback, Geovanní i últimament Coco?
~~-«El cas de Coco va ser decisió
*^cnica mentre que Rochemback i Geovaimi va ser un decisió de club. En Xarli només va
respectar una decisió de la jun^ i d'aquesta manera ha deixat
clar que coneix molt bé el club

celona. Algun moment ha pensat que
s'havia equivocat tornant?
—«Mai m'he penedit de tornar
al Barca, tot i les contínues lesions. Quan vaig estar fora a
València tot em va anar molt bé
i encara tinc temps de demostrar-ho aquí.»
—El dia que va fKxar pel València va
pensar que tornaria a entrar al vestidor local del Barca com a jugador?
—«Quan em vaig comprometre amb el València era molt jove. Tenia 18 anys i la veritat és
que el que volia era jugar. Va
ser un pas important a la meva
vida i als 21 anys vaig tenir el
premi de tornar després d'agafar molta experiència.»
—Perquè el seu fitxatge va ser més
polític que cap altra cosa.
—«No crec; suposo que el club
va valorar la meva aportació
futbolística a València. Si no
malament rai.»

Repàs a l'actualitat

Gerard espera entrar aviat a l'onze titular de Rexach. / MIKEL LABURU.

com també la plantilla. No afrontem ara que no hem de
s'han de buscar altres per- pensar en les competicions euqués.»
ropees, i així de ben segur que
—Aquesta reconciliació plantilla-tèc- atraparem el Madrid. Hem de
níc ha estat la clau perquè l'equip torni posar-nos a dalt ràpidament i
a funcionar?
mirar de pressionar el líder
—«Ha estat clau però ara l'e- perquè els últims mesos de
quip el que ha de fer es cen- competició serarvmolt durs.
trar-se a aconseguir el màxim Hem de fer com ha fet el Manombre de punts en aquest drid aquest hivern: encarrilar
mes i mig assequible que cinc o sis victòries seguides,
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que són clau per a qualsevol
equip que té com a objectiu un
títol.»

Els mals moments
—Les lesions l'han castigat des que
ha retornat al FC Barcelona. Després
d'una època dolça a València, on es
va guanyar el dret de tornar a Can Barca, n'ha viscut de totsi colors a Bar-

—Et partit de la selecció catalana
contra el Brasil sembla un conte de
mai acabar. Als jugadors catalans els
fa tanta il·lusió com al públic català?
—«Els partits de la selecció catalana, com pot ser el cas de jugar contra el Brasil, m'omplen
d'orgull i haig de reconèixer
que cada Nadal m'ho passo
molt bé tot i que en aquest últim partit no hi vaig poder ser
per lesió. Va ser una llàstima.»
—El Catalunya-Brasil, si es disputa,
segur que aquest cop sí que hi serà
amb la selecció catalana. Anar al mundial ara mateix és una utopia després
de la temporada irregular que ha fet?
—«Em fa molta il·lusió anar al
mundial de Corea i el Japó.
Abans de patir la greu lesió la
temporada passada, José Antonio Camacho comptava sempre amb mi. Ara l'important és
entrar regularment a l'onze titular del Barca i després esperar que em cridi.»
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Es creu els àrbitres
O Saviola no pensa que el
Madrid rebi ajudes arbitrals
de manera intencionada

O L'argentí diu que se sent
més còmode jugant amb
trident i extrems alhora

MIQUEL ROCA
Barcelona

El Pibito Saviola no creu que els
àrbitres de la lliga espanyola
afavoreixin el Real Madrid «de
manera intencionada». Malgrat que els errors del col·legiat
canari Pérez Pérez van privar ei
València de puntuar al camp
del Madrid diumenge passat, el
jove argentí considera: «Aquest
partit ha aixecat molta polèmica, però nosaltres no hi entrem
perquè ens fixem en nosaltres
i no en el Real Madrid.» El jugador, però, reconeix: «El València va tenir un dia tràgic diumenge passat, i comprenc les
seves queixes.»
Ja en clau blaugrana, l'argentí va expressar la seva satisfacció per la millora del Barca en
els dos últims partits: «El canvi
de lüiia que tots necessitàvem.
Crec que el partit contra el Sevilla ha estat el millor de la temporada pel que fa al nostre joc
col·lectiu.» Javier Saviola creu
que l'equip blaugrana està
«trobant el camí», però no pensa que això sigui un mèrit exclusiu d'uns quants jugadors.
«Un equip funciona quan les
tres línies estan bé. Quan tothom treballa en la mateixa direcció és més fàcil complir
l'objectiu de mantenir la porteria a zero», va dir Saviola,
abans d'afegir: «Per a mi seria
important jugar i marcar diumenge a Vallecas, per començar a demostrar que també puc
funcionar fora de casa.»
El jove jugador admet sense
miraments: «Rivaldo ha tingut
molta culpa en la nostra recuperació com a equip.» L'aportació del brasiler, però, no és
l'única raó que Saviola troba en
la millora blaugrana, i també
apunta: «Com a davanter, em
sento molt més còmode quan
juguem amb extrems, com
hem fet en els dos últims partits, gràcies a la projecció ofensiva dels nostres laterals. De
tota manera, el més important
per a rrú és que cadascú s'adapti sempre a les circumstàncies
de l'equip.»
Saviola encara va apuntar
dues causes més que expliquen

O El «Pibito» considera que
la millora de Tequip ha estat
molt més mental que física

LES DUES CARES DE SAVIOLA

• íS-S
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"«acate

A LARtA
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faltes rebudes
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> Perd una pilota
cada 4 n

Q
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pf'ii esquerre

27%
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> Recupera una MINUTS
pilota

--'151

20 rematades

el canvi d'imatge en aquests mentalitat. També és fonados últims partits. «Físicament mental notar que el públic que
no estàvem malament, però el ve al camp disfruta i està amb
que ha variat sobretot és la nosaltres, com va fer diumen-
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Encert de cara a gol

jj^ 9 rematades
ge», va dir l'argentí, que va concloure la repassada a l'actualitat blaugrana amb un missatge
de suport al seu compatriota

; H 14e

lui ÍIH Li lliç.i I

Roberto Bonano: «Tito no ha
de demostrar la seva qualitat a
ningú. És un professional i sabrà continuar lluitant.»
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Rochemback no nega que
el club l¡ busqui una sortida
o Ell i Geovanní són al mercat, però el mig
demana que la roba bruta es renti a casa

O Admet que la millora de l'equlp fa que ara
tingui molt difícil tornar aviat a Tonze titular

M.R.
Barcelona

Fábio Rochemback no va dir
que no quan ahir li van preguntar què hi havia de cert en la
possibilitat que el Barca el traspassi tan bon punt trobi un
club comprador. Tal com
avançava El 9 en la seva edició
d'ahir, les actituds de Rochemback i Geovanni no agraden
Caries Rexach, i el tècnic català
no veuria de mal ull la seva sortida de l'equip. «El més important d'aquests temes és que es
parlin a dins el vestidor i no pas
a fora», va ser l'única frase que
Va sortir ahir de la boca de Rochemback sobre el seu futur.
El brasiler tampoc va tenir
gaires paraules a l'hora de contestar si els vint minuts de joc
que Rexach li va donar en la
recta final del partit contra el
Sevilla se'ls pren com una
mena de perdó per part del seu
entrenador pel fet d'haver arribat amb un dia de retard després de les vacances de Nadal.
«Per mi l'important és treballar
molt per poder jugar i ajudar Rochemback admet que ell i Geovanni podrien tenir els dies comptats en el Barca. / EFE.
l'equip. Això és l'únic que vull».
Va dir Rochemback.
villa el mateix onze de sortida tat de jugar», va insistir im Ro- mistós entre Catalunya i el Brai haver resolt amb la victòria chemback que encara no des- sil: «Estaria bé que es fes», va
Sense canvis. El jugador, però, tots dos partits. «Diumenge carta la possibilitat de ser en el dir el jugador. Rochemback ha
sap que ara per ara és difícil vam jugar molt bé, i després mundial del Japó i Corea amb jugat fins ara onze partits de llique Rexach faci gaires canvis d'un bon partit és difícil entrar la selecció brasilera i que tam- ga, en els quals ha vist cinc taren l'equip, després d'haver ali- a l'equip, però jo continuaré bé es va referir, amb la seva getes grogues i no ha fet cap
neat contra el Saragossa i el Se- treballant per tenir l'oportuni- brevetat característica, a l'a- gol.

Controls mèdics sobre el camp
dor dintre aquest segon cicle
de preparació física que estem
Barcelona
fent aquesta temporada. Tot
Centre uns quants jugadors això ho aplicarem al febrer i al
participaven en un rondo ge- març, quan farem el sobrees8ant amb Rexach i Alexanko en forç de jugar dos partits per set'entrenament matinal d'ahir, mana, i és possible que tornem
^ s altres se sotmetien a unes a prendre dades a l'abril amb
proves físiques de les quals el vista a la recta final de la temlietge del primer equip, Ricard porada», segons va explicar el
^runa, n'extreia unes dades doctor Pruna.
Mèdiques. L'objectiu d'aquest
El metge del primer equip va
•Mètode, que ja es va fer servir afegir que en les proves es re'^ tres anys quan Van Gaal en- cullen dades sobre «la resistèn^'^enava l'equip i que continua- cia i la reacció dels jugadors a
^^ en els pròxims dies, és «re- partir de mostres de saliva i
^opUar dades sobre cada juga- sang capilar».

Gabridiuquela
tornada a l'equip
de Luis Enrique
no li fa por
Barcelona. El migcampista
del Barca Gabri va destacar
ahir que la tornada a
l'equlp de Luis Enrique noli
fá por en unes declaracions
a la pàgina oficial que té a
internet el f C Barcelona.
«Tots sabem que és un
jugador molt important.
L'únic que puc fer és
continuar treballant com
estic fent ara. Penso que
som jugadors compatibles i
que podem jugar junts», va
dir Gabri, que va afegir que
el públic vol veure jugareis
de casa: «Aquesta és la
línia que ha de seguir el
club: donar oportunitats als
jugadors d'aquí.» / EL9

L'italià Francesco
C(XO i el suec Patrik
Andersson ahir no
es van entrenar
Barcelona. El jugador italià
Francesco Coco no es va
entrenar ahir a causa d'un
procés gripal. S'espera que
el lateral avui torni a les
ordres de Rexach, després
que el tècnic el va castigar
deixant-lo fora de la
convocatòria diumenge
passat contra el Sevilla
després que l'italià va
declarar que es planteja
marxar del club si no juga.
D'altra banda, Patrik
Andersson tampoc es va
exercitar ahir perquè
encara està en el procés de
recuperació de l'estrebada
muscular que es va fer la
setmana passada./EL9

Sergi es fa una
estrebada però
podrà jugar a
Vallecas
Barcelona. El capità del
Barcelona Sergi Barjuàn va
patiren l'entrenament
matinal d'ahir una
estrebada muscular al
bessó, que el va obligar a
prendre descans a
l'entrenament de la tarda.
Tot i que el pronòstic és
encara insert, en principi, el
jugador català no ha de
patir per poder estar al cent
per cent contra el Rayo
Vallecano. Amb Sergi,
tocat 1 Coco, amb grip, el
lateral de moment està
descobert./EL9

M.R.

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 16/1/2002. Page 7

7

El metge del primer equip, Ricard Pruna. / MIKEL LABURU
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BARCA UN DIA AL MUSEU

Dimecres 16 de gener del 2002

Nou espai al museu
O Ahir es va inaugurar una O Hi destaca una biografia
nova exposició al museu del de Joan Gamper i fotos dels
FC Barcelona
primers partits del Barca

O Joan Gaspart va demanar
unhomentagepúblicpera
Joan Antoni Samaranch

DAVID CONILLERA
Barcelona

El Barcelona va inaugurar ahir
una nova secció al seu museu
que porta el nom de l'expresident Josep Lluís Núñez. Sota el
títol de Robins i Safirs es reuneixen des d'ahir peces i documents histories de la fundació
i primeres activitats del club.
L'assessor cultural i museístic
del club blaugrana, Pablo Ornaque, és el responsable d'aquesta nova col·lecció, en què
destaca una biografia sobre el
fundador del Barcelona, Joan
Gamper, així com algunes fotos en gran format dels primers
partits oficials del club i el marcador i la bandera del camp de
Les Corts en els anys 50.
Omaque, considerat un gran
col·leccionista, capaç d'aconseguir peces complicades
d'adquirir, va poder assistir a
l'acte, tot i que en breu serà ingressat en un hospital per refer-se d'una malaltia.
Homenatge a Samaranch. A la
presentació, hi va assistir l'expresident del Comitè Olímpic
Internacional (COI) Joan Antoni Samaranch, en la seva reaparició pública des que va
abandonar la presidència del
COI, el més de juliol passat, i va
ser ingressat en una clínica a
causa de la fatiga. En un acte
ple de personalitats del món de
l'esport i la cultura, el president
del Barcelona, Joan Gaspart, va
proposar a les institucions esportives fer un reconeixement
públic a l'actual president honorífic del COI, Samaranch.
«Les institucions esportives de
tot el món, d'Espanya, de Catalunya, i sobretot de Barcelona, estem en deute amb el president Samaranch. Li agradi o
no, i tot i que vulgui estar-ne al
marge, hem de reconèixer la
seva gran contribució a l'esport», va assenyalar Gaspart. El
president barcelonista va mostrar-se segur que la seva proposta rebrà el suport de les institucions esportives per reconèixer la feina de Samaranch.
L'expresident del COI no va voler referir-se a l'actual presi-

LA TORNADA A ESCENA DE SAMARANCH. L'expresident del COI Joan Antoni Samaranch va tornar ahir a la palestra i va rebre el suport de
totes les institucions presents en l'acte. Gaspart va dennanar un homenatge per a Samaranch, durant la presentació d'una exposició promoguda
per Pablo Omaque. A part de Samarach, també hi van ser presents el jugador Marc Overmars, el president de l'UEFC, David Muner; el candidat
a la presidència del Barca en les últimes eleccions. Lluís Bassat, i l'expresident del Barca Josep Mussons, entre altres personatges. / MIKEL LABURU.

dent del COl, Jacques Rogge.
Samaranch va argumentar que
considerava els seus 21 anys al
càrrec de l'organització olímpica una bona presidència, i
que ara pretén ser im bon expresident, no interferint en la
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feina de Rogge. Samaranch es
va desfer en elogis cap al club
blaugrana.
Reunions periòdiques. Durant tot el dia d'ahir, el director
general del Barca, Xavier Pérez

Farguell, i els executius del
club es van reimir a Sitges per
fer im seguiment del pla estratègic dei'entitat i per concretar
els objectius específics de cada
àrea amb vista a l'any 2002. El
president, Joan Gaspart, els va

acompanyar a primera hora
del matí i els va animar a continuar en la línia de professionalització marcada per l'enÇ'
tat, que espera aconsegu
mohs títols aquesta témpora'
da.

119

BARCA

Oimecres 16 de gener de) 2002
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LA CRÓNICA
DAVID COLOMER

Un Barca descansat
I

La por. Quan algú arriba a
la conclusió que ja no té res
a perdre, és molt probable
que comenci a mostrar-se tal com
és en realitat. Després de la patacada, si un no s'ha mort del tot, apareix la desimboltura, i el millor de
tocar fons és que es perd la por. En
6l cas d'un equip com el Barca i d'un
entrenador gasiu i amb mentalitat
de petit comerciant català com és
Rexach, reiniciar des de zero acostuma a ser garantia de trajectòria
ascendent. El que importa sempre
Són els resultats, però el que l'aficioHat anhela de moment és no avorrir-se al camp, poder tornar-hi. Va
Ruedar clar diumenge: la gent estava al costat de l'equip tot i que l'equip només empatava. La docilitat
dels espectadors depèn ara de no
Caure en la temptació de conservar
ds sis puntets que ja ha concedit
aquest benaurat gener. Prou por.

2

Alliberament. Si el Barca
funciona ara és perquè als
protagonistes principals, els
jugadors, i una mica a tots plegats
ens ha deixat d'importar relativatïient tot el que envolta la pilota. El
dia a dia de la plantilla no reserva
obligacions europees, el Madrid
torna a ser a Madrid i Hierro sembla
Rue aspiri a la successió d'Aznar, els
Suplents no protesten (i si ho fan,
Se'n van de pet al quarto de les rates), les declaracions de Minguella
tiomés tenen un dia de glòria perquè tothom sap que no és cap novetat, que els preus s'inflen, que es
•tlercadeja amb el Barca. Tot, en ge'ïeral, és més rutinari, fins i tot divertit. Resultat: ara tots els jugadors
demanen la pilota, fins i tot els que
^^ l'han volgut mai.

3

Mentalitat. Hi ha futbolistes
ben mediocres que si han
triomfat és gràcies a la seva
actitud mental, a la seva personalitat, a la seva capacitat de digerir el
^tie passa. El cervell és un compo'^ent tan decisiu en l'esportista com
^Is tendons i els lligaments en una
^mporada salvatge plena de parats, de viatges i de gent que ara et

La distensió ha tornat als entrenaments del Barca, que ara pot pair els partits i corregir defectes amb més tranquil·litat. / EFE

vol mal i que ara et vol tot el bé del
món. Més que jugar a futbol, es diria
que el futbolista d'avui en dia el que
ha de perfeccionar és la seva capacitat de pensar, o millor dit, de pensar en el que ha de pensar.
Responsabilitat. És precisament ara, en la bonança, que
tothom ha d'assumir la seva
parcel·la de responsabilitat. El Barca no té un equip extraordinari,
però l'èxit també es pot aconseguir
amb ordre, perseverança i estructura d'equip, anant més enllà de Rivaldo, que ha solucionat el conflicte

4

amb ell matebc però no amb el barcelonisme. Cal no perdre la perspectiva i tenir presents les mancances d'aquest equip heretat, qui ho
diria, de Van Gaal. Encara opina el
soci que l'equip blaugrana no és millor que el madridista, però almenys
s'ha esvaït el sentiment d'inferioritat que el fustigava cada cop que no
tenia més remei que admetre «quin
jugadoras, aquest Zidane!».
El partit del mes. La valentia
s'exhibeix fora de casa. És
per aquest motiu que el partit al camp del Rayo serà la gran cita

del mes de gener. S'ha associat massa el concepte del mes fantàstic
amb el fet de jugar tres partits a casa, però l'única manera de reivindicar-se en un campionat que no sap
quin equip premiar és com a visitant. Gairebé tothom aposta per la
mateixa identitat de joc, i abcò produeix igualtat, sorpresivitat i desconcert. És la lliga de la por i de les
lesions, un campionat que serveix
per donar la raó a Nietzsche, qui
deia que elevar-nos per sobre els altres només serveix perquè
a la llarga ens vegin més
petits del que som.

