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> BARCA

Frankde
Boer
assegura

El Centenario
del Madrid va
avançant
mentre Hierro
continua
repartint

mm que vol
retirar-se
en el Barca

ESPORTIU DE CATALUNYA

COPA DEL REI CAP A LA FINAL DEL BERNABEU

m-MSi
ELS RIVALS

O El Real Madrid, el Deportivo
i TAthletic esperen Tequip
català en el sorteig de demà

•I

^

• FUTBOL ESPANYOL

Posse no es
posa d'acord
i Sousa vol
massa
> LESPANYOL NO ACABA DE
TANCAR LA RENOVACIÓ DE
LARGENTÍ NI CAP NOÜ FITXATGE

• TENNIS OBERT D'AUSTRALIA

• MOTOR

Els cinc primers
caps de sèrie, KuV

Tot a punt
peraTinici
del Ral·li de
Montecarlo

> KAFELNIKOV I GROSJEAN, BATUT PER CLAVET, TAMBÉ
QUEDEN FORA DEL TORNEIG EL MATEIX DIA QUE CAUEN
ELIMINATS TOMMY ROBREDO I ALBERT PORTAS
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> TOMMI MAKINEN ASPIRA AL
QUART TRIOMF SEGUIT EN UNA
CURSA OE PRONÒSTIC INCERT

BARCA' umuEummió
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meu desig
és retirar-me al
Barca
»

ENTREVISTA A FRANK DE BOER. Jugador del Barca
equips on has de manar els 90
minuts de partit. Potser, aquí
estava el nostre principal problema en la primera volta. En
El Barca va pagar poc més de
alguns només van ser capaços
nou milions d'euros (1.50Ú
milions de pessetes, llavors) pel de manar durant 45 minuts
quan hem de fer-ho sempre.»
que es considerava hereu de
Ronald Koeman. Ara, en plena —El millor ara és oblidar la primera
negociació amb un Barca que volta? '
es planteja renovar-lo, passa
—«Sí. Hem de fixar-nos en els
balanç a tres anys en què ha
últims dos partits i continuar
jugat sempre. El desig:
de la mateixa manera. Amb la
retirar-se de blaugrana. El
mateixa actitud i les mateixes
somni: tornar a aixecar la copa ganes. Ha estat com començar
d'Europa.
ÀNGELPONZ
Barcelona

—Any nou, vida nova, oi?
—«Sí, això sembla. Hem millorat moltíssim en tots els aspectes i això es reflecteix al terreny
de joc. Tot i això, hem de jugar
sempre de la mateixa manera.
És a dir, portant la iriiciativa de
joc des del primer miiiut i
creant oporunitats de gol, sempre.»
—A què es deu aquest canvi?
—«Sincerament, no ho sé. El
que està clar és qiie tots els que
sortim al camp volen donar el
màxim sempre. El cert és que
en dues setmanes tot ha canviat. Les vacances ens han anat
bé. Hem netejat a fons el cap
i l'any que hem començat ens
ha servir per veure que hem de
creure en les nostres possibilitats.»
—Partits com el del Sevilla són dels
que donen confiança.
—«El del Sevilla va ser important però també va ser-ho el del
Saragossa, tan pressionats com
estaven. Tant en el Barca com
en l'Ajax m'he adonat que són

la premsa i a la graderia?
—«Sí. És un jugador, a banda
de tot, terriblement decisiu.
Contra el Sevilla ho vam tornar
a veure. Va fer dos gols i va
crear el tercer. Quan ell està al
màxim nivell és un gran avantatge tenir-lo en el teu equip.
Sens dubte.»
—És la quarta temporarada en el Barca. En què ha canviat Frank de Boer?

—«Des que vaig fitxar, sempre
he tractat de ser el mateix jugador i la mateixa persona.
Frank diu que vol retirar-se al Barca. La renovació no està clara. / M. LABURU.

LA NOVA IMATGE

LANANDROLONA

<D H^m rieteját^l
cá|ij;énsha ; V
sérvjt per creure:,
definitivament, :
en nosaltres

'(D Beure només i
aigua i menjar;
únicament fruita.;;
Si no! sempre |]ots
donar positiu ; ;