David Colomer. Redactor en cap d'El 9
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Si la Unió Esportiva Figueres
aconsegueix avui, com esperem,
superar la eliminatòria de copa
amb el Còrdova (eliminatòria que
té molt ben encarrilada després
del 0-2 del partit d'anada) es convertirà en el primer equip de segona B que arriba a les semifinals
d'aquesta competició en tota la
seva història. Ens hauríem de remuntar a l'any del Numancia

HO DIUEN
ELS LECTORS...

EDITORIAL

El Figueres ja ha fet història
—quan va ser eliminat a quarts de
final pel Barca— per trobar un fet
similar, encara que aquesta vegada mediàticament el ressò no ha
estat tan important pel fet que la
Unió va eliminar dos equips de
primera, el Barcelona i l'Osasuna,

en les eliminatòries prèvies i ha
hagut de superar posteriorment
el Novelda per tenir l'oportunitat
de classificar-se per a les semifinals. En aquesta època d'estrelles
i de pressupostos milionaris que
fan que qualsevol comparació si-

gui odiosa, una trajectòria com la
del Figueres ha d'omplir d'orgull
tots els aficionats de l'esport català. Esperem que aquesta fita
serveixi per al definitiu retrobament entre un equip i una afició
modèlica que va trempar les temporades de l'equip a segona A i va
estar a punt de viure un ascens a
primera. Passi ei que passi aquesta nit, el Figueres ja ha fet història.

[ A 1 . G U N A P R E G U N T A JVIÉS? L'ESPMD'HUMORDELMATÍDECATALUNYARÀDIO J

Boja acadèmia de futbolistes

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è6a.
08010 Barcelona.
c/Santa Eugènia, 42.17005 Girona

Telèfon: 902 36 99 99

EL COMENTARI DEL MANOLO
[ EL NOSTRE H O M E A MADRID 1

Adreça electrònica: el90el9.com

O Reus amb El 9 Esportiu
de Catalunya
Des d'Òmnium Cultural Baix
Camp, amb seu a Reus, ens
congratulem de l'aparicid d'El
9, l'Esportiu de Catalunya, i felicitem tots aquells que el fan
possible dia a dia. Aquesta sí
que és una gran notícia en la
capçalera del nou any: per la
llengua catalana i els ciutadans d'aquest nostre país encara no reconegut esportivament (si només fos la nul·la
sensibilitat nacional d'alguns
esportistes!). Ara només cal
desitjar-li llarga vida i que els
seus continguts reflecteixin la
vitalitat esportiva dels Països
Catalans, com més pobles millor!
Per cert, per quan un especial sobre l'hoquei damunt patins i els clubs esportius reusencs? Endavant! / ANTON BAI-

La Generalitat farà un referèndum als joves preguntant si volen tenir màquines de
condons als instituts. El referèndum, en
principi, no afectaria Can Barca ja que de
moment es descarta posar màquines de
condons a la banqueta. Seria el pitjor remei contra la manca de fertilitat golejadora d'alguns jugadors. Comenten, però, que
Gaspart sí que acceptaria de grat que li
condonessin els deutes del club.
També sembla que ben aviat la Generalitat i Barca firmaran un conveni de col·laboració; el govern català ajudarà els jugadors estrangers a integrar-se a aquest país
que porta el nom d'una coneguda plaça
barcelonina plena de coloms. Per implementar el programa, Artur Mas s'ha ofert
per substituir Rexach, però Pujol ja li ha
dit que no vagi tan de pressa, ni a la Generalitat ni al Barca, i que de moment re-

llevi Alexanco, i vagi dient «sensacional».
En línies generals, la idea és ensenyar a Rochemback a dir capsigrany a l'àrbitre i que
fer llenya és un concepte casteller. També
és crucial que Saviola tingui clares les diferències entre*Guifi-é el Pilós i El Pelusa.
El Pibito ha de saber que mentre el franc
va creuetf la línia dels Pirineus, el segon es
va passar de la ratlla. Un diferència de nassos, vaja... En l'apartat gastronòmic, Geovanni serà alliçonat sobre l'elaboració de
la botifarra a seques, que no amb seques,
al Bernabéu, seguint la recepta d'un que
es deia com ell. Així mateix, està previst
que Rivaldo rebi un curs ràpid de dret fiscal català, que falta li farà. El pla docent,
que sapiguem, no preveu comissions per
als professors, cosa que ha provocat una
lògica indignació en el col·lectiu, ferm partidari del café para todos.

U B A R R I U DE L'AVI

CAPELLADES. Les Franqueses (Vallès
Oriental).

EL9

G-

Qui és el favorit per guanyar
obert d'Austràlia
de tennis?

mmK • • 20,34%

OOB SL CX>MÍ^ ,
ACTUY 0*OffC( P^

*HEWin • • • 3 8 9
tVAItiSEVIC • § 11,86%
UffEUHmV I 0%
ALTItES • • • 25,42%

et cA^ aiei^í^'"

tíúrmtíeHvaartlltiiimt

G^

Els àrbitres afavorei)®n el
Real Madrid perciuè guany»
la lliga del seu Centenarts?

/ / I

U H i : CoiMtcialitawIon i Editora ik la Comtiiiailota de Mitians S.L Ronda Sant P m , 19-21,7r Ea 08010 Banxlona. Tel: 902 36 99 99. Correu electrínic: el90el9.coni. I
tmi*.
JOM V M i I CLARA. C a a i l l i i mema: JOAN CAL I SÁNCHEZ, EMIU GISPERT INECRELL, COftÇAL MAZClMAN 180IX, iOROI MOIETICATEURA, T M MUMZI HIDAlfiO,
ftUX WGUEMICARRIUO, VICENT PARTAl I MONTESINOS. RtCARD RAFECASI «UI2, PERE RULLANI SERRA. M A K V M I AMIGÓ. RAMON G ^ ^
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A Zidane le van a reproducir
en cera pal museo susodicho. Se ve que lo van a sacar
clavao, como a los otros dioses del madridismo... A Hierro de momento no lo han
querío. Pos lo que os iba diciendo; que le sacan todo
igualito, todas las partes. P^
las pudientes aprovechan
un cirio. Ah, y por cierto, del
partido contra el Valencia¡vale ya! Hay que quitar hierro, que hasta Zaplana celebra los goles del Madrid. En
el Bernabéu convertimos
hasta a los herejes. Por algo
es Tierra Mítica.

EL LECTOR digit@l

GES GRAS. Reus (BaixCamp).

O Col-lecclonsta
d'entrades
El meu fill és col·lecionista
d'entrades de futbol i d'altres
esports, en especial del FC
Barcelona però també d'altres
equips de la lliga espanyola.
Demanaria a aquells lectors
que els sobrin entrades o no
saben què fer-ne, que me les
enviïn per millorar la col·lecció. Us desitgem tota la sort del
món al nou diari en català El
9.
La meva adreça és: Josep Capellades. Can Capellades-Fuste Gordi. 08520. Llerona (les
Franqueses del Vallès) / JOSEP

El cirio de Zidane

¿Vil/r.VtUCioaS: WWWM9i<!9l^ . ('•

r: JORDI GRAU I RAMM. M M m l 4 a « K JOROI CAMPS I PI»T i 1 9 RIERA I FONT. M M a r a i eaf: DAVID COLOMER I MARTORELL Cais * I K ^
I AGUSTÍ IFútMI i LLUtS SIMÓN IRABASSEOA IMes espoit). M K d é : FERRAN CORREAS, DAVID CUNHIERAINHCHAN, «JW
«ROI FERRER I ORIOt TOM PAOItU MONmUU, JORDI PUI I COMAS, A»Ga fONZ I COREtlA JOSEP MARIA PUIG IUIBAIO, M K » H ROCA I COIS, M l ^
MONOMNO. MARC SALGAS. tL· GM8-2002
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Real Decret

M'havia proposat de no
DE RABONA
arribarl'exhlbidódeZidafer-ho, però al final no me
ne i companyia contra el
Dépor (3-1), la golejada
n ' h e pogut estar. M'he
contra el Rayo a la copa
deixat portar per l'allau
(4-0) i la polèmica victòria
mediática provinent de
contra
el València (1-0).
Madrid, que ho tenyeix tot
Sort que el Barca ha code blanc, i també he volgut
dir-hi la meva. De fet, tot va començar el 2 de gener. mençat l'any amb una nova imatge. Per mi, l'únic
Era a casa escarxofat al sofà quan un terrabastall de aniversari d'aquest 2002 és el doblet que el Barca va
coets va destorbar la meva tranquil·litat. Fins al cap aconseguir fa deu anys, el màgic 1992, amb la copa
d'una estona no vaig deduir que era el meu veí me- d'Europa a Wembley i el segon títol de lliga de l'era
rengue celebrant el primer acte del Centenario, amb Cruyff. Us imagineu tornar a fer el doblet precisala victòria contra l'Atlético (3-2). Posteriorment, van ment aquest any? Somiar no costa res. / XAVIER AGUSTÍ

Prohibeixen el Catalunya-Brasil, però el
Madrid vol paralitzeir el futbol mundial el
18-D per jugar una patxanga contra una
n i i T ¥ A seleccióFIFA,iliho
r n c r» A Permetran. Doncs, mira.
r K t u A Posem nia l'agulla per omplir
aquell dia el Camp Nou amb un partit de
Catalimya. A veure si el Madrid, la FEF o
l'Aznar —tant se val— tenen pebrots
(arguments, segur que no) d'impedir-ho
amb un Real Decret. /J. DANÉS

Un doblat blaugrana
l'any del Centenario?

[ TRIBUNA COBERTA TONISTRUBELL ]

El Barca catalanista: un tòpic?
L'esport és un camp abonat per als
tòpics. Els tòpics —ja se sap— tenen
una inèrcia i una vida després de la
mort que supera totes les expectatives dels esperitistes. Al Barca s'ha
sacralitzat fins a registres necrofilics
aquest concepte de «club catalaníssim», de referent «nacional» inamovible en el temps. Sí, d'acord, al final
del franquisme el Barca va ser dels
primers clubs de Catalunya on s'adoptà el català com a llengua oficial
en comunicacions públiques i en el
treball quotidià. Però d'això ja fa
molt de temps. També és veritat que
s'ha cedit el Camp Nou per a actes
multitudinaris del catalanisme, alguns d'ells mig compromesos i tot.
Molt bé. És un referent que ens omple de satisfacció. Però és aquest un
referent que reflecteix la veritable
situació d'avui? No ens estarem enlluernant amb un foc d'encenalls
apagat fa ja molts anys?
Rivaldo com a exemple. El cas Rivaldo, amb les seves declaracions
de menyspreu envers la selecció catalana, mostra un element molt
preocupant que caldria analitzar en
aquest context. Enric Bañeres diu a
La Vanguardia (6-1-2002) que no
s'ha de ser més dur amb ell que amb
d'altres detractors de la selecció nacional catalana, i segurament té raó.
El que mostren aquestes declaracions és la punta d'iceberg d'un
menyspreu enquistat en determinats estrats de la direcció de l'esport
Català. No és contra Rivaldo que cal
carregar per la seva opinió, sinó en
tot cas contra Rexach, que l'ha trobada esportivament «perfecta». No

aixecà aquest fet.
Per evitar que en el futur el Barca
—o persones vinculades al club—
puguin sortir-nos amb expressions
de menyspreu respecte a la nostra
nació, bastaria amb un mínim de
pedagogia i exigències contractuals. Què passaria si un jugador estranger anés a Portugal o Turquia i
hi ataqués la legitimitat de la selecció nacional local? En sortirien vius?
Ja vam poder comprovar el que pot
ser una mínima exigència de dignitat nacional amb la negativa —una
mica histèrica— de Portugal de jugar contra CatEilunya per l'afer Figo.

Iván de la Peña va passar pel Barca sense parlar en català. / EFE

és contra el jugador estranger que
cal clamar sinó contra una directiva
que no es molesta a explicar-li què
és Catalunya ni quin és l'esperit que
ha guiat el club en moltes —però no
totes— les èpoques.

nats directius davant les opinions
de Rivaldo, recordem que aquesta
és la junta hereva de la que inicialment no li féu cap gràcia recordar
i honorar lafiguradel president afusellat del Barca, Josep Sunyol. Recordem que aquesta és la directiva
El cor del problema. La falta de ca- que permet que moltes importants
talanitat de l'actual directiva del cites penyístiques del club siguin
Barca és el pinyol que trobem al cor monolingües en castellà, un fet tan
matebc d'aquest problema. Malgrat sorpresiu com ho és el fet de les poels escarafalls que han fet determi- ques protestes que aparentment

Elefants holandesos. El Barca, per
contra, s'ha convertit en un cementiri d'elefants holandesos, en què cap
de les tulipes no sembla haver-se
molestat a aprendre català, com si el
país dels polders no fos també petit
i lingüísticament amenaçat. Aquesta
mena de menyspreu lingüístic la solventen a clubs com el CF Mérida o
rSporting de Lisboa amb una clàusula lingüística contracmal més que
lògica. Al Barca, però, sembla que el
menyspreu per allò nostre comença
a la mateixa Masia, on Carles Puyol
surt a les fotos com a «Carlos» i on
joves jugadors forans —com Iván de
la Peña— hi passaren anys sense
aprendre un borrall de català. Després, en el primer equip, els entrenaments els condueix tm entrenador
català en castellà, no fos que ningii
es pogués sentir ofès. Amb aquest
medi de cultiu en el primer dels clubs
catalans, a qui pot estranyar avui la descortesia
de Rivaldo?

Tonl Stnibell I Tnieta.
Vicepresident de l'Associació Amics de Josep Sunyol
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Un Palència ambiciós
aposta per jugar la UEFA
o «Si hem guanyat els equips de dalt és que O Considera que en la lliga espanyola tots
tenim qualitat per ser a Europa»
els partits són finals i es juguen a mort
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

El davanter mexicà de l'Espanyol Francisco Falencia aposta
per la UEFA còm a objectiu, tot
i que en la primera volta l'equip
de Paco Flores ha estat sempre
lluny de les posicions que atorguen el passaport. Palència
considera que «l'Espanyol pot
pensar en la UEFA, per què no?
Quan demostres que ets capaç
de guanyar els equips més importants de la lliga és que tens
qualitat per lluitar per fites més
importants que estar al mig de
la classificació». Per aconseguir-ho, segons Palència: «Cal
agafar més confiança quan juguem fora de casa. Com que no
hem fet punts estem molt pendents de mantenir la nostra
porteria a zero. Tot i així, confio
en la maduresa que ha agafat
l'equip en aquesta primera vol- Francisco Patencia ha marcat tres gols aquesta temporada. / EFE
ta». Aquest esperit ambiciós
del davanter espanyolista és la
demostració que s'ha adaptat
Tretze partits i tres gols, un d'ells decisiu
molt bé al futbol espanyol,
Francisco Palència ha jugat aqueSta temporada í 3 partits,
competició que considera molt
cxjmptabjtitzant
741 minuts dç joc. Només en dues ocasions há
exigent. «Aquí no donen peixet
completat
els
90
minuts de partit i ha fet tres gols, un d'ells
a ningú i no hi ha temps per redecisiu.
Va
debutar
la pnmera jornada contra el Saragossa i va
laxar-se com en altres lligues.
marcar
l'empat
a
un
a San MarnéS H' 1 -0 dels enfrontaments
Aquí tots els partits s'han de jucontra
ef
Rayo
Vallecano
i el Va^Kfe. Va comeriçarjugant en
gar a mort com si fossin finals»,
punta
i
des^ïfés
ha
jugat
en
poskkïns de suport a Tamudo,
afirma.
jugador que considera un referwst: «Raúl és indiscutible • joem
Palència està satisfet de la
trobo més còmode jugant d'enífaç i arribant á goj, que és çf <pie,
seva situació personal i espera
m'agrada.»
que el mes de març Espanyol i

L'Espanyol va guanyar ahir la
15a edició del torneig internacional de futbol sis Coupe des
Rois Frank Muller en imposar-se al PSG a la final per 7-3,
i inscriu el seu nom al palmarès. Els primers 20 minuts van
acabar amb el resultat d'empat
a tres després que l'Espanyol es
va avançar amb dos gols obra
de Tamudo i Munteanu i el PSG
va capgirar la situació amb tres
gols consecutius. Poc abans del
descans, Óscar Garcia va fer

l'empat. A la represa, els de gador de l'Espanyol Mauricio
Paco Flores van passar per so- Pochettino va reconèixer sentir
bre dels francesos amb quatre nostàlgia dels anys viscuts a
gols més obra de Tamudo, l'Espanyol, a qui desitja tots els
Munteanu, De Lucas i Morales. èxits, i Cristóbal Parralo, l'altre
exespanyolista, va manifestar
Semifinals. L'Espanyol es va que Flores sabrà sobreposar-se
imposar amb molta facilitat al a les crítiques: «Ningií no és inBenfica portuguès per 5-1 en el substituible però sí necessari, i
partit de semifinals, en què va crec que Flores ho és.» L'Espadestacar la capacitat golejado- nyol va saber adaptar-se a la
ra del romanès Catalin Mun- superfície de joc i va assimilar
teanu, que va fer tres gols. Ma- sobre la marxa el singular renel i De Lucas van tancar la go- glament del torneig. L'Espalejada. En la segona semifinal, nyol ingressarà a les seves arel PSG va eliminar imfluixSer- ques 130.000 euros, 120.000
vette per 5-2. A Suïssa, l'exju- d'ells per haver participat.
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Madrid. El jugador

montenegrídel Florentina
Pedja Mijatovicha declarat
que estaria disposat a
jugar amb l'Espanyol com
a cetlit i va admetre que
tenia coneixement de
l'interès de l'Espanyol per
reforçar-se després de la
lesió de ToniVelamazán.
«M'agradaria anar-me'n a
algun lloc on pugui jugar i
l'Espanyol és un equip que
conec molt bé. És molt
regulara la lliga
espanyola». Mijatovic va
dirque els diners no
suposarien cap problema.
«No tenen importància»,
va manifestar. / EFE

Avui es pot tancar
la renovació de
Martín Posse per
tres temporades

Cruz Azul, el club que té els
seus drets, arribin a un acord
per prorrogar la cessió. «Aqm'
estic molt feliç, m'he adaptat
ràpidament i m'han tractat
molt bé. Espero que puguin
arribar a un acord però això ja
no depèn de mi». Quant al partit de ditmienge contra el Betis,
el mexicà és conscient que «només guanyant-lo farem bo el
punt de Saragossa, si no tindrà
gust de poc».

Campions de la Coupe des Rois
EL 9
Ginebra

PedjaMijatovic
diu que estaria
disposat a jugar a
l'Espanyol

Munteanu va fer 5 gols a Suïssa. / EFE

Barcelona. L'argentí Martfn
Posseí l'Espanyol podrien
arribar avui a un prirvcipi
d'acord per seguir tres
temporades més en el club
de Montjuïc. Avui és previst
que el seu assessor es
reuneixi amb el director
general del club Josep Uuís
Marcó. Martín Posse va
manifestar que hi havia
«molt bona predisposició
per ambdues parts. Jo estic
com a casa, em sento
estimat i hauria d'arribar
una molt bona possibilitat
perquè me n'anés». El
jugador argentí espera
tenir en poc temps la doble
nacionalitat. / M.R.

Lopo, entre cotons
peral partit contra
el Betis a causa
d'una trepitjada
Barcelona. El defensa Albert
Lopo estarà entre cotons
aquesta setmana per poder
jugar el partit de diumenge
contra el Betis a causa
d'una trepitjada al dit gros
del peu esquerre, que es va
fer diumenge passat a La
Romareda. Lopo no arriba
a patir una fissura òssia,
però és una zona que
impedeix al jugador
contaaaramb la pilota.
Ahir va fer exercicis de
cursa contínua i espera que
avui a l'entrenament de la
tarda remeti el dolor.
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«És de bojos dubtar de
la nostra catalanitat»
ENTREVISTA A MANUEL MELER. Expresidentde lEspanyol
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

SANEJATS

UN NOU SARRIÀ

O L'Espanyol és

O Somio un nou
Sarrià amb
40.000 seients al
costat dels
jugadors

Va ser president de l'Espanyol
ara mateix el
des del 1970 fins al 1982, any
del mundial. Consol honorari
quart 0 el cinquè
d'Indonèsia a Barcelona, en
club més sanejat
l'actualitat continua presidint
la Penya Espanyolista
de l'Estat
Manigua i és president d'honor
de l'Associació de Veterans. Des
de la perspectiva del temps, en
aquesta entrevista repassa
fent. Aquests nanos han d'estar
alguns aspectes de l'actualitat al costat de les figures perquè
del club.
aprenguin dels jugadors que
són la referència. Sort de la po—Com qualificaria la primera volta de lítica de planter de l'Espanyol
l'Espanyol?
que si no no podríem fitxar ni
—De normal. Estem en la zona pagar als jugadors.
mitjana de la taula i patim d'u- —Parlem d'aspectes més socials.
na certa irregularitat. Crec que Vostè creu que l'Espanyol ha de conles lesions ens estan fent la tinuar reivindicant cada dia el seu catalanisme?
guitza.
—Vostè és dels que pensa que l'Es- —De tot això estic de tornada.
panyol s'ha de reforçar o ja en té prou Discutir i dubtar ara de la caamb la plantilla actual?
talanitat de l'Espanyol és de
—La plantilla de l'Espanyol és bojos. Els nostres fundadors
curta. Jo sempre estic d'acord eren estudiants catalans de la
a fitxar per millorar. Si podem Universitat de Barcelona i no
fer-ho, que crec que sí, ho hem tothom pot dir-ho això. I^ cade fer.
talanitat l'hem de ratificar més
que reivindicar.
—Què li falta a la plantilla?
—Jugadors que actuïn de mig- —Per què creu que encara molta gent
camp endavant. Per mi la de- en dubta?
fensa actual està molt bé i no —En l'època de Juli Pardo, a fiCal tocar-la. Però si ve algú que nals dels anys 80, una enquesta
sigui millor que els que tenim, revelava que el 70 per cent dels
. això s'ha de vigilar molt.
socis de l'Espanyol eren cata—Poca gent es creu que l'Espanyol lans. Tot està relacionat amb la
tingui diners per pagar els jugadors política, però miri, li diré que
Que han transcendit a la premsa. Vostè hi ha polítics catalans que
luè en pensa?
quan van a demanar vots tam—Naturalment que tenim di- bé saben fer discursos en casiiers perfitxaraquests jugadors teUà.
• que podrien venir a l'Espa- —Què és i què representa ser de l'Es'^yol. En aquests moments som panyol?
^l quart o el cinquè club d'Es- —L'Espanyol és un club de futPanya més sanejat, i tot això és bol on tothom hi cap i no s'exBràcies a la política econòmica clou ningú. Ser de l'Espanyol és
^e la directiva que presideix un orgull.
t^ani Sánchez Llibre.
—Els espanyolistes ja han dit la seva
~~-Però fitxar no és la filosofia bàsica en el debat Flores sí. Flores no. Vostè
"e l'Espanyol, 0 sí?
on es posiciona?
•~~Miri, Kubala em deia parlant —Com a professional Paco
^^ l'aprofitament del planter Flores no té res a envejar a nin^Ue cada any s'havien d'incor- gú, és dels millors. El que passa
Porar tres jugadors al primer és que el perd de vegades la
^Ruip. Ara que tenim el millor seva vehemència. És un home
.planter d'Espanya ho estem que diu coses políticament inArxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 16/1/2002. Page 13

beeixen. Tant de bo que això no
li passi a Paco Flores i que duri
molts anys, això voldrà dir que
estem molt bé.
U n n o u estadi

L'expresident Manuel Meler s'ha mullat i ha parlat del seu Espanyol. / ELS

correctes com dir que el renovin per tres anys i si no no renovo. Si callés de vegades, seria
perfecte. I ho dic amb tot Taféete del món perquè jo el vaig
portar a l'Espanyol de jugador
i és un amic personal i un espanyolista convençut.
—Sí, però demanar contractes llargs
és de justícia perquè l'entrenador és
el professional amb més inseguretat

laboral en el mén del futbol.
—Jo sempre he' fitxat per un
any els entrenadors perquè la
seva continuïtat mai depèn de
la directiva. Depèn dels resultats i de moltes altres coses. No
es pot maxitenir per exemple
un entrenador com Txetxu Rojo. No es pot anar contra l'opinió del que paga. Els tècnics es
cremen i els jugadors ja no l'o-

—Vostè era el president quan es va
remodelar Sarrià per acollir el mundial. Ara el somni dels espanyolistes
és tenir un nou Sarrià i deixar de viure
de lloguer. El de vostè també?
—És el sonmi de tots. Aquesta
junta ha sanejat econòmicament el club, ha construït la
ciutat esportiva a Sant Adrià i
e.stic convençut que el tercer
eix del projecte de Sánchez Llibre és tenir un camp propi. Si
ho aconsegueix, aquesta seria
la directiva més efectiva de la
història de l'Espanyol.
—Com s'imagina en somnis el nou Sarrià? Com seria?
—Somio un nou Sarrià amb capacitat per a 40.000 espectadors tots amb seient i tot cobert, còmode, ben comunicat i
amb un ampli aparcament.
Això sí, el públic ha d'estar al
costat dels jugadors perquè a
Montjuïc el jugador número 12
no existeix.
—Ara només falta trobar el lloc.
—^Aquesta junta té un gran interès a fer-ho i ho farà. No puc
dir res més. On? Hi ha molts
llocs: al costat de la ciutat esportiva, a prop del velòdrom
d'Horta, Sant Just, Cornellà...
—Cap a on ha de mirar l'Espanyol: cap
a la ÜEFA o cap a la permanència?
—Primer de tot s'ha de trobar
la tranquil·litat i per la via de la
consolidació arribarem a la
UEFA. De moment el que cal és
guanyar diumenge el Betis.
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El Figueres és a un pas de ser
el més gran dels modestos
O Podria ser el primer equip O Els locals són favorits
de segona B que juga
amb el 0-2 que van assolir
les semifinals de copa
al Nuevo Arcángel

O Els migcampistes Piti
(Figueres) i Lawal (Còrdova)
són baixa per lesió

EL 9
Figueres (Alt Empordà)

FIGUERES
CABALLERO
o
c
o
o
FERNANDO OANt SAUS m m

La Unió Esportiva Figueres pot
viure avui una jornada sense
precedents (a 2/4 de 10). Les
bones actuacions en la copa
del conjunt alt-empordanès
durant 83 anys d'història, entre
les quals la classificació per
quarts de l'any 81, es queden
curtes amb l'actual trajectòria.
La Unió està a 90 minuts de
glorificar tot el futbol modest
català i estatfd. Mai, en 100 edicions de la competició del KG,
un equip de segona B s'havia
atrevit a trencar la lògica en
tantes ocasions. El Mallorca B,
el Numancia i el Granada, de
segona B, havien arribat fins a
quarts definal.Avui el Figueres
podria fer un pas més i plantar-se a les semifinals. Després
d'eliminar dos equips de primera, el Barca i l'Gsasuna; un
de segona B, el Novelda, i uri dè
tercera, el Terol, l'últim obstacle és el Còrdova, de segona A.
L'entrenador del Figueres,
Pere Gratacòs, té l'única baixa
del migcampista Piti. Peña, autor del 0-1 a l'anada, i Juli formaran la parella ofensiva de la
Unió, que sortirà al camp amb
la voluntat de passar aconseguint la victòria. El president
del conjunt girom', Albert Domínguez, ha indicat que el
principal entrebanc pot representar la «càrrega» de sortir
com a favorit. Unes 7.000 persones seran a Vilatenim.
Un gol en la primera part. El
Còrdova espera capgirar el 0-2
del Nuevo Arcángel. El seu entrenador, Pepe Murcia, troba
fonamental «marcar im gol en
la primera part per poder remuntar després del descans».
El Còrdova té la babea del seu
pitxitxi, el nigerià Lawal. La
plantilla cordovesa té un incentiu sinúlar a la Unió en cas
d'accedir a les semifinals: el
president, Rafael Gómez, ha
promès una prima de 180.303
euros (30 milions de pessetes).

FSEKA CORTADA

c

mm

m

ARNAU

KM

» SUPLENTS: Félix Campo (p), Serra, Eloi,
Pep Pagès i Kalí Garrido.
» ENTRENADOR: Pere Gratacòs.
• SANCIONATS: cap.
• LESIONATS: Piti.
• CLASSIFICACIÓ: 10è amb 26 punts (2a B,
grup II).

CÒRDOVA

ALFONSO

u

SOTO
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xmM
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LÚPEZ iUAN CARLOS SORIA JUANITO
. míài ••
o - •'•
LEIVA

» SUPLENTS: Jáuregui (p), Rafa Moreno,
Platero, Cámara i Romero.
«ENTRENADOR: Pepe Murcia.
» SANCIONATS: cap.
» USIONATS: Lawal.
» CLASSIFICACIÓ: 14è amb 27 punts (2a A).

U TRAJECTÒRIA DEL FIGUERES
Fase prèvia; Terol-FIgueres, 1-2 i 8-0.
l a eliminatòria: Figueres-Barça, 1-0.
1/16 de final: Figueres-Osasuna, 0-0
(4-2, per penals).
1/8 de final: Figueres-Novelda, 2-1 i O""-

^S^

Els aficionats de la Unió van vibrar al pavelló de Figueres amb el 0-2 de l'anada. / MAN EL LLADÚ

La història està en contra del Còrdova
La història del's últims quinze anys de la copa dei Rei no índou
cap remuntada espectacular de l'equip vrsitant en i'elimif>atòria
de quarts de final. Les úniques reaccions han arribat per part
dei conjunt local, que, aprofitant el factor camp, ha sabut
capgirar el marcador advers. La temporada i 997/1998 el
Mallorca va superar l'Athietic amb un 2-1 a Bilbao ? un 1 -0 a
Palma. Una de les més sonades reaccions va ser la del Celta
contra l'Oviedo la campanya 1993/1994,1 -0 al Tartiere i 5-0
a Balaldos. La història, doncs, està en contra del Còrdova.
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Ayza Gámez

( ¡ ) 21.30 h
(Canal 33)

Vilatenim

PERE GRATACÒS

PEPE MURCIA

ENTRENADOR
DELFIGUERES

ENTRENADOR
DEL CÒRDOVA

OSé que no podrem dur
la iniciativa, però en
alguns aspectes hem de
ser capaços de manar.
Ens hem de preparar
per guanyar i per perdre

©És fonamental fer un
gol en la primera meitat i
remuntar l'eliminatòria
després del descans. Ara
la responsabilitat està
molt més repartida
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L'AthIetic es desfà amb
comoditat del Vila-real
o L'equip basc no troba oposició i jugarà
unes semifinals de copa després de 15 anys
ATHLETIC

O Un gol de Julen Guerrero va posar fi a les
esperances de l'equip de Víctor Muñoz

VIU-REAL

1 0
15 Aranzubia
3 Larrazabal
12 Lacruz
2 Larrainzar
15 Felipe
6 Urrutia
8 Guerrero
18 AIkiza
10 Yeste
24 Cuéllar
20 Urzaiz

1 López Vallejo
3 Arruabarrena
14 Galván
23 Ballesteros
24 Una!
4 Berruet
5 Galea
6 Gracia
17 Amor
19 Guayre
11 Quique Martin

CANVIS
46 Murillo per Larrazabal (36')
9 Ezquerro per Urzaiz (45')
18 Jorge López per Gracia (46')
10 Cagna per Galea (46')
15 Pizzi per Guayre (61')
GOLS

1-0. (12')Guerreroremata amb l'esquerra i
des de dintre de l'àrea després de rebre la
passada de Yeste.

ARBITRE
Alexis Pérez Pérez (col·legi canari). Va haver
de desautoritzar en diverses ocasions un dels
àrbitres assistents, el mateix que va
assenyalar el fora de joc inexistent d' 11 ie
diumenge al Santiago Bernabeu.
TIRBETES
Grogues: Unai, Ballesteros.
Vermelles: Cap.
IHCIDÈNCIES
Partit de tornada dels quarts de final de la
copa del Rei. 28.000 espectadors a l'estadi
de San Mames. L'AthIetic es va imposar per
0-2 en el partit d'anada. Terreny de joc
irregular.

Larrainzar intenta frenar una penetració de Ballesteros. / EFE

mental en què es troba immers
i que l'ha conduït a una ratxa
profiínda de mals resultats.
L'AthIetic es va treure de sobre
El Vila-real arribava a San
amb facilitat el tràmit contra el Mamés amb molt poc convenVila-real i jugarà altre cop una ciment per remuntar dos gols
semifinal de la copa després de en contra. Primer perquè ara
quinze anys sense fer-ho. L'e- mateix sembla incapaç de poquip basc va fer anar el partit der-se convèncer a ell mateix
per allà on va voler i el conjimt que es capaç de guanyar un
de la Plana van acabar dema- partit i molt menys aixecar dos
nant a crits un diva perquè algú gols en contra. Segon perquè té
el pugui treure del bloqueig el cap posat a recuperar-se
EL 9

BUbao

com més aviat millor. A més,
Víctor va apostar per un onze
inicial molt defensiu. Però si hi
havia una petita esperança per
a l'equip de Víctor Muñoz es va
esvair completament amb el
gol de Julen Guerrero. El Vila-real, empès per l'orgull, va
anar a buscar el gol i va disposar de dues ocasions a la primera meitat, però les intervencions del porter basc Aranzubia van ser determinants.

Un Dépor dolgut torna al Zorrilla
EL 9
VaUadoUd

El Deportivo torna a l'estadi
Nuevo Zorrilla, on diumenge
passat va ser apallissat per un
gran Valladolid (3-0) en el partit corresponent a la vintena
jornada de lliga, amb ànim de
revenja. Els gallecs esperen posarfia ima mala ratxa de resultats fora de casa i passar a les
semifinals de la copa del Rei.
Tot i que el Deportivo té encarrilada l'eliminatòria gràcies a
el 2-0 del partit d'anada, haurà

de plantar cara a un equip su- ze inicial a què els té acostuperior anímicament, després mats el tècnic basc. Precisade la seva gran victòria de fa ment, amb cinc nous canvis,
tres dies. L'estadística tampoc Irureta va entrenar ahir l'equip
afavoreix els corunyesos, que que es preveu com a titular:
en les seves tres últimes visites Molina, Héctor, César, Donato,
a el Nuevo Zorrilla van sortir Romero, Duscher, Mauro Silgolejats (4-1, 3-1 i 3-0), la qual va, Scaloni, Valerón, Fran i
cosa fa pensar que l'eliminatò- Tristán. El tècnic basc també va
ria no està del tot decidida.
provar en l'entrenament d'ahir
L'entrenador deportivista, amb Pandiani per ocupar la
Javier Irureta, ha disposat no- punta d'atac del Deportivo,
més de dos dies per impregnar però l'andalús Tristán sembla
de mentalitat guanyadora una el millor posicionat per ocupar
plantilla molesta i dividida per aquesta plaça.
les contínues rotacions en l'onEn el Valladolid, pel contrari,
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es preveuen molt pocs canvis
en l'equip inicial respecte del
magnífic partit que va fer diumenge passat. La principal novetat en l'onze dels castellans
és l'entrada en la convocatòria
del madrileny Sergio Pachón,
que segons el tècnic del Valladolid, Pepe Moré, està traballant força i podria disposar
d'algims minuts de joc. Els jugadors que es perfilen com a titulars són: Bizarri; T.Gómez,
Peña, Caminero, Mario, Marcos; Sales, Jesús, L.García, Fernando i Tote.
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El Madrid, sense
estrelles, visita el
Rayo en un partit
de tràmit
EL9
Madrid

El Rayo Vallecano i el Real
Madrid disputen aquest
vespre (a les 9) el partit
irtés intrascendent de la
tomada dels vuitens de final de la copa del Rei. L'equip de Gregorio Manzano encara el derbi madrileny com un enfrontament de tràmit, després
d'encaixar un contundent 4-0 en el partit d'anada, al Bernabeu. Els jugadors del Rayo, tot i que
miraran d'oferir una
bona imatge per no crispar els ànims d'una afició
desil·lusionada, tenen en
la lliga, competició en
què són cuers, la seva
màxima preocupació.
En l'aspecte esportiu,
les lesions condicionen
les decisions tècniques,
amb la baixa de Ramon
de Quintana, Baljic, Helder, Hernández i Jordi Ferrón. A aquestes baixes,
cal sumar-hi els noms de
Quevedo, Bolic i Alcázar,
que no estan en la llista de
convocats. Per la seva
banda, l'entrenador del
Real Madrid, Vicente del
Bosque, donarà descans a
Hierro, Zidane, Figo, Raúl
i Iván Helguera, aprofitant el marge aconseguit
en el partit d'anada.