de zero, però sabent-què ens
pot passar si no fem les coses
bé.»
—Veu el Madrid tan fort com diuen?
—«És un bon equip, però també cal recordar que va iniciar la
temporada molt malament.
Ningú pot garantir que pugui
tenir una altra crisi. Tot i això
és un equip que té molta qualitat i una bona plantilla. Són
candidats per guanyar la lliga
igual com ho són, però, el Deportivo, el València i nosaltres
mateixos.»
—La dependència que té el vestidor
de Rivaldo és la mateixa que es diu a
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Molts rèbprds; pè^ó;pbbs;títojs j / ;:• i ; v '
Hd plogut rinolt des que, en companyia del seu germà Ronald,
va aterrar ai Camp IMou.ei gener del 1999. Ho feia ciiic mesos
després del previst, després d'unes negociacions maratonianes
entre el Barca i un Ajax que lio vólia deixar nnarxar els seus ídols
La insistència de Louis van Gaal i l'actitud dels bessons més
famosos del futbol europeu —fins i tot van nègar-se a jugar mes
amb l'equip d'Amsterdam si no els.facilitaven una sortida— van
portar-los com a redemptors en el segon projecte holaiidès a
Can Barca Una lliga i una copa (el doblet en el primer any) son
els dos unies títols que han pogut guanyar en tres temporades
a Barceiona.foí iaixò, el que va ser considerat millor quatre del
mon continua.teriint un dels paimaresos més esplendorosos del
futbol euiopeu'. Als ,nou títols aconseguits a ¡a ciutardels canals
—SIS lligues, una copa, una copaintercoritinental i una, llavors,
copa d'Europa (amb gol de Kluivert)—,,hà anat acumulant mes
rècords Frank és l'home que més vegades ha vestit la samarreta
de la selecció holandesa i també ei jugador que més minuts ha
disputat en la historia de la Champions

Futbolísticament he après que
aquí has d'estar sempre al
màxim perquè si no pots acabar fent perdre un partit. És la
principal diferència amb la lliga holandesa. Aquí tots els davanters tenen moltíssima qualitat i et compliquen la tarda.
Has d'estar sempre a un alt nivell de concentració.»
—El pitjor moment, el seu positiu?
—«Sí, han passat vuit mesos —«Sí, i és terriblement dur.
però encara el tinc present. Saps que ets innocent però el
L'any passat va ser un any per més difícil és deinostrar-ho. En
oblidar.»
el cas d'en Pep estic convençut
—Per tant, entén millor que ningú el que el dia 24 es demostrarà la
seva innocència. Anib tot, és
que li ha passat a Guardiola?

possible que ü caiguin tres o
quatre mesos, que és dur però
que no és el mateix que et caigui més d'un any. Tot plegat, et
produeix molta impotència
pequè ets innocent però no
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BARCA OMREMOVACIÚ QUE NO ARRIBA;! 3
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El jugador, a la llotja de l'Estadi. L'holandès repassa els seus tres anys al Barca, club del qual no vol acomiadar-se sense guanyar la Champions, títol que và guanyar a l'Ajax. / MIKEL LABURU.

pots fer res per demostrar-ho.»
—És el nou mal del fubolísta?
—«Sí. En un diari holandès vaig
llegir que molts dels aliments
estan infectats amb substàncies que no són nocives però
que poden donar positiu en un
control. Ara, és molt difícil controlar la nandrolona. L'única
solució que ens donen és beure
només aigua i menjar només
fruita. Si iio estàs amenaçat pel
positiu. I això és impossible
perquè si volen que els jugadors juguin 70 partits l'any al
màxim nivell has de tenir plena
confiança en els doctors i en les
vitamines que et donen. Són
persones i no màquines, com
alguns poden pensar.»
—Sap quants partits de lliga ha jugat
amb el Barca?
—«Més de 100?»
—No, 92.
—«Pensava que eren més.»
^No són molts?
—«Sincerament, espero i desitjo que sigui bastants més.»
—En tres anys al Barca, una lliga i una

LACHAMPIONS

O Tenim moltes
possibilitats de
guanyar-la. El
vestidor la
persegueix
copa. Poc palmarès?
—«Sí, perquè en el Barca s'han
de guanyar força més títols.
Com a mínim, un per any. Vaig
venir amb ganes de guanyar
més coses del que he fet i encara espero fer-ho.»
—Vostè sap el que és guanyar una
copa d'Europa. Per què costa tant repetir?
^«Vaig fer-ho quan tenia 25
anys i ara m'adono que és complicadíssim. Amb tot espero
que aquest sigui el nostre any.
A banda de ganes, tenim moltes possibilitats de guanyar-la
aquest any. És el títol que més
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persegueix el vestidor. A EuroLA RENOVACIÓ
pa no hem estat bé en anys anteriors. Un club com el Barca
(^ Ara el club ho
hauria d'arribar com a mínim
té molt fàcil. És
a semifinals, cada any. Insisteixo: en condicions normals
simplement una
hauríem de guanyar-la aquest
qüestió de dir sí
any.»
—Els últims dos anys hi ha hagut una
ono
desholanditzacióúe\ Barca. Ara només
Kluivert, Coeu i vostè juguen amb assiduïtat. El preocupa?
—«No. Per sobre de tot som un —Què passa amb la seva renovació.
equip. És cert que Van Gaal ens Per què tantes voltes?
va portar a tots; i és fins a cert —«He mantingut tres reunions
punt normal que amb la seva en els dos últíms mesos i totes
marxa alguns se n'hagin anat. han estat molt positives. L'úlAra potser la gent ens veu més tima, però ha estat la decisiva
de manera individual, que és en aquest aspecte. Ara el Barca
com hauria d'haver estat sem- ho té molt fàcil: és simplement
pre. Pel que fa a la gent que no una qüestió de dir sí o no.»
juga, és molt difícil fer-ho amb