Ei Sevilla
incorpora el
mexicà de l'Ejido
Gerardo Torrado
Sevilla. El Sevilla i el
Polideportivo Ejido han
arribat a un acord per al
traspàs del migcampista
mexicà GerardoTerrado al
conjunt sevillà. El jugador,
que milita a segona divisió
A amb ei club d'Almeria,
tenia una clàusula de
rescissió de 10 milions, per
la qual podia abandonar
l'entitat. Les dues entitats
han arribat a un acord, i
Torrado s'incorporarà
properament a l'equip de
Joaquín Caparrós. Torrado,
té 22 anys, és internacional
i va arribar la temporada
passada al futbol estatal
per jugar en el Tenerife,
llavors a segona A. / EL9
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O Hierro ha substituït la falta
de potència i de velocitat per
una duresa extremada i la
intimidació

Umecres 16 de guti» del 2002

O El central madridista s'ha
convertit en intocable i ha
estat el més perdonat de les
últimes temporades

O Les seves discussions amb
els àrbitres després que li
assenyalin una falta en contra
són constants

El senyor trompades
QUIM FERNÁNDEZ
Barcelona

Fernando Hierro era un central
d'una qualitat fora del comú
quan era jove i es movia amb
una capacitat extraordinària
per seguir la pilota. Era un jugador potent que corria més
que ningú i feia anuncis de sabates de futbol que el comparaven amb una locomotora.
Hierro va arribar al Real Madrid el 1989 i «'hi ha passat la
vida però, a poc a poc, se li està
acabant la corda. Amb el
temps, d'una manera natural,
ha perdut la potència de fa uns
anys. Amb 33 anys, no és ni més
bo ni menys dolent però ja n'hi
ha més d'un que el sobrepassa
en resistència física; en velocitat, algunes vegades, moltes;
en capacitat per resoldre situacions d'enfrontament individual. Hierro ha decidit que
aquestes mancances es resolen
amb una arranada a l'altura del
turmell, com aqueU que no vol;
o amb una bona trompada al
clatell o amb un cop de colze
ben donat. O fins i tot amb una
amenaça. Unfinalprou trist.
Fa ims anys, aquest pare de
famflia amb dos fills que va a
veure partíts de bàsquet i películ·les d'acció, va aparèixer a
totes les televisions renegant a
la cara d'un àrbitre al camp de
la Real Sociedad. Estava com
fora de mare, amb les venes del
coll botídes, les galtes tibades
i la pell vermella de mala Uet.
«Ens vols cardar, eh! Ens vols
cardar! Digue-ho, home! Va!
Digue-ho que ens vols cardar!»,
xisclava. I fa temps, quan era
un jovenet, tothom el va veure
escridassant Butragueño, Michel i tota la quinta mentre
baixaven als vestidors a la mitja
part d'un partit que perdien a
Balaídos. «N'estic fart de córrer
per tots!», remugava esbufegant. Darrere de la suor de la
cara, els ulls li brillaven buscant autoritat moral per
queixar-se. Tenia tota la raó del
món perquè córrer, el que es
diu córrer, aquell dia només ho

Hierro es discuteix amb Rivaldo, separats per Pavón, després d'una entrada del central madridista. / EFE

va fer ell. I el Madrid va perdre,
efectivament. Tot un caràcter,
Fernando Hierro.
Ara resulta que és un símbol,
un emblema al Club de l'Aniversari Feliç. És el capità de tot
el que es pot capitanejar, del
Real Madrid, de la selecció espanyola, de la selecció andalusa i, qui sap si presideix l'associació de veïns del seu barri per
allò que la fama obre portes.
Tot plegat l'ha convertit en una
mena d'intocable, en el central
més perdonat dels últims
temps. Si li marquen una falta
diu que no amb el dit, arrufant
les celles mirant l'àrbitre fixa-
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ment, amb un cert respecte,
això sí, però negant l'evidència
una vegada rere l'altra.
És evident que en la seva posició la duresa, ben entesa, és
un element indispensable per
a qucdsevol jugador que es vulgui cotitzar. Però d'aquí fins el
que va fer contra el València hi
ha un tros com de Beget a
Manresa. Hierro ha generat un
debat que, si més no, hauria de
fer reflexionar al voltant del
paper dels àrbitres en un partit
de futbol àmb un component
de tensió superior a la mitjana.
I no n'hi ha prou amb l'argument que vol deixar al camp el

que sobre la gespa passa. Que drid no tenia necessitat de
s'hi quedi però que hi hagi fitxar un central. Amb el tempsmenys patacades. O que si però, la seva influència a la
Hierro pica, que pugui picar Castellana va anar pujant de to
tothom. O que ningú tingui lli- fins al punt que es va convertir
cència per fer-ho. O s'escalfen en un tap que només deixava
petits foradets per on van entots o llencen l'estufa al riu.
trar Karanka o Iván CampoSi Hierro jugués com ho fa en que d'aquí a quatre dies buscaun equip de menys de tres mil ran pis en una altra ciutat. Afí^
milions de pressupost es pas- Pavón és diferent. És jove, de
saria la meitat de la temporada bona planta, amb fonaments,
comentant els partits a la zona responsable i amb l'aspecte
de premsa, a la cabina de la rà- que vol Florentino Pérez per »
dio local de més audiència. un treballador de l'empresaPotser ja no té edat per voler ju- Hierro ja toma a tenir algú per
gar com ho feia quan tenia alliçonar, algú que co rrerà
vint-i-cinc anys, quan el Ma- quan ell ja sigui massa lent.
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El comitè sanciona Romero
(Malaga) amb quatre partits
Madrid. El comitè de competició de la
federació espanyola ha sancionat amb quatre
partits el migcampista uruguaià del Màlaga
Marcelo Romero, per agressió al defensa del
València Roberto Ayala en un partit de lliga.
El comitè va actuar d'ofici per un presumpte
cop de colze de Romero a Ayala, que es va
haver de retirar del camp i passar la nit en
observació. L'equip andalús confiava que el
jugador no fos sancionat, i Romero va
lamentar que el seu cas s'hagi agafat com a
«exemple». L'entrenador de la Real
Sociedad, John Benjamín Toshack, ha estat
suspès amb un partit per l'expulsió que va
rebre a San Mamés dissabte passat. / EFE

Augmenta l'assistència
d'espectadors a primera
Madrid. L'assistència d'espectadors als estadis
de futbol de primera divisió al final de la
primera volta ha augmentat un set per cent
respecte a la passada campanya, mentre que
a segona divisió ha baixat un catorze per
cent, segons va comunicar ahir la lliga de
futbol professional (LFP). La xifra
d'espectadors totals en els partits de primera
va ser lleugerament superior als quatre
milions (4.188.784). En la disminució de
l'afluència a segona (266.280) hi pot haver
influït l'ascens del Betis i del Sevilla. La suma
total d'espectadors de la primera i la segona
ha estat de 5.855.492, un 0,58 per cent més
que en la darrera lliga. / EFE

El Suprem valida l'ampliació
de capital del València
València. El Tribunal Suprem va desestimarel
recurs de cassació que va va interposar la
Fundació València CF contra la sentència de
l'Audiència de València que donava per bona
l'ampliació de capital social del València
CF-SAE (societat anònima esportiva) que es
va fer el 1996. L'ampliacióva suposar la
posada a ta venda de més de cent mil accions
que la fundació va interpretar que s'havien
repartit al marge de l'esperit amb què es va
aprovar l'ampliació. El resultat final de
l'operació va ser que Paco Roig, que en
aquells moments presidia la societat anònima
esportiva, es va convertiren el màxim
accionista de l'entitat. / EL9

I bagaza té un cop en una cama
i és dubte contra l'Athletic
Palma. El migcampista argentí del Mallorca
Ariel Ibagaza, el referent més important en
el joc de! conjunt de Sergio Kresic, ésdubte
per jugar diumenge que ve a Son Moix
contra l'Athletic de Bilbao, a causa del fort
cop que va rebre a la cuixa dreta en l'últim
partit de lliga contra Las Palmas. Ibagaza,
que acaba de recuperar-sed'una lesió que
el va tenir tres mesos de baixa, té un
hematoma, I els metges han decidit que
descansi fins divendres. Ei central Miquel
Àngel Nadal, que ja va ser baixa a l'Insular,
també és dubte peral partit contra l'equip
basc./EL9
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Del Bosque respon
atacant el València
o Diu que s'ha de preguntar per què
O Creu que tot és desproporcionat i
fa pocs gols i té estrelles a la banqueta que són líders per mèrits propis
EL 9
Madrid / València

L'entrenador del Real Madrid,
Vicente del Bosque, va respondre a les reaccions del València
després de l'arbitratge d'Alexis
Pérez Pérez al Bernabeu passant a l'atac i recordant a l'equip valencianista que els madridistes van resoldre la seva
crisi «mirant cap a dins». «El
València potser també hauria
de mirar cap a dins i preguntar-se per què fa tan pocs gols
o perquè té a la banqueta Aimar, que va costar 4.000 millions, Carew, que en va costar
3.000, o Kily González, que
també va costar 3.000 milions
de pessetes», va assegurar. El
tècnic creu que els comentaris
respecte a l'actuació de Pérez
Pérez ha estat «desproporcionats» perquè, segons ells, no hi
ha haver cap escàndol. «No- Del Bosque, al centre, a la banqueta del Bernabeu en un partit d'aquesta temporada. / EFE.
més hi va haver una acció puntual, que està al límit del fora
qüestionar el seu treball«No val la pena contestar»
de joc», va assegurar.
«Quan només tenien 16 punts
tot eren comentaris sarcàstics
El defensa del València Amedeo Carboni es
Corrent antimadridista. Del
i ara que estem a dalt, és per
va mostrar sorprès per les declaracions de Del
Bosque creu que ara es crearà
als àrbitres», afegeix. Del BosBosque i va assegurar que fK> val la pena
un corrent negatiu contra el
que, que va defensar Hierro,
contestar. Carboni sosté que no va veure
Madrid: «Ara si un àrbitre s'eassegura que la denominació
Morientes a terra en l'acció que va generar la
quivoca en un fora de banda a
d'equip d'una altra galàxia no
picabaralla i que per això no va enviar la pibta
favor nostre se'n farà un debat
ha sortit del vestidor: «Nosalifora: «No m'he de disculpar.» Sobre l'àrbitre
nacional.» El tècnic del contres no hem dit que tinguem
Pérez Pérez, que ha reconegut que es va
junt madridista creu que el seu
una plantilla d'una altra gaequivocar anul·lant el gol d'ilie, creu que per
equip és líder per mèrits prolàxia, però hi ha equips que
a ell el Bernabeu és «massa gran»./EU9
pis i «una única acció» no pot
s'han gastat molts diners.»

La Real vol tornar a les recusacions
EL 9
Sant Sebastià

El president de la Real Sociedad, José Luis Astiazaran, va
afegir ahir un nou element a la
controvèrsia creada per les darreres polèmiques arbitrals,
com la que va viure el seu equip
contra l'Athletic de Bilbao, assegurant que demanarà a la federació espanyola i al comitè
d'àrbitres que torni a estar vigent el dret d'un equip de recusar un àrbitre i que Medina
Cantalejo —va anul·lar un gol
legal a Kovacevic dissabte pas-

sat a San Mamés— no torni a
dirigir un partit al seu equip.
«Hi ha malestar i inquietud
al club per les errades arbitrals.
Dissabte l'àrbitre va tenir una
errada gravíssima i va ser la
gota que va fer vessar el vas»,
assegura el màxim, dirigent,
que ja ha demanat una cita al
president del comitè d'àrbitres, VictoriEino Sánchez Arminio. «Hi anirem amb un informe preparat amb dades i casos
concrets. Sabem que no hi ha
recusacions però crec que la
Real està més ben situada als
despatxos que en la classifica-

El club basc
demarà a la
federació I al
comitè
d'àrbitres
que Medina
Cantalejo no
li dirigeixi
cap més
partit

ció», afegeix. Astiazaran reconeix, però, que la situació del
seu equip, que és penúltim, no
s'arreglarà amb aquestes protestes: «Hi ha hagut decisions
que han modificat un resultat,
però als despatxos no es guanyen 25 partits.»
Falta de respecte. El president
de la Real també va ser crític
amb el tracte que va rebre el
seu equip a San Mamés per
part d'un sector d'aficionats i
va aclarir que el president de
l'Athletic li va trucar per demanar-li disculpes.
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Cruyff sona com a
coordinador de la
selecció
holandesa
Amsterdam (Holanda)

.L'exentrenadordei
Barcelona Johan Cruyff
podria ser el proper
coordinador de la selecció
holandesa, segons la
revista «Voetbal
International». Un
responsable de la revista va
assegurar que el tècnic no
vol ocupar el lloc de
seleccionador, però que
acceptaria un paper
representatiu com el que
juga Beckenbaueren el
futbol alemany. Cruyff va
dir el més d'octubre que no
pot fer aquesta funció a
l'Ajax però sí a la federació
holandesa,/EL 9

El metge del
Brasil a França 98
nega que infiltrés
Ronaldo

A l'esquerra, Paoio Wanchope, de Costa Rica, un dels absents del torneig. A la dreta, el Canadà celebra la seva victòria l'any 2000.

Cincmundialistesa la
recerca de l'or americà
o La copa d'or de la Concacaf comença
aquest divendres als Estats Units

O El torneig estarà deslluït per l'absència de
molts jugadors que militen a clubs europeus

més dos jugadors juguen a l'es- mimdial. La feble Cuba tanca el
tranger: Guillermo Ramírez, al grup. En el C, Costa Rica no disGiannina grec, i Dwight Pezza- posarà del golejador Paolo
La primera competició oficial rossi, al Palestino xilè. En el Wanchope, que té permís per
de seleccions del 2002 comença grup B, EUA s'enfrontarà a l'e- continuar ajudant el Manchesdivendres: la copa d'or. La com- quip invitat, Corea del Sud, que ter City a tornar a la Premier
petició de la Concacaf (federa- serà a la copa per preparar el League. Ronald Gómez, a l'OFI
ció que aplega Amèrica del
Nord, Amèrica Central i el Carib) arriba a la sisena edició
Corea prepararà el mundial entre hispans
amb cinc equips que seran al
mundial (Mèxic, Equador, CosA partir de la seva tercera ediciá, la Copa d'Or ha intentat oferir
ta Rica, Corea i els Estats Units)
un cartell més atractiu convidant setetciòns de forà fe Concacaf.
com a candidats a la victòria. El
El primer equip convidat ei 1996 va ser Brítóil, selecció que va
Canadà, que fa dos anys va sorrepetir dosanys més tard. L'any 2000, van ser tres ets invitats:
prendre guanyant el seu únic tíPerú. Cotòmbia i Corea del Sud. Enguany, els coreans
tol en més de 100 anys d'històrepeteixen per preparar millor el seu mundial, tot un repte per
ria, és el vigent campió. Els caa una selecció que lluitarà per classtficar-se per primer cop per
nadencs tindran per rivals en la
als vuitens de final. Fa dos anys, Corea va caure en la primera
primera fase la dèbil Haití i un
fase de la copa malgrat que no va perdre cap partit empats
Equador pletòric.
amb Carwdà i Costa Rica. Aquest any, l'aítra seleccKï co-nvidada
és Equador, que s'estrena en el torneig just després de
En el grup A, Mèxic es veurà
classificar-se per primer cop per a la fase final d'un mundial.
les cares amb Guatemala i El
Com ja és tradició, el torneig es juga als Estats Units, per
Salvador. Els mexicans arriben
ajudar a consolidar el futbol d'aquest país. La nombrosa colònia
amb un equip ben diferent al
hispana de Los Angeles o Miami assegura una bona entrada als
que portaran al mundial, ja que
partits,
però també ha obligat a reforçar la seguretat per evitar
han renunciat a convocar els
incidents
com els causats per seguidors d'Hondures et 2000, Per,
jugadors que juguen a Europa.
culpa
d'aquests
Incidents, Hondures no ha estat inclosa ^ la
De la seva banda, els salvadocopa, deixant els espectadors sense poder disfrutar del bon
renys tenen poc a fer, mentre
futbol de la revelado de la darrera copa Amèrica.
que Guatemala ha millorat força amb un equip casolà on noTONI PADILLA
Barcelona
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de Creta grec, també es queda
a Europa. Els «ticos» tindran
dos rivals fàcils: la desconeguda Martinica, i una Trinidad i
Tobago que no disposarà de
Dwight Yorke, que va renunciar a la selecció.

>GrupA(Pasadena)
El Salvador-Mèxic
Dissabte 19
Mèxic-Guatemala
Dilluns21
Guatemala-EI Salvador. Dimecres 23

>GrupB(Pasadena)

Juan Eduardo
• Esnaider deixa el
Porto i fitxa pel
R iver Píate argentí
Porto (Portugal).

Estats Units-Corea Sud ,. Dissabte 19
Cuba-Estats Units
Dilluns 21
Corea del Sud-Cuba
Dimecres 23

»Grup C (Miami)
Martinica-Costa Rica .... Divendres 18
C. Rica-Trinidad i Tobago
Diu. 20
T. iTobago-Martinica
Dimarts 22

»Grup D (Miami)
Haití-Canadà
Equador-Haití
Canadà-Equador

Roma. El metge de la
selecció brasilera del
mundial 98, Lidio Toledo,
han desmentit que els
problemes que va patir el
davanter brasiler de l'Inter
Ronaldo hores abans de la
final contra França estaven
motivades per una
infiltració de xilocaïna, un
analgèsic local, segons va
assegurar la revista
brasilera «Lance».
«Ronaldo no es va
sotmetre a cap infiltració»,
va assegurar Toledo. El
jugador brasiler també va
negar les informacions de
la revista a la seva pàgina
web.- / EFE

Divendres 18
Diumenge 20
Dimarts 22

> EL PALMARÈS
1991-Estats Units 0 (4), Hondures 0 (3)
1993-Mèxic 4, Estats Units 0
1996-Mèxlc 2, Brasil 0
1998-Mèxicl, Estats Units 0
2000-Canatla 2, Colòmbia 0

L'exdavanter de l'Espanyol
Juan Eduardo Esnaider,
que jugava al Porto cedit
pel Juventus, ha fitxat pel
River Píate argenti després
de jugar només 125 minuts
amb l'equip portuguès.
L'arribada d'Esnaider a
River s'afegeix a la de
l'uruguaià Daniel Fonseca.
El davanter argentí torna al
seu país on va despuntar al
Ferrocarril Oeste. També ha
jugat en el Saragossa, el
Real Madrid i l'Atlético. / EL
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AMB MALA LLET...
Escaifanf motors per a l'Espanya-Portugai

Ahir a Granollers, en l'Espanya-Rússia
d'handbol, alguns van fer un petit assaig del
que podria arribar a ser l'Espanya-Portugal de
futbol al Lluís Companys.

»MOTOR COMENÇA EL CAMPIONAT DEL MÓN DE RAL-LiS

mundial
dels canvis

O Makinen, amb Subaru I
Burns, amb Peugeot les
grans novetats del mundial
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Mai, des de la seva creació l'any
1973, el mundial de rallis havia
presentat un nivell de participació com el que hi haurà
aquesta temporada, amb set
constructors de vehicles World
Rally Car implicats, entre els
quals només Citroen anuncia
un programa restringit a set
proves. Fent un repàs minuciós cap enrere, l'única similitud amb la temporada que comença aquesta setmana amb
el Ralli de Montecarlo es troba
en l'any 1986, quan els cotxes
del grup B estaven en ple apogeu —i també a punt de quedar
prohibits— i en determinats
rallis coincidien igualment set
marques diferents amb automòbüs d'aquella especificació.
Però a banda de l'interès que
el campionat mereix entre "els
constructors i la igualtat de forces existent entre la majoria

O Set constructors de
O Peugeot amb els dos
vehicles World Rally Car
darrers campions del món a
lluitaran aquest any pel títol Tequíp, surt de favorit
d'ells, el punt d'atenció inicial,
i qui sap si la clau de tota la
temporada, radicarà en el ball
que hi ha hagut entre els pilots
dels equips oficials i la rapidesa
d'adaptació als seus respectius
nous cotxes així com al procediment de treball de cada estructura. El primer canvi va ser
el pas de Tommi Makinen de
Mitsubishi a Subaru, equip que
perdia Richard Burns, que després de guanyar el títol deixava
Subaru i passava a ser el fitxatge estrella de Peugeot.
I a partir d'aquí, va ser una
mena de campi qui pugui.
François Delecour va dir adéu
a la seva condició de tercer pilot de Ford per intentar guanyar-se el de número 1 de Mitsubishi, equip on Auster
McRae substitueix
FreddyLoix, araa
Hyundai, al
* costat d'Armin
Schviíarz, procedent de Sko-

L'equip Ford
aspira
aconseguiré!
títol mundial
aquest
any. / EFE

El
Calendari

1
MÒNACO

SUÈCIA

FRANÇA

ESPANYA

XIPRE

ARGENTINA

MONTECARLO

SUÈCIA

T. DE CÒRSEGA

CATALUNYA

XIPRE

ARGENTINA

(Júnior)

(Grup N)
•
1-3/02

(Júnior)
•
8-10/03

(Júnior)

(GrupN)
•
19-21/04

(GrupN)
•
17-19/05

18-20/01
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2001
2000
1999
1998
1997
1396
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
198B
1385
1984
1983
1982
1381
1380
1979
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Richard BURNS
Macus GRONHOLM

Anglaterra
Finlàndia
Finlàndia
Finlàndia
Finlàndia
Finlàndia
Escòcia
França
Finlàndia
Espanya
. Finlàndia
Espanya
Itàlia
Itàlia
Finlàndia
Finlàndia
Finlàndia
Suècia
Finlàndia
Alemanya
Finlàndia
Alemanya
Suècia

Tommi MAKINEN
Tommí MAKINEN
Tommi MAKINEN
Tommi MAKINEN
Colin McRAE
OídierAURIOL
Juha KANKKUNEN
Carlos SAINZ
Juha KANKKUNEN
Carlos SAINZ
Massimo BIASION
Massimo BIASION
Juha KANKKUNEN
Juha KANKKUNEN

rimo SALONEN
Stig BLOMQVIST
Hannu MIKKOLA
Walter ROHRL
Ari VATANEN
Walter ROHRL
Bjorn WALOEGAARD

56 anys) que compartirà el tercer cotxe amb Roman Kresta,
mentre que un altre pilot encara més jove (22 anys) Gabriel
Pozzo, actual campió del món
de grup N, també disposarà
d'un quart Octavia WRC en un
programa que comprendrà entre vuit i deu curses. Els altres
traspassos afecten Ford, que
acull Markko Martin, procedent de Subaru igual com l'enginyer Christian Loriaux, que
relleva Günther Steiner, traspassat de l'equip de rallis de
Ford al de fórmula 1 de Jaguar.
I qui s'ha quedat momentàniament fora d'un equip oficial? Doncs ni més ni menys
que Didier Auriol. L'expilot de
Peugeot començarà la temporada amb un Toyota Corolla
WRC privat i manté l'esperança de continuEir-la amb el tercer Subaru oficial, vehicle al
qual també ha presentat la seva
candidatura Jestis Puras, definitivapient fora del programa
mundialísta de Citroen malgrat la seva victòria, l'Emy passat, al Ralli Sanremo.

[ Subaru ]
[Peugeot]
[ Mitsubishi ]
[ Mitsubishi ]
[ Mitsubishi ]
[Mitsubishi]
[ Subaru ]
[ Toyota ]
[ Toyota ]
[ Toyota ]
[ Lancia ]
[ Toyota ]
[Lancia ]
[ Lancia ]
[ Lancia ]
[ Lancia ]
[ Peugeot ]
[Audi]
[Audi]
[Opel]
[Ford]
[Fiat]
[ Ford ]

ELS MILLORS

Va debutar en el
mundial el 1979
Juha
va aconseguir
KANKKUNEN
el seu darrer
títol el 1993 i ara
és amb l'equip Hyundai

Inicia una nova
etapa a l'equip
Tommi
Subaru després de
MAKINEN
guanyar quatre
títols mundials
amb l'equip Mitsubishi

ISuèda
14.Gn«i ' ^

f

i
I
i
I

f. Mònaco
'* ^II.ItMa
4Catakiny3
3. França

^

SiX^|

7. Grècia '^
6.ilM%ent)na

aKenya

>%
llAustraia ^

|

I
^

1> I

12. Nova Zelanda

da, i Juha Kankkunen, contrari
a donar la raó a aquells que so.vint anuncien la seva retirada,
tot i que el seu programa preveu només nou rallis, el de
Montecarlo exclòs. Skoda ha
fet una renovació total en pres-

cindir de Bruno Thiry —que
competirà amb un Peugeot 206
de l'equip privat Kronos— i
fitxar Kenneth Eriksson i Toni
Gardemeister com a pilots
fixos i el veteraníssim Stig
Blomqvist (a punt de complir

8

Màxim favorit. Peugeot no pot
tenir en aquests moments cap
més condició que la de màxirn
favorit. Amb els 206 WRC ha
guanyat els dos últims títols de
marques i ara disposarà dels
dos últims campions del món,
Marcus Gronholm i Richard
Burns, recolzats per Harri Rovanpera i el mUlor especialista
sobre asfalt: Gilíes Panizzi. Una
formació que en conjunt sembla òptima per a la revalidado
deltítolde marques, apartat on
aquesta temporada cada constructor podrà comptar amb
tres cotxes (un més que en anys
anteriors) per sumar punts.
Rere Peugeot és allà on es fa
més difícil establir jerarquies,
ja que el paper de principals
outsiders s'ha de repartir entre
Ford, Subaru i Mitsubishi. Amb
tm equip tan consistent com el
que formen Colin McRae, Carlos Sainz i el Focus WRC —el
vehicle més resistent en terrenys trencats— Ford no només aposta per la continuïtat
sinó també per uns valors segurs. L'escocès manté la punta
de velocitat que temps enrere
ia el va fer sobresortir de la resta però també és capaç de pro-

21

MITSUBISHI

'»»<n

K'·^l

^fi

I126Lanys}
^

"* ^JSS^S^

FINLANDIA

SKODA
4-

Ttmi
fiAilOEMEiSTER
Kenneth ERIKSSON
Gabriel POZZO
Stig BLOMQVIST

OTjTSLS {

mmm\
Juha KANKKUNEN - »
Freddy LOIX
Armin SCHWARZ

ik

KMV^*^*^V1

l^^Èlf^

^

[ 4 2 anys]
FINLANDIA
4 TlTOlS

i

10

•11

12

13

14

GRÈCIA

KENYA

FINLÀNDIA

ALEMANYA

ITÀLIA

NOVA ZELANDA

AUSTRÀLIA

GRAN BRETANYA

ACRÒPOLIS

SAFARI

FINLÀNDIA

ALEMANYA

SANREMO

NOVAZEUNDA

AUSTRÀLIA

6RAN BRETANYA

(iüntor)
•
14-ie/06

(GrupN)

{GrapH}
• '
9-TÍ/08

{Wm\
•

Uániof)

(GfupN)

(GrupN)

•

23-25/08

20-22/09

•
4-6/10

•
1-3/11

ütoter}
• '
15-17/11

•
18-21/07
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tagonitzar els desastres més
inesperats, tot el contrari
que Sainz, el qual fa de la regularitat la seva millor arma.
Malament li anirà a Markko
Martin, el tercer pilot d'aquest equip, si no aprèn
molt al costat d'ells.
Per a Subaru i Mitsubishi,
el títol de marques sembla
una qüestió secundària, almenys en aquest inici de
temporada en què només
disposen de dos cotxes. Subaru tindrà en Tommi Makinen un indiscutible número 1 per treure tot el suc a
rimpreza WRC en qualsevol
tipus de terreny, amb la incògnita de saber fins a quin
punt hauran evolucionat els
pneumàtics Pirelli en asfalt.
Petter Solberg, el seu company d'equip, tindrà en el
finlandès la miUor referència. Per a Mitsubishi serà
com tornar a començar després de l'era Makinen, amb
dos pilots nous —François
Delecour i Auster McRae—
que hauran de posar apunt
el Lancer WRC estrenat sense pena ni glòria afinalsde
la temporada passada.
Hyundai i Skoda es posicionarien, en lògica, rere
aquests quatre equips. La
marca de Corea, però, podria fer un pas endavant respecte de temporades anteriors amb l'arribada d'Armin Schwarz i Freddy Loix
—i en nou proves el quatre
cops campió del món Juha
Kankkunen— disposats a
superar el discret llistó establert per Alister McRae i
Kenneth Eriksson. El millor
argument per sustentar les
seves aspiracions és l'increment de pressupost destinat
a millorar la competitivitat
del futur Accent WRC, que
debutarà, segons previsions
a Còrsega. Pel que fa a Skoda, la limitació de mitjans
serà la gran dificultat per a
Kermeth Eriksson, Toni Gardemeister i el venerable Stig
Blomqvist. Citroen és un cas
a part. Un equip que pel que
s'ha vist fins ara sempre
comptarà per a la victòria
però al qual un programa
restringit a només set rallis
impedirà sumar punts en
marques. La firma fi-ancesa
aposta fort per Sebastien
Loeb, campió l'any passat
del Súper 1600, i dóna la que
podria ser l'última oportunitat a Philippe Bugalski i
Thomas Radstrom abans de
l'entrada en escena, l'any vinent, dels Xsara WRC en tot
el campionat.

•

1 ••

- »..:-_ t t . * ' . " 1 1 . ^ . - • _ —

^

'
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•
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Dani Solà, en el campionat estatal de rallis de la temporada passada. / RACC
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Àmplia presència catalana
en el mundial júnior
OSolà-Romaníi Blazquez-Julià estaran
entre els participants en el «mundialet»

O El campionat obert a cotxes de fins a
1.600 ce, constarà de sis proves

bilisme com a bressol de futurs nis, MG ZR, Opel Corsa i VW
pilots dels equips oficials de Polo. També ha manifestat el
World Rally Car, ha experimen- seu interès Renault, que té enDani Solà i Àlex Romaní (Ci- tat un notable salt cap enda- llestit un Clio d'acord amb la
troen Saxó kit-car). Marc Bláz- vant, amb vuit marques repre- normativa F3.
quez i Oriol Julià (Ford Puma sentades per una trentena de
Si bé en futures edicions la
kit-car) compondran els dos pilots. Als Citroen Saxó, Peu- FIA pretén limitar a 28 anys l'eequips catalans que disputaran geot 206, Ford Puma i Fiat Pim- dat dels participants en el munel que oficialment es denomina to vistos l'any passat, s'hi afe- dial júnior, en aquesta ocasió
campionat del món júnior de la geixen en aquesta edició les s'ha deixat llibertat en aquesta
FIA i popularment es coneixerà versions kit-car dels Suzuki Ig- qüestió, igual com pel que fa al
com a mundialet. A més, hi
haurà l'andorrà Albert Uovera
(Fiat Punto kit-car). Marc CoEl grup N, vent en popa
rral, copilot de Llovera; Joan
Sureda, que anirà al costat del
L'auge dels F-1 en ei campionat del món de rallis no ha restat
valencià Paco Roig, i Xavier
participació en la categoria de producció, i el mundial dei grup
Amigo, copilot del paraguaià
N
té aquesta temporada un total de 26 equips inscrits. La
Alejandro Galanti, completacompetició
constarà de vuit ral lis puntuabies (Suècia, Còrsega,
ran el contingent català en
Xipre,
l'Argentina,
Safari, Finlàndia, Nova Zelanda i Austràlia)
aquesta competició estrenada
dels
catorze
dei
mundial,
pero cdda pilot podrà participar en
l'any passat amb el nom de
un
màxim
de
sis,
d
acord
amb
les seves conveniències. Entre els
copa del món Súper 1600 i
pilots
Inscrits
destaquen
Gustavo
Trelles, que suma quatre títols
oberta als cotxes de tracció simmundials
en
aquesta
categoria,
i
dos
expilots d'equips oficials
ple de fins a 1.600 ce i sense soWorld
Rally
Car.
Toshihiro
Arai,
procedent
de Subaru, i Simón
brealimentació, coneguts geJean-Joseph,
que
havia
estat
dins
les
files
de
Ford. Igual com
nèricament com a F3.
els últims anys, la majona de participants competiran amb els
Aquest any, el campionat en
Mitsubishi Lancer, mentre que una minoria ho farà amb els
qüestió, concebut per la FedeSubaru WRX.
ració Internacional d'AutomoJOSEP CASANOVAS
Barcelona
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palmarès dels participants. Entre els d'aquest any destaquen
Juha Kangas (Suzuki), que havia estat sondejat per Subaru;
Gwyndaf Evans (MG), expilot
oficial de Ford i Seat en el campionat britànic; Martin Rowe
(Ford Puma) subcampió d'Anglaterra; François Duval (Ford
Puma), que té un compromís
amb Ford per disputar cinc
ral·lis del mimdial amb un Focus WRC, i els abans esmentats
Blázquez, actual campió estatal
de ral·lis de terra, i Solà, tercer
classificat absolut en el carn-"
pionat estatal de ral·lis d'asfalt
i vencedor de la categoria F3.
El campionat constarà de sis
proves, totes a Europa i en diferents tipus de superfi'cie: l'asfalt humit i amb gel de Montecarlo i el menys imprevisible de
Catalimya, Alemanya i Sanremo, i la terra de l'Acròpoli i
d'Anglaterra. La limitació d'inscrits a im màxim de 90 equips
en les proves ha comportat que
aquest calendari no coincideixi
amb el del grup N.

ELS
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iMOTORRAL·LI DAKAR

»MOTOR

Els pilots catalans tornen
sense perdre l'esperança
o Nani Roma i Isidre Esteve van arribar a
Barcelona pensant ja en redlció del 2003

O Jordi Arcarons va ratificar la seva intenció
de retírar-sa de les motos

EL 9
Barcelona

Els tres motociclistes catalans
que van participar en el ralli
Arras-Madrid^Dakar van arribar ahir a Barcelona. Els tres pilots de l'equip Telefónica Movistar-Repsol van mostrar la
seva decepció per no haver poguí aconseguir els resultats finals que esperaven, però es
van mostrar esperançats per
tornar-ho a intentar el 2003.
Un dels pilots que més a
prop van tenir el triomf va ser
Nani Roma, que es va haver de
retirar per una caiguda quan
ocupava la segona posició a
pocs minuts del campió, Fabrizzio Meoni. «Dins meu sé
que puc guanyar aquesta prova, que ho faré algun dia», va
explicar el pilot de Folgueroles.
Roma també va comentar el
que per primera vegada va sentir: «Era jo qui controlava la
cursa, i no ella a mi.»
Jordi Arcarons, a l'arribada a l'aeroport del Prat de Barcelona. / EFE
Un altre dels protagonistes
va ser Jordi Arcarons, que va raLa tornada, tota una aventura
tificar la seva decisió de retirar-se: «L'objectiu és aconseUn cop acabat el Dakar, els pilots catalans van haver de viure
guir el triomf, però quan veus
una altra aventura en la tornada a casa. Jordi Arcarons, Nani
que és tan difícil i que es corren
Roma i Isidre Esteve van an^iliar a l'aeroport del Prat tres hores
riscos importants, que aquest
després del que s'havia previst. L'inici de l'aventura cal buscar-la
any n'he vist molts, és el moa ia sortida dels pilots de KTM de Dakar. L'expedició catalana
ment de dir prou.» Jordi Arcava perdre l'avió que havia d'agafar dilluns a ta nit i que els havia
rons va assegurar que tot i
de portar fins a París i, per tant, la sortida es va retardar. Quan
deixar les motos no abandonavan arribar a l'aeroport de París van veure com l'avió que havien
rà del tot el món dels reiids. «Ara
d'agafar ja havia sortit d« ia capital francesa. Van trigar una
em posaré —hi va afegir— a fer
hora més a agafar l'avió que els va permetre arribar a Barcelona.
de manager, ja que de qualitat
Un cop van arribar al Part, van veure com a l'hora de recollir
humana n'hi ha molta per guales maletes, aquestes havien desaparegut.
nyar el Dakar.» El pilot de Vic

Dos jugadors ucraïnesos, Vassili Ivantxuk i Ruslan Ponomariov, comencen a disputar-se
des d'avui i fins al dijous 24
l'hegemonia mundial dels escacs. Moscou acull, a partir de
dos quarts de quatre de la tar-

da, la final del mundial de la
FIDE entre dos jugadors de
dues generacions ben diferents. Un, Ivantxuk, té 33 anys
i un ampli currículum; l'altre,
Ponomariov, és atrevit i, amb
18 anys, trenca motllos. L'escenari serà l'Hotel Metropol de la
capital russa.
S'enfrontaran els dos juga-
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Barcelona. Albert Cabestany
participarà finalment a
totes les proves del
campionat del món de trial
indoor. El tarragoní havia
participat en les dues
primeres proves de manera
provisional substituint el
lesionat Graham Jarvis, que
no reapareixerà fins al
març. Després de dues
proves i d'haver aconseguit
la victòria en la darrera,
Cabestany ocupa la segona
posició de la general del
mundial a quatre punts del
cinc vegades campió del
món, Doug Lampkin. / EL9

El Ral·li Catalunya
obre el període
d'inscripcions per
a la prova
Barcelona. El Ralli

no descarta participar en el Dakar damunt d'un cotxe.
El millor classificat en aquesta edició del Dakar va ser Isidre
Esteve. El lleidatà va arribar satisfet de la seva cinquena posició i de l'aportació que va haver
de fer a l'equip com a motxiller.
«Si no hem aconseguit la victòria final és perquè ens ha faltat
sort, i això només ens serveix
per tornar-hi l'any vinent i intentar endur-nos el triomf d'una vegada per totes», va comentar Esteve.

Duel ucraïnès pel títol mundial
Et 9

Albert Cabestany
serà pi lot fix en el
mundial de trial
«indoor»

I MOTOR

»ESCACS

Moscou

23

dors clau l'any passat en el títol
En el rànquing de la FIDE,
mundial d'Ucraïna per na- que encapçala el rus Gasparov
cions. Ivantxuk, de 33 anys i amb 2.838 punts, Ivantxuk és
amb 2.717 punts de rànquing, vuitè mentre que el seu rival és
és un jugador amb experiència, setè. Ponomariov és la jove esconeixedor a la perfecció de trella —^va néixer 1' 11 d'octubre
tots els secrets del joc i que dis- de 1983— té un rànquing de
posa en el palmarès d'una vic- 2.727 punts i destaca per la setòria en el prestigiós torneig de guretat en el joc. Tots dos són
Linares l'any 91.
grans mestres internacionals.

Catalunya-Costa Brava ha
obert aquesta setmana i
fins al 15 de febrer el
període d'inscripcions per
als participants de ia 38a
edició de la prova. Dels
inscrits només n'hi
participaran 90. El primer
equip en fer la sol·licitud ha
estat el format pel rus
Griazine i l'italià Eremeev
amb un Toyota Corolla
WRC. El ral·li, que és
puntuable per al mundial,
se celebrarà del 21 al 24 de
març./EL9

>FUTBOL SALA

El Miró Martorell
jugarà contra el
Playas en els
quarts de la copa
València. El Miró Martorell
jugarà els quarts de final
de la copa de futbol sala
contra el Playas de
Castelló. Els altres partits
que es jugaran el 30131
d'aquest mes al pavelló de
la Font de Sant Lluís de
València seran els
següents: Antena 3
Boomerang-Pozo de
Murcia, Caja Segovia-MRA
tngeteam Xota i València
Vijusa-Carnicer Fiat
Torrejón. Les semifinals i la
final es jugaran ets dies 1 ,
2 i 3 de febrer. / EFE
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Beto Martín commociona
Melbourne fent fora Hewitt
0 El tennista barceloní va vèncer el número
1 del món i el gran favorit del públic

O El cap de sèrie número 1 no havia caigut
mai a Austràlia en la primera ronda

LLUÍS SIMÓN
Melbourne / Barcelona

Els aficionats australians van
anar a dormir amb la mateixa
impotència que hi van anar els
del Barca el dia que el Figueres
els va fer fora de la copa. El seu
ídol, el seu número 1, la gran
esperança aussie, Lleyton Hewitt, havia caigut contra el semidesconegut Beto Martín, un
barceloní de 23 anys, un tennista d'aquells que allà anomenen courtclayman (home de
pista de terra). Martín, entrenat per Jordi Vilaró, és un jugador fabricat al més pur estil
de l'escola de Barcelona. Campió de l'Orange Bowl i del torneig júnior de Roland Carros
(va derrotar Fernando Vicente
en lafinal)finsara havia triomfat en tres tornejos menors
(Casablanca, Bucarest i Mallorca), però la setmana passada va arribar a les semifinals
d'Adelaida, demostrant que
comença ara està en forma.
Ara bé, cap d'aquests precedents semblava donar-li cap
possibilitat contra la megaestrella que és Hewitt, tot i que el
jove australià havia abandonat
per malaltia la copa Hopman
pocs dies abans. Després de
tres hores i 33 minuts, amb
15.000 seguidors amb l'ai al cor
a la Rod Laver Arena, Martín va
completar una gesta que recordarà tota la vida. El català va
imposar-se 1-6, 6-1, 6-4 i 7-6
(7-4). Com en tants altres partits com aquest, el triomf va tenir un final dramàtic i èpic.
Martín va començar a tenir
rampa quan només li faltaven
dos punts per guanyar el matx
(5-4) i va reclamar l'assistència
d'un fisioterapeuta. Això no va
agradar gens a Hewitt, que seguremant va acabar-se de descentrar, i va entregar el partit.
Era el primer cop en la història
que el primer cap de sèrie
d'Austràlia queia a la primera
ronda. Beto jugarà ara contra el
suís Michel Kratochvil.

Conchita
Martínez, la més
afortunada del
quadre
Melbourne. Si hi ha alguna
tennista que potdonar
gràcies alquadre, aquesta
és la jugadora de Montsó
Conchita Martínez. En
principi havia de jugar
contra la petita de les
gernianesWilRams,
Serena, una jugadora
temible en pista ràpida.
Aquesta va ser baixa i va ser
substituïda per Lina
Krasnourtskaia, que abans
d'acabar el partit es va
retirar i va deixar el camí
lliure pera la jugadora
estatal. També van avançar
a la segona ronda Maria
Lufsa Serna i Marta
Marrero. / EL9

Hewitt es queixa
de l'actitud de
Martín en els
últims punts
Melbourne. Lleyton Hewitt
va acabar desfet per la
derrota i no va tenir pèls a
ta llengua per valorar
negativament la decisió de
Beto Martín de demanar
assistència mèdica. «Jo,
quan he necessitat ajuda,
he esperat al final de cada
joc per fer-ho i, per això,
m'he quedat de pedra
quan he vist que ell ho feia
amb 5-4 en el tie-break»,
va comentar el número 1
del món, que va cometre
més errors no forçats (66
per 57) que Martín, en
partit en què tots dos van
fer intercanvis constants
del fons de la pista. / EFE

Una altra decepció
per als fidels
seguidors d'Anna
Kournikova

Beto Martín celebra la seva victòria agònica contra Hewitt. / EFE

(7-5 i 6-4). L'altra cap de sèrie
catalana. Àngels Montolio (19),
també va ser eliminada en perdre contra l'alemanya Marlene
Weingartner, per un doble 6-3.
El mallorquí Carles Moya, finalista el 1997, va jugar un partit
maratonià contra l'argentí
Agustín Callen, que es va acabar retirant en el cinquè set
amb rampes a les dues cames.
En el derbi entre el jugador del
Masnou Fèlix Mantilla i el de
Arantxa i Montolio, fora. Lleida Albert Costa, el segon va
Arantxa Sánchez, 14a cap de ser més consistent i va vèncer
sèrie, va cedir contra la potent 2-6,6-2,6-3 i 6-4. Mantilla perjugadora croata Iva Majoli, que drà, doncs, el segon lloc en la
va endur-se el partit en dos sets Cursa de Campions.
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Beto Martín

Carles Moya

TENNISTA

TENNISTA

OHa estat un partit físic i
emocional, probablement
elmillordelameva
carrera; ara haig de jugar
sempre així
OLes regles són les regles
i si no arribo a demanar un
metge en el punt següent
segur que hauria anat per
terra

®És cert que hi ha hagut
unmomentquejam'he
vist dins l'avió tornant cap
a casa
©No m'agrada guanyar
d'aquesta manera però
espero aprofitar
l'oportunitat per
continuar lluitant al
màxim

Melbourne. La legió de fans
que arrossega la russa
Anna Kournikova va viure
ahir una nova decepció ja
que la tennista va
acomiadar-se del torneig
en primera ronda en caure
contra la sisena cap de
sèrie, Justine Henin, per
7-5 i 6-2. Ara només queda
ta possibilitat de veure-la en
els dobles. Les favorites de
veritat, Jennifer Capriati,
Kim Clijsters i Amelie
Mauresmo sí que van
superar aquesta primera
ronda./EL 9
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Argentina
25 anys
Perd contra M. Muller

26 anys
Perd contra Weingarter
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UEYTON HEWiTT
Austràlia
20 anys
Perd contra A. Martin

FÉLIX MANTILLA
Catalunya
27 anys
Perd contra A. Costa

MICHAELCHANG
EUA
29 anys
Perd contra R. Federer

FABRICESANTORO
França
29 anys
Perd contra M. Fish
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»HANDBOL

La selecció espanyola
supera Rússia al final
o Un gol d'Entrerríos en els darrers segons
va decidir un partit molt igualat (22-21)

O El combinat espanyol acabarà de preparar
l'europeu de Suècia a Barcelona

EL 9
Granollers (Vallès Oriental)

La selecció espanyola d'handbol va aconseguir ahir un ajustat triomf contra la de Rússia
(22-21) amb un gol d'Alberto
Entrerríos en els darrers segons
del partit, en l'amistós que es
va jugcu· al pavelló olímpic de
Granollers. La primera meitat
va ser del combinat rus, que va
anar sempre a davant en el
marcador. En el segon temps,
els d'Argilés van saber aprofitar
la baixada d'intensitat dels russos per acabar el partit amb
una interessant victòria amb
vista al proper campionat
d'Europa. La millora en defensa de l'equip que dirigeix César
Argiles va ser clau en el triomf
del combinat espanyol, que
diumenge passat havia perdut
contra Rússia en el torneig
d'Alcoi.
Concentració a Barcelona. La
selecció de César Argües quedarà concentrada avui a Barcelona, on s'estaràfinsdissabte al
matí, dia en què marxarà cap
a Suècia. Un cop al país escandinau, la selecció jugarà diumenge (a les sis de la tarda)
contra la primera selecció de
Suècia i dos dies més tard (dimarts a les set de la tarda) s'enfrontarà a la selecció B sueca.

L'ATP ha designat els jugadors
que a priori han de participar
en r O p e n Seat Godó 2002.
Aquesta llista està encapçalada
per quatre dels set primers jugadors del món. El primer designat és Gustavo Kuerten, número dos del món i tres vegades campió a RoUand Garros.
El segon és levgeni Kafelnikov,
quart en el rànquing de l'ATP.
El tercer lloc l'ocupa el guanya-

Xest L'escocès David
Coulthard (McLaren) va ser
el més ràpid en els
entrenaments lliures de
fórmula 1 que es van
disputar ahir ai circuit
Ricard Tormo. Coulthard va
fer 1:13.350, per davant
del seu company d'equip
KimiRaikkonen(1:13.510).
Juan Pablo Montoya
(Williams) va ser tercer amb
1:14.190 i JensonButton
(Renault), quart amb
1:14.530./EFE

El Brasilia Reus
guanya contra el
Liceo, segon de la
lliga (3-1)
Barcelona. El Reus v a

Ivanov supera Lozano en el partit d'anit a Granollers. / TONI GARRIGA / EFE

Crits a favor de ies seleccions catatanes
El partit EspanyarRússia no va estar exempt de polèmica. El grup
municipal d'ERC s'hi va oposar i ahir mateix, aj'entrada del
pavelló, es van repartir fulls volants en què es demanava el
reconeixement de les seleccions esportives catalanes. No hi va
haver cap mena d'incident, però quan va sonar l'himne
espanyol es van cridar consignes a favor de la selecció catalana.
Els dies abans també havien aparegut pintades prop del pavelló
contra el partit, però algú ja va encarregar-se d'esborrar-les.
Recordem que ta federació catalana negocia portar a Granollers
un Catalunya-França quan acabi la temporada.

ESPANYA: Barrufet, O'Callaghan (2), Lozano
(3), Guijosa (2), Iker Romero, Ortega (5), Pérez (2).—equip inicial— Prieto (1), Olalla,
Garralda, Santi Urdiales (1), Entrerríos (6),
Hernández, Colon.
RÚSSIA: Andrei Lavrov, Voronin (1), Ivanov,
Toutkxine (2), Torgovanov (4) Khodov (1)
—equip inicial— Makin (ps), Krivoshiykov,
Kamanine (1), Chougai (2), Rastvortsev (5),
Gorichine(l), Pogorelov.

PARCIALS:1-1, 2-4, 5-7, 7-8, 9-10, 10-12
(descans), 13-14, 14-15, 16-17, 16-19,
20-19122-21.
ÀRBITRES: Bretó i Huelin. Van excloure Colon,
Lozano, Urdiales, Pogorelov i Krivoshiykov.

L'ATP designa els millors del Godó
Barcelona

CoulthardéseI
més ràpid en els
entrenaments al
circuit de Xest

»HOOUEI SOBRE PATINS

»TENNIS

ANNA FERRER

»MOTOR

dor de la passada edició del
Godó i número cinc del món,
Juan Carlos Perrero. El quart
designat és Sébastien Grosjean, actual campió de copa
Davis amb l'equip francès. A
més a més d'aquests top-ten,
cal destacar la designació de
tennistes com Àlex Corretja,
Carles Moya, Albert Portas, Fèlix Mantilla, Tommy Robredo i
Albert Costa.
Quaranta dies abans de l'inici del torneig l'ATP tancarà oficialment la llista d'inscrits. En-
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tre designats i inscrits només
els 44 que ocupin millors llocs
en el rànquing podran participar en el Godó. Les dotze places restants es repartii^an entre
els set que accediran al Godó
després d'una fase prèvia i cinc
més de les Wild Card amb què
compta l'organització del torneig.
L'Open Seat Godó 2002, que
compleix 50 anys, es disputarà
a les instal·lacions del Reial
Club de Tennis Barcelona del
20al28d'abrU.

aconseguir ahir una
important victòria contra el
Liceo (3-1), el segon
classificat de la divisió
d'honor d'hoquei patins."
En altres partits disputats
ahir, el Vic va derrotar el
tercer classificat, el Lleida
(3-1), i el FC Barcelona va
golejar el Tenerife (9-3) i es
referma encara més en el
lideratge. En els altres dos
partits, empat del Shum
contra el Voltregà (1-1) i
victòria del Noia contra
l'Alcobendas (3-0) / £ L 9

> HOQUEI PATINS
Divisió d'honor

Vlc-Ueida
Noia-Alcobendas
Igualada-Blanes

3-1
3-0
diumenge

ttsus-Uceo
Tordera-Mataró
Areces-Vilafranca
Maçanet-Voltregà
Barcelona-Tenerife

3-1
diumenge
dissabte
1 -1
9-3

EQUIPS

larcriona
UCM
Lleida
Nua
Iglialaila
VaHregi
Vic
Reus
Blaiw»
Utaçanet
ViMmiíca
AlCBlieirt»»
llatari
TeiHflh
*riCT$
Tenlera

PJ PG PE PP GF GC Pt

1 8 16
18 12
1 8 11
18 11
17 10
17 9
18 9
18 9
17 8
18 7
17 4
18 4
17 3
18 4
17 3
16 2

0 2
2 4
2 5
2 5
4 3
4 4
1 8
1 8
3 6
4 7
310
212
410
113
113
212

89 30 48
7145 38
66 53 35
62 52 35
64 46 34
4 4 3 5 31
7160 28
69 59 28
5847 27
49 65 25
36 51 IS
3963 14
47 60 13
4877 Ï3"
4990 Ig
46 75 j

La propera (27 gener)

Gustavo Kuerten. / EFE

Tenerite-VIc; Lleida-Noia; Alcobendas-lgualada: Blanes-Reus; L-iceo-Tordera; Mataró-Areces; Víiafranca-Maçanet; Voltregà-Barcelona.
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»CICLISME
I BÀSQUET

Comença a Itàlia el gran
procés antidopatge
o Comencen els interrogatoris per
l'escorcoll que es va fer en el Giro

O El fiscal investiga un centenar de
corredors, directors i auxiliars

EFE
Florència (Itàlia)

La fiscalia de Florència va començar ahir els interrogatoris a
tots els ciclistes i tècnics implicats en la investigació oberta
contra el dopatge arran dels escorcolls que va fer la policia en
el Giro d'Itàlia del 2001 el 7 de
juny, en la jornada de descans
a Sanremo. En aquella batuda
es van trobtir diverses substàncies dopants. Els investigats,
cap a 90, seran interrogats durant un mes. Entre els que hauran de passar per les mans del
fiscal destaquen els corredors
Marco Pantani, José Luis Arriera, Daniele de Paoli, Giuseppe
di Grande, Alberto Elli, Paolo
Lanfranchi, Giovanni Lombardi, Andrea Perón, Marc Velo,
Stefano Zanini i Jon Odriozola.
També serà interrogat el director del Kelme, Vicent Belda.
Els primers corredors que
van ser citats pel fiscal, Luigi
Bocciolini, van ser Dario Andriotto i Marco Magnani, tots
dos de l'Alexia. Andriotto, campió d'Itàlia contrarellotge el
1997, i Magnani van ser interrogats durant una hora, en la
seu especial dels carabinieri de
Florència.
L'escorcoll que va ordenar la
justícia italiana va provocar

Arranca la temporada amb un
triomf de McEwen a Austràlia
Adetaide(Austràlia). L'australià de l'equip belga
del Lotto Robbie McEwen va vèncer ahir en
la primera etapa del Tour Down Under, prova
que obre la temporada internacional de
ciclisme. Aquesta primera etapa, de només
47 quilòmetres, es va disputar als afores
d'Adelaide, i McEwen —actual campió
d'Austràlia— va derrotar a l'arribada en grup
el seu compatriota Corey Sweet, de l'UniSa,
i l'holandès del Domo Jans Koerts. El millor
corredor estatal va ser el basc (ñigo
Chaurreau, que va arribar en el lloc 47è. Avui
es correrà la segona etapa, entre Hahndorf i
Strathalbyn, de 150 quilòmetres. / EL9
> MOTOR

una forta polèmica i l'etapa reina es va haver de suspendre
per la protesta que van fer els
corredors, molt contrariats pel
fet que la policia entrés als hotels durant la nit. AqueU mateix
dia, el Fassa Bortolo va retirar
de la cursa el que llavors era el
segon classificat, Dario Frigo,
perquè sospitava que podria

haver donat positiu en alguna
etapa. Marco Pantani, un dels
corredors que serà interrogat
en el procés, va abandonar
aquell mateix dia. La versió oficial del seu equip, el Mercatone, va ser que estava malalt. El
comitè olímpic italià ja va interrogar Dario Frigo després de
la seva retirada.

El ciclista italià
del Mercatone
Marco Pantani,
sempre en el
punt de mira per
qüestions de
dopatge des del
1999. / EFE

L'ONCE Eroski escalfa motors
Els corredors de l'equip ONCE
Eroski inicien avui la tradicional concentració d'hivern. L'equip del tècnic Manuel Saiz es
preparà fins al dia 24 a la localitat gaditana d'El Bosque. Tot
i que els corredors principals,
Abraham Olano, Igor González
de Galdeano i Joseba Beloki
continuen a l'equip, per aquesta temporada fins a sis ciclistes
han deixat la disciplina de
l'ONCE Eroski.

Barcelona. El pivot català Dani García ha fitxat
pel Lobos de Moncho Monsalve fins a final de
temporada. García aportarà a l'equip de
Torrelavega versatilitat: capaç de jugar prop
de l'anella i de tirar de tres punts. Per la seva
banda, el Fuenlabrada va fer públic ahir el
fitxatge del base Dani Fernández per
substituir Calderón, lesionat per un mínim de
sis setmanes. Fernández ja havia fet la
pretemporada amb l'equip de Quintana.
Finalment a Gijón van presentar el pivot Todd
Fuller, substitut de Corey Louis. Fuller, de
2m08 i 27 anys, debutarà a Europa. L'any
passat va jugar als Heat de Miami. / EL9

(CICLISME

»CICLISME

EL 9
Madrid

El pivot Dani García reforça el
joc interior dels Lobos

Santos González, actual Comencen la
campió estatal de contrarellot- temporada a
ge, i Ivàn Gutiérrez, campió de El Bosque
fons en carretera, han deixat (Cadis) amb
l'ONCE per incorporar-se a les moltes cares
files de l'equip italià Acnoves però
qua&Sapone i l'iBanesto.com
amb
Olano,
respectivament. Els altres ciBeloki
i
clistes que també han marxat
són Miguel Ángel Peña, Carlos González de
Sastre, Francisco Tomás Gar- Galdeano
d a i Gaizka Lejarreta.
Per cobrir totes aquestes
baixes, arriben a l'equip el ciclista base Ángel Castresana,
fitxat de l'Euskaltel Euskadi, i
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els neoprofessionals Jonathan
González, Gorka Joseba i l'italià Giampaolo Caruso, actual
campió d'Europa sub-23 i subcampió del món de contrarellotge.
Els principals objectius de
l'equip ONCE Eroski per a la
temporada que començaran
amb la Volta a Mallorca el proper 3 de febrer, són els mateixos que en anterior ocasions, les principals proves del
calendari nacional, el Tour de
França i probablement el Giro
d'Itàlia.

Alzamora comença avui a
preparar la temporada a Jerez
Barcelona. Emili Alzamora comença avui els
entrenaments de pretemporada al circuit de
Jerez de ta Fontera. E! de Lleida s'entrenarà
amb el seu company del Team Fortuna Honda
Gresini, l'italià Roberto Rolfo, fins divendres.
Els entrenaments que comença avui al circuit
andalús han de servir com a preparació per
poder estar a principis d'abril al cent per cent
i començar el mundial de la millor manera
possible. Després d'aquests entrenaments a
Jerez, Alzamora participarà amb la seva
Honda NSR250 a les tres IRTA Test els mesos
de febrer i març a València, Estoril i
Catalunya./EL9
»ESQUÍ

Hermán Maier anunciarà avui
si participa en els jocs d'hivern
Viena. Hermán Maier anunciarà avui en una
roda de premsa a Kitzbuhel, si participarà o
no als Jocs Olímpics d'Hivern que se
celebraran a la ciutat nord-americana de Salt
Lake City del 8 al 24 de febrer. El campió
austríac d'esquí alpí i doble campió olímpic va
patir un accident de moto el mes d'agost i
encara no ha disputat cap prova de la copa
del món. Maier té un gran palmarès, ha
guanyat tres vegades la copa del món, va fer
or en el supergegant del mundial del 99 i
actualment és campió de supergegant i
eslàlom gegant./EL9

28

ELS

MÉS ESPORT BÀSQUET

Dimecres 16 de gener del 2002

»EUROLLIGA
PAMESA
ESTRASBURG

El futur
d'Okulajaés
al'NBA

PAMESA: MiHera (6), Luengo (2), Para(so<17), Hopkms(14),Alston(16)
—cinc inicial— Elson (3), Rodilla
(17)iSchmidt{3).
tSTRASBURB: Forte {15), Gagneur (12),
Gautier (8), Conqueran, Reid (19)
—cinc inicial^ Ocanssey (7), Lazare
(49iBarakaou.
PARCIALS:18-28, 22-12, 19-13,

19-20.
AlffilTRES: Cazzaro i Gardarsson.
COMEHTARI: El Pamesa va sumar la sisena victòria en la lligueta classif icatòria de la copa Saporta annb molt de
patiment contra l'Estrasburg, al qual
només va poder superar en els minuts
finals. Rodilla, que va fer un inici de
partit molt dolent, va redimir-se en el
tram final del matx i va ser l'artffex
de la victòria del quadre valencià, que
també es va veure beneficiat per la lesió del base del conjunt francès, Frederic Forte. El Pamesa és líder del seu
grup amb sis victòries i dues derrotes
empatat amb rUdine italià.

O El jugador del Barca creu que tornar als
Estats Units és només una qüestió de temps
O Veu el Barca, el Kinder i els equips grecs
com a favorits per ser a la final a quatre
EL 9
Barcelona

El jugador del Barca Ademóla
Okulaja ja és un referent a l'Eurolliga. L'alemany, responent a
les preguntes dels internantes
a la pàgina web de l'EuroUiga
(www.euroleague.net), aspira
ben aviat a ser de nou a la millor lliga del món, l'NBA. Pel jugador alemany, que va formar
part dels Sixers de Filadèlfia,
només és qüestió de temps.
Ademola Okulaja va arribar a
mitja temporada passada al
Casdemont Girona provinent
dels Stxers. L'equip de Larry
Brown va acabar jugant les finals de l'NBA i Okulaja, no ho
nega, va enyorar ser allà el mes
de juny: «M'hauria agradat ser
amb ells [els Sixers], especialment a lesfinalsde l'NBA, però
vaig haver de prendre una decisió difícil: continuar a la banqueta d'un equip superlatiu o
jugar.» Des de l'arribada a Girona ifinsavui, la seva progressió ha estat constant. Gràcies a

l'excel·lent treball realitzat
amb el conjunt de Trifón Poch,
Okulaja va aconseguir enlluernar Aíto, que el va fitxar abans
d'anar amb la seva selecció (Alemanya) al campionat d'Europa.
La seva missió al Barca és
aportar-hi la seva polivalència
i treball, en forma de punts
prop de l'anella, triples, rebots
i entrega. Tot al servei del grup.
Okulaja no ha faUat, i en mitja
temporada s'ha convertit en el
millor blaugrana amb diferència i ha ajudat a fer oblidar Pau
Gasol, al qual supera en pràcticament tots els apartats estadístics. A l'ACB, Okulaja ocupa
la tercera posició en la classificació del jugador més valuós
(18 punts i 7 rebots) i a l'EuroUiga és l'ilè (amb 16,7 i 7,2).
Del seu treball i de l'èxit del
Barca en les dues competicions, en sortirà el dia en què
tomarà a l'NBA. Tot dependrà
que la seva tasca convenci els
informadors dels equips americans.

DARUSSAFAKA
ESTUDIANTES

ESTUDUNIES: Azofra (6), Garnett (23),
Jiménez (9), Felipe Reyes (6), Gabriel (8) —cinc inicial— Jasen (2),
Martínez (9), Yànez (3), Patterson (2)
i Alfonso Reyes (18).

PARCIALS:21-21, 14-22, 19-24,
22-19.

Okulaja, el gran referent del Barca 2001/2002. / EFE

L'Unicaja i el Tau se la juguen a pista contrària
L'ünicaja de Bozidar Matjkovic juga avui ates8 del vespre a
Atenes contra i'Olympiakòs un partit det tot decisiu per poder
aspirar a superar aquesta primera fase de l'Eurolliga. Amb els
mateixos punts que l'Efes, ets malaguenys necessiten un triomf
per mirar d'enllaçar amb el grup de dalt (Maccabi, Benetton i
els mateixos grecs), i encarrilar definitivament la classificació,
Pel que fa al Tau de Dusko Ivanovic, visita la pista del Partizan
—també ates8 del vespre— amb l'obligació de guanyar. En
- et seu grup, les coses encara estan més calentes que no en el
de l'Unicaja. i del líder (l'AEK) al sisè classificat (el Villeurbanne)
només hi ha dos partits de diferència. És a dir, quatre jornades
i quatre places per a sis equips.

Negoci rodó per a la Penya
deix a la fundació el pavelló
olímpic i els terrenys on s'instal·larà el parc temàtic per un
El president del Joventut de Ba- període de 50 anys. El Joventut
dalona, Jordi Villacampa, i l'al- es beneficiarà d'un 80 per cent
caldessa de la ciutat, Maite Ar- dels beneficis que s'obtinguin
qué, van presentar ahir la fun- del parc temàtic, mentre que la
dació conjunta que s'ha d'en- resta es destinaran al mantenicarregar d'impulsar el parc te- ment del pavelló i al bàsquet de
màtic Badalona, Capital Euro- base de la ciutat. En la presenpea del Bàsquet. En l'acte tam- tació d'ahir es va calcular que
bé hi van assistir representants els ingressos poden ser d'uns
de totes les forces polítiques sis milions d'euros cada any,
del consistori badalom'.
fet que asseguraria la viabilitat
Segons l'acord que van pre- econòmica del Joventut.
Les obres del parc temàtic
sentar ahir, l'Ajuntament ceArxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 16/1/2002. Page 28

76
86

DARUSSAFAKA: Gokay (9), Sunter (2),
Kahyaogl (8), Sezgin (12), Jones (8)
—cinc inicial— Bayrak, Kahaogiu
(2), Yaylo (20), Koseogiu (11) i Jensen (4).

lAGB

EL 9
Badalona

78
73

començaran, en principi, la
primavera i ocuparan una zona
d'uns 100.000 metres quadrats,
distribuïts en zones comercials, d'oci i pistes de bàsquet.
En la zona d'oci s'hi construirà
un centre d'entrenament, un
cinema, una àrea de restauració, discoteques, botigues i un
aparcament amb capacitat per
a 1.500 o 2.000 places. Ara mateix, però, es fa difícil saber
quan estarà acabat el projecte,
tot i que es calcula que les
obres duraran, com a mínim,
dos anys.
El president Jordi Villacampa. / R P

ARBITRESiCIcoria i Búbalo.
COMENTARI: L'Estudiantes es va assegurar la classificació per als vuitens
de final de la copa Saporta en derrotar
el Darussafaka turc a domicili
(78-86) en la vuitena jornada de la lligueta. Ara l'objectiu del quadre madrileny serà prendre el lideratge del
grup al Siena, que juga avui el seu
partit d'aquesta jornada.

Chuck Kornegay
substitueix
Dueñasen la llista
del preeuropeu
Barcelona. El p i v o t

blaugrana Roberto Dueñas
no anirà la setmana vinent
amb la selecció espanyola
als partits de classificació
per a l'europeu de bàsquet
de Suècia 2003'. El jugador
i el seleccionador van
mantenir una conversa
telefònica, en la qual
Dueñas va comunicar a
Imbroda que havia rebut
un fort cop i que no podia
entrenar-se amb
normalitat amb el Barca.
Per això van acordar que el
pivot blaugrana no jugués
la setmana vinent contra
Bèlgica i Grècia. El substitut
serà el pivot nacionalitzat
de l'Unicaja Chuck
Kornegay, habitual
d'Imbroda, que tenia
descans per aquests dos
enfrontaments. / EL9
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Bryant sol (56 punts)
tomba els Grizzl¡es

»NBA
ttets-Spors
«lagIc-lllayerIcKs
Jazz-NoígBts
Warriflrs-Heat
Lakers-firizzlies

FEDERACfd EST DlVIStÜ ATLÀNTIC
EQUIP

o Va fer rècord d'anotació i els de Memphis O Gasol va representar, més que mai,
l'esforç més estèril (25 punts i 12 rebots)
van perdre gairebé de 40,120-81
JORDI PLA
Barcelona

Kobe va jugar només 34 minuts
i va presentar unes estadístiq u e s de por, a b s o l u t a m e n t
exagerades pel que fa a l'anotació; 21 de 34 —amb tres triples— en tirs de camp i 11 de
12 tirs lliures. I de postres, 5 rebots i 4 assistències. Va fer un
tir a cistella per minut, i més
d'1,6 punts cada 60 segons. Es
tractava de reivindicar la diferència que hi ha entre els actuals campions i un equip de
l'altra lliga: 39 plmts i 12 minuts d'escombraries.
Amb una filigrana d'aquest
estil, els 25 punts, 12 rebots i 3
assistències de Gasol van semblar ridículs (igual que els 22
punts i 12 rebots de Swift). Sense Gasol a la pista, ara potser
parlaríem d'una diferència de
rècord, traumàtica. La condemna dels Grizzlies van ser els
seus exteriors (entre tots sis 19
punts) i Battier, pobre, defensant Bryant. I encara sort que
va ser escollit, tres anys seguits,
millor defensor de la prestigiosa Universitat de Duke. Gasol
va estar 44 minuts a la pista
(l'únic Grizzlie que va superar
els 32 minuts). Si no, devia pensar Lowe, demà —i la resta de
l'any— som un acudit al país.
El partit no va tenir més arg u m e n t q u e el q u e va voler
Kobe Bryant i el seu ego. D'entrada ja va sortir a la pista amb
el 34 d'O'Neal pintat al calçat
(Shaq estarà tres partits reposant després de les plantofades
de Chicago). A més, Kobe no
volia que el seu entrenador, va
dir, perdés tres partits un rere
l'altre. No hi havia més solució:
56 punts i la feina de l'un (el 8)
i de l'altre (el 34) al m a t e i x
t e m p s . El darrer quart, a m b
98-59 al marcador de l'Staples
Center, p u r a deixalla. Per
fer-nos un esbós del partit: els
Lakers van robar 14 pilotes i
només en van perdre 8 (Memphis, 3 i 25). L'equip de Jackson
va fer, després de recuperació
i en contraatac, 46 punts. El de
Lowe, 6 i cap de contraatac.
P e r c e n t a t g e de tir: 49% per
39%. Un atropellament total i
definitiu.

99-97
113-87
106-97
79-85
120-81

Mets
Cèltics
Wizards
Màgic
Sixers
Knicks
Heat

Fi

PG

PP

36
36
34
40
36
36
35

25
22
18
20
16
14
9

11
14
16
20
20
22
26

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

Buchs
Pacers
Raptors
Pistons
Hornets
Hawks
eavaliers
Bulb

PJ

PG

34
38
37
35
35
36
37
36

21
21
20
17
17
13
13
7

PP

13
17
17
18
19
23
24
29

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

Tlmberwolves
Spari
WwwdClB
Jan
Roekets
Crizzlies
Ruggeb

PJ

PG

36
35
37
37
36
37
36

27
25
25
20
12
12
11

PP

9
10
T2
17
24
25
25

FEDERACIÓ OEST OiVISiÓ PACÍFIC
EQUIP

PJ

PG

PP

lakers
nrgs

35 27
8
36 27 . 9

Soalcs
Suns
eiippers
Blazers

36
38
38
37

19
19
19
18

17
19
19
19

Warnors

36 12

24

ElsNetsdeKidd
continuen forts i
els Spurs perden
el partit i Parker
Nova Jersey. De la resta de

Gasol entre dos homes dels Lakers, un d'ells el protagonista del partit, Kobe Bryant. / EFE

Contents però amb el cul calent
Ha estat com fer sis dies d'acampada —fent ruta— i emmarcant
imatges amb un can^et, fins que a l'última nit, et desertes i t'ho
han robat pràcticament tot. Els GrizzB&s van tornar ahir, més
o menys amb aquesta sensació cap a casa. Ara que, ben mirat,
segur que se senten cofois i satisfets. Abans de començar el
viatge per l'oest, ben poc s'imaginaven que de les tres visites
(Phoenix, Utah i Los Angeles) en treurien més de cinc cèntims.
Però fa victòria contra Toronto els va reanimar i sense temps
d'adonar-se'n, un triomf a casa dels Suns (96-102) i un ahre
a la dels Jaz2 (95-97, després de 2 pròrrogues). Per això, en
certa manera, el resultat d'ahir (la derrota, que no la forma) era
previsible. Tot i no ser-hi O'Neal, els Lakers havien perdut a
Minnesota (120-102) i Chicago (106-104 amb prologa i cops
de puny), i no podien caure un tercer partit. Ara els Grizzlies
reposaran un parell de dies—per curar-se les mules dels
peus-—, repassaran algun sistema i rebran Dallas al Pyramid de
Memphis. t, al cap de dos d i ^ . Orlando. Servirà —o no— per
confirmar davant dels aficionats aquest plus que l'equip sembla
haver trctoat a l'oest americà. / J.P.
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»Kobe Bryant, 56 punts
Partit Lakers-Grizzlies, 120-81
Estadis.: 21/34 (62 per cent) tirs de
camp, 11/12 (92 per cent) tirs lliures, 5 rebots i 4 assitències

ilimDuncan, 53 punts
ParW: Spurs-Mavericks, 123-126
Estadis.: 19/28 (68 per cent) tirs de
camp, 15/15(100 per cent) tirs lliures, 11 rebots i 4 assitències

iMichael Jordán, 51 punts
Partit Wizzards-Hornetts, 107-90
Estadis.: 21/38 (55 per cent) tirs de _
camp, 9/10 (90 per cent) tirs lliures",
7 rebots i 4 assitències

t Shareef Abdur-Rahim, 50 punts
Partit: Hawks-Plstons, 106-99
Estadis.: 21/30 (70 per cent) tirs de
camp, 8/8 (100 per cent) tirs lliures,
12 rebots i 5 assitències

partits, el més destacat va
ser el triomf dels Nets
contra els Spurs. Asís
segons de la fi: tap de
MacCulloch a Steve Smith,
contraatac, assistència de
Kidd i esmaixada de Kitties.
99-97 i triomf de qualitat i
importantíssim —cinquè
consecutiu— dels Nets,
que continuen primers a
l'est. Abans de la jugada
definitiva Jason Kidd havia
fet una exhibició més, de
jugador total: 16 punts, 12
assistències] 10 rebots. Els
Spurs, a més, van perdre
Toni Parker per culpa d'un
esquinç ai turmell dret.
D'altra banda ahir es van
conèixer els entrenadors
del «Rookie Challenge de
l'AII-Star». L'equip de
Gasol l'entrenarà Chuck
Daty (campió a Barcelona
amb ei «dream team») i el
dels jugadors de segon
any, Bill Cunningham. / j,p.
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COMUNICACIÚ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN RAMON ESTEBAN
nosaltres és el cas del futbol professional, cada dia més dependent dels drets
de retransmissió. La possibilitat de veure en directe un Zidane o un Rivaldo
penja d'unfilmolt fràgil que es diu mercat publicitari. I tard o d'hora, com passa amb totes les ofertes vinculades a les
lleis del mercat, s'acabarà trencant.

Una perillosa teledependència
Joan Roma estava parlant en directe en
un programa de ràdio des del Senegal
quan tot d'una, a mitja entrevista, va
dir: «me n'he d'anar, tinc una tele que
em demana!», i va deixar els periodistes
de l'emissora amb un pam de nas. Nani

LATRÍA
>Eurosport 15.45

Obert d'Austràiia
de tennis
La primera ronda del
primer Gran SIam de la
temporada, que es disputa
a Melbourne (Austràlia), ja
ha deixat fora favorits com
el brasiler «Guga» Kuerten
0 el català Àtex Corretja.

»Canal 33 21.30

FiguereS'Còrdova,
quarts de final de copa
Des de l'estadi municipal
de Vilatenim, transmissió
en directe de la tornada de
l'eliminatòria de quarts de
final de la copa del Rei. El
conjunt alt-empordanès va
vèncer per 0-2 en l'anada.
tSportmania 84.30

Lakers-Heat
El millor equip de la lliga.
Los Angeles Lakers, rep et
segon pitjor, els Heatde
Miami. Tot i la baixa
d'O'Neat, el triomf no
s'hauria d'escapar de
rstaples Center, on torna
PatRiJey.araaMiami.

Roma no és un maleducat, més aviat és
un home conscient que no existiria el
Dakar sense els reportatges de la tele,
que la prova té la seva vertadera raó de
ser en les marques publicitàries que
passegen els vehicles. Més proper a tots

El «No ho diguis a ningú» es
desplaça avui a Figueres

«El Rondo» va
superar «L'Entorn»
en 60.000
espectadors
Barcelona. El d u e l d e

EL 9
Barcelona

Catalunya Ràdio desplaçarà
avui l'equip habitual del programa nocturn «No ho diguis a
ningú» a la ciutat de Figueres
amb motiu del partit de tornada de l'eliminatòria de quarts
de final de la copa. El director
i presentador del programa, el
periodista Jordi Basté, conduirà l'hora i mitja de programa
{des de les dotze de la nit a dos
quarts de dues del migdia) des
del teatre muncipal El Jardí de
la capital alt-empordanesa per
tal de recollir en directe les impressions dels protagonistes
del Figueres-Còrdova.
Està previst que el programa
s'iniciï amb les reaccions del
partit que pot significar la classificació històrica de la Unió
per a les semifinals —seria el
primer cop que un conjunt de
segona B s'hi classifica—. L'entrenador del Figueres, Pere
Gratacòs, i el president, Albert
Domínguez, seran alguns dels
protagonistes, així com diferents jugadors i el seleccionador català. Àngel Alonso. El
programa seguirà el format ha-

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Reportatge.
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge.
16.00 Camp Nou migdia.
16.30 Todo Barca.
17.45 Magazine lliga ULEB.
18.15 Tiempo de juego, l a d i v i s i ó :
FC Barcelona-Sevilla.
20.00 Camp Nou Vespre.
20.30 Magazine lliga ULEB.
21.00 Camp Nou Vespre.
21.30 Uiga ULEB. London
Towers-FC Barcelona (4a
jornada, en diferit).
23.15 Tiempo de juego, l a d i v i s i ó :
FC Barcelona-Rayo Vallecano.
01.00 Camp Nou Vespre.

programes esportius del
dilluns es va tornar a
resoldre a favor d'«EI
Rondo», del circuit català
de TVE. El programa que
presenten Xavi Díaz i Albert
Lesán va ser seguit per
176.000 espectadors, amb
una quota de pantalla de
8,7 mentre que «L'Entorn»,
del 33, va ser seguit per
116.000 persones i una
quota de 4,8./EL9

Canal+i
Sportmania faran
més partits de
Jordán i Gasol
Barcelona. C a n a l + i

Basté dirigirà avui el seu programa des de Figueres. / Eig

bitual dels dimecres i David
Llorens repassarà la biografia
d'un esportista singular.
Descentralització. El «No ho
diguis a ningú» s'ha realitzat
des de ciutats catalanes com
Girona, Lleida, Manresa i Tà-

EUROSPORT
08.30 TennisObert d'Austràlia.
14.15 Biatid. Copa del món des
deRuhpolding.
15.45 Tennis Obert d'Austrèlia.
19.00 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic
2002.
22.30 Tennis. Obert d'Austràlia.
23.30 EurosportNews.
23.45 Vela. Volvo Ocean Race

2001-2002.
00.15 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic.
01.30 Fi d'emissió.

rrega, entre altres. Abans del
partit, la mateixa ràdio oferirà
el matx en directe per tot Catalunya a partir de les nou —el
partit comença a dos quarts de
deu de la nit— amb els comentaris d'Eduard Solà i Tomàs Yebra.

SPORTMANIA
07.45 Futbol.
Extremadura-Oviedo.
09.30 ACB. Unicaja-Barcelona.
11.30 Futbol. Piacenza-Lazio.
13.15 ACB. Caja San
Fernando-Valencia.
15.13 FutboL Resum Itàlia.
15.25 Noticies.
15.30 FutboL Milan-Brescia.
17.15NBA.Vt/ashington
Wizards-San Antonio Spurs.
20.15 Sportswoman.
20.40 Noticies.
20.45 Futbol. Copa Itàlia:
Lazio-IVlilan.
22.40 GoH. SonyOpen Hawaii.
00.30 Noticies.
01.00 NFL Miami
Dolphins-Baltimore Ravens.
04.30 NBA. Los Angeles
Lakers-Miami Heat.

Sportmania oferiran dos
partits dels Wizards de
Michael Jordán i dos més
dels Grizzlies de Pau Gasol
en comptes dels de l'NBA
que tenia previstos els
propers dies. El dia 21
emetrà el Wizards-Bulls, el
dia 22 el Wizards-Sixers, el
dia 25 el Blazers-Grizzlies i
el dia 30 el
Pacers-Grizzlies./EL9

TELEDEPORTE

FUTBOLTOTAL

10.01 Noticias
10.10 Tennis. Obert d'Austràlia.
20.00 VoleiboL Lliga de
campions femenina:
Construcciones
Damesa-Schwerinner.
22.00 Tennis. Obert d'Austràiia.

07.00 Soutliampton-Manchester
United. Premier League.
Jornada 2 2
09.00 Lilla-Lens. Lliga francesa.
11.00 Arsenal-Liverpool. Premier
League. Jornada 2 1
13.00 90 minutos Europa.
14.30 Valladolid-DeportivoLliga
espanyola. Jornada 2 0
18.30 Bolton Wanderers-Chelsea.
Premier League. Jornada 2 2 .
18.30 Oporto-Sporting Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 18.
20.45 Cheisea-Norwicti City. FA
Cup. Tercera ronda.
22.45 Lilla-Bordeus. LLIga
francesa. Jornada 1 9 .
00.45 Newcastle-Leeds United.
Premier League. Jornada 2 2 .
03.00 Bolton Wanderers-Chelsea.
Premier League. Jornada 2 2
05.00 Chelsea-Norwich City. FA

23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Tennis. Obert d'Austràlia.
02.00 Patinatge
artísticCampionat d'Europa
patinatge artístic 2 0 0 2 ,

Cup. Tercera ronda.
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FER ESPECTACLE
SANTI CARRERAS

LA SETMANA
>DIMECRES 16

La visió de Tàrbitre
s busquen àrbitres. No hi ha
prou àrbitres per xiular tots els
partits de futbol que cada setmana es juguen a Catalunya. Fins fa
quatre dies més d'un s'apuntava a vestir-se de negre el cap de setmana i agafar un xiulet per arreplegar quatre duros dirigint dos o tres partits de categories inferiors. Ara asseguren que l'aspecte econòmic no és cap incentiu perquè algú es decideixi a fer d'àrbitre. No
és gens fàcü. Hem perdut el costum de
veure futbol en directe. Al camp. Actualment la televisió ens permet veure
partits i més partits de qualsevol competició jugats a qualsevol lloc sense
moure'ns de casa. I això deforma. Perdem la perspectiva i ens acostumem a
veure el futbol a través de l'objectiu de
les cameres i segons el punt de vista
que el realitzador televisiu de tom ens
vol fer veure. I no és el mateix tenir la
visió del camp que seguir un partit a
través de teleobjectius, grans angulars
0 d'un pla curt o llarg. No és la nostra
visió. És la d'un altre. Sovint interpretem l'esport amb una gran facilitat i
allunyats de la realitat que tenen els
protagonistes. La televisió ens repeteix
la jugada des de diferents angles i ens
abonem en comentaris sobre si ho han
fet bé, si han fallat allò que és impossible de fallar o assegurem quefinsi tot
nosaltres seríem capaços de fer el que
els jugadors no han sabut fer. El mateix
ens passa des de la comoditat de la graderia d'un estadi. I tots plegats no ens
adonem que el que és fàcil des de la
televisió 0 des de la graderia és ben diferent vist des d'un terreny de joc.
Arbitrar des de la tele és fàcil. Molt

EQUIP

it
^
if
•ir
•
•

1 Real Madrid
2 Athletlc
3 Celta
4 BarcBlona
5 Alavés
6 València
7 Deportivo
8 Batis
9 Valladolid
10 Las Palmas
11 Sevilla
12 Miiaca
13 Espanyol
14 Saragossa
15 Vila-rsal
16 Osasuna
17 Tenerife
• 18 Mallorca
• J 9 Real Sociedad

Z_10Rayo

PUNTS

38
34
33
33
33
33
33
32
28
27
27
23
25
24
23
23
21
20
19
14

I ÀRBITRES DE CAP DE SETMANA. La foto correspon ai partit de tercera regional entre
la UE Espluga i el CD Pla. L'àrbitre és un de tants que els caps de setmana es vesteixen
de negre per dirigir dos o tres partits. / OSCAR PALAU

Diumenge(17.00,PPV)

BàsvwL Eurolliga. l l a jornada
MetBT. Ral·li de Montecarlo.
TeaiAt. Otjert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

Meter. Rai-ii de Montecarlo.
Tennis. Otjert d'Austràlia
Escpií a^. Copa del món.
Superg^ant masculla
Kitzbuhel
Esacs. Final del campionat det
món

«DISSABTE 19
ftíàti. Lliga. 21a jwnada
üafait UJga APB. I7a¡ixn3^
He^ssbrep^as. lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final.
Tornada.
Futbol (te tííà. Divisió d'honor,
17a jornada

Motor. Ral·li de Montecarlo.
Motor. Copa del món de trial

fàcil..., tan fàcil que els exàrbitres que
s'hi dediquen, s'equivoquen. S'equivoquen i a més jutgen una realitat diferent. No arbitren el mateix partit, ni
els mateixos moments que l'àrbitre
veu al terreny de joc. És un altre angle,
una altra visió. En els esports que hi
ha contacte físic les apreciacions que
el reglament permet encara dificulten
més la decisió final. El parer que ens
fa decidir per una imatge varia radicalment si ens la mostren des d'un altre
angle. L'àrbitre només en té una, la seva. Els de la moviola, amb més d'una
imatge i repetint-les sovint, dubten i

»BÀSQUET LLIGA ACB

SàvÜJi^lïíiiïïiï

>DUOUS17

I DIVENDRES 18

EQUIP

PROPERA JORNADA

Espanyoi-Betis
Diumenge(17.0C), PPV)
Màiaga-Real Madrid
Dissabte (21.30, TV3)
Vatència-Vailadoiid
Diumenge(17.00, PPV)
Deportivo-Las Palmas
Diumenge (20.00, C+)
Mallorca-Athietic
Diumenge(17.00. PPV)
Real Sociedad-Àlavis
Dissabte (17.00, PPV)
•enerIfe-CeItá
DiumengedS.OO, PPV)
9sasuna-Vila-rea1
DUmrengeílT^oOjPPV)
RïyïSïrceiona
Diumenge (17.00, PPV)

Futtmi. Copa del Rei. Quarts de
final. Tornada
Bàsquet Eurolliga. 1 la jornada
Bisquet. Copa Korac. 6a jornada
Tennis. Ot>ert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat de)

món

també s'equivoquen. El mateix es pot
dir sobre la facilitat que tenim des de
la graderia de repartir i obrir el joc als
extrems o veure els jugadors desmarcats com ningú. Amb la pilota als peus
ja és una altra història. I amb un xiulet
a la boca, pantalons curts i anant
amunt i avall d'un terreny de joc probablement som capaços de fer un gran
concert. Desafinat, és clar. Amb el
tracte que tenen els àrbitres no m'estranya que en faltin. En lloc de trobar-ne, més d'un, tal
com està el pati, duu
el cartell «Es busca».

Santi Carreras. Periodista

(FUTBOLÍ A DIVISIÓ

31

1

Barcelona

2 Tau
3 Unicaja
4 Real Madrid
5 Pamesa
6 CS Fernando
7 Estudiantes
8
9
10
11
12

Joventut
Fdrum
Fueniabrada
Breogán
Casademont

13
14
15
16

Uaida
Granada
Cañirlas
Ciceros

17 GiJAn
18 Cantabria
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VICTÒRIES

14
12
12
12
11
9
8
8
8
8
8
7
7
5
5
5
3
2

»LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

Estudiantes-Breogán
Dissabte (19.00
Fórum-Granada
Dissabte (19.00)
Pamasa-Casademont
Diumenge (12.30)
Barcelona-CS Fernando
Dissabte» 9.00. C+)
Fuenlabrada-Unicaja
DiumengedB.OO, Spo.)
Cicares-loventut
Diumenge(12.30,33)
Cantabrta-Lleida
Dissabte (18.30)
Canàries-Real Madrid
Diumenge(18.00)
Tau-GI|6n
DiumengedB.OO)

1

Espanyol-Batls

2

Milaia-Real Madrid

3

Valèncla-Vanadolid

4

Depoitivo-las Palmas

5

MaHorea-MHIMic

6

Raal Sociadad-Alavis

7

Tmarife-Celta

EN XARXA
Motor. Mundial de ral·lis
www.raHy-live.com
Temis. Obutd'ftostríUit
www.ausopen.org
Bàaiuet
www.acb.com

8

Ousuna-Vlla-real

www.euroleague.net

9

Rayo-Barcsima

Waterpolo
www.waterpoto-woricl.com
www.ten-aquatics.org
FaflMiCopstf'Jiiftai
v»ww.maii2002.Ofg
Escacs
www.ftde.com

lOSevilla-Saratossa
1 1 Oiriado-Raciíii
12IUstic.
13E|ldo-Jaén
14MMIico-Eitar
Ple al 1 5
IStüíacete-Silfflimca

índoor. Marsella
Teofl^ Obert d'Austràlia
Water^. Lliga. 9a jornada
Waterpirto. Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de final
Vo>eitwl..Uiga. 18a jornada
Esquí a^L Copa del món.
Descensa Kitzbuhel i esiàiom
gegant a Bercbtei^aden
FtttboL Copa Àfrica
Escacs. Final del campionat del
món

>0iUM£N6E20
FutboL Lliga. 21a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 17a jornada
Mtrtar. Ral·li de Montecarlo.
Futbol. Copa Àfrica
Atletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar
Afletteme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Copa LEN. Quarts de
final. Recopa. Quarts de final
Esquí alpí. Copa del món.
Esiàiom masculí a Kitzbuhel i
femení a Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

«DILLUNS 21
Tennis. Obert d'Austràlia
FuUwl. Copa Àfrica
Escacs. Final det campionat del .
món

«DIMARTS 22
Fiittn|.Cq}a Àfrica
Temite. Ot>ert d'Austràlia
Esditf afRi Copa det mài.
Esiàiom a Schiadming
Ettaes. fmi del campionat del
món

i-bimecres, 15 de gener del 2002
Ronda de Sant Pere, 19-21,7è, tía,
«tèton 902 36 99 99.
5 el9@el9.Gom
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www.e!9.cor
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IJO A MADRID...
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Ara és Fhora, catalans?
Ara és l'hora, catalans! Ara és l'hora de
treure'ns del damunt tants anys de
vergonya i humiliacions, tants anys
d'insensibilitat i papanatisme, de
prepotència i silenci, d'incomprensió i
burla...
Potser ja és hora que sortim de la
closca dins la qual, ben estabornits,
esperem aixoplugats que a fora escampi
el temporal. Ja fa massa temps que els
catalans ens deixem trepitjar, humUiar,
insultar i fins i tot robar sense moure ni
una cella, sense protestar, sense posarnos drets per lluitar contra injustícies i
opressions. Són massa anys ja de viure
en la temença i la por, en la prudència
del seny i en la covardia del «podria ser
pitjor». Massa temps acostumats a viure
de genolls, tot mirant-nos el melic per
dir-nos que som bona gent.
En aquest país, el franquisme no ha
desaparegut. Com la matèria, que ni es
crea ni es destrueix, el franquisme no va
morir el novembre de 1975, sinó que
simplement s'ha transformat. Els fills
d'aquells que durant quaranta anys ens
van posar el peu al coU estan avui
situats als millors indrets del poder
polític i econòmic. I els comportaments
i actituds clàssics del fi-anquisme es
repeteixen avui, trenta anys més tard,
com en una repetició en color del NODO.
Ni han canviat les persones ni ho han
fet les formes i gairebé ni tan sols
l'estètica del bigoü repentinat. El
franquisme sociològic viu la seva
plenitud a Espanya. El poder polític
s'exerceix com per designació divina,
sense possibilitat d'errada humana,
més enllà del bé i el mal, quasi com una
missió religiosa. Qui mana avui creu
posseir la infal·libilitat papal i, sobretot,
l'estil del «aquí mandoyo».
No s'entén la administració del poder
com un exercici de sentit comú, de
sensibilitat i justícia, de distribució
general del bé i les riqueses. S'entén
com una oportunitat de demostrar els
pebrots de la raça, la duresa del poble

castellanoUeonès, la superioritat
respecte dels petits pobles de la
perifèria. És a dir, les característiques
essencials del franquisme, avui vestit
amb altres robes però els mateixos
cognoms.
I, mentrestant, Catalunya dorm. Fa
deu anys ja de l'últim cop (els Jocs del
92) que va exercir la seva capacitat
creadora, que va explotar la seva força i
el seu talent. Després, el buit. Tan sols
mirar-se el melic, perdre capacitat
financera, deixar escapar
empreses, indústries i fires,
i sotmetre's cada dia una
mica més, vivint sempre
amb la por de no ofendre el
petit senyor de Madrid, no
fos que ens retiri
subvencions i traspassos...
També el franquisme
segueix vivint a Catalunya:
viu en tots aquells que amb
la seva por i covardia fan
cada cop més petit el nostre
país, amb l'actitud del gos

mesell, indiferent, apàtic, insensible a la
destrucció creixent d'identitat, de
riquesa, de creativitat...
I direu, què té a veure això amb el
futbol? Doncs tot. Té a veure amb la
pèrdua irreparable d'arrels que viu el
Barca des de fa anys. Té a veure en la
reviscolada del Real Madrid, novament
«equipo del régimen». I té a veure en
aquest patètic i sinistre exercici de falta
de llibertats col·lectives que ha estat el
breu Catalunya-Brasil, nascut i mort en
poques hores. Nascut a
Catalunya i mort a Madrid
quan la Federación
Española li va posar al
damunt el preservatiu de
la burocràcia per evitar
indesitjables passions
catalanistes.
Pobra, trista i
dissortada pàtria meva,
aquesta en la qual ni tan
sols és possibleft-uirla
petita llibertat de jugar un
partit de futbol.

A dalt, Pasqual
Maragall,
llavors alcalde
de Barcelona,
celebrant la
nominació
olímpica de
Barcelona. A
la foto de sota,
Àngel Maria
Villar./EL 9
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D'ara enclavant tens moltes hores per sentir la Ràdio.
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.

SER Catalunya
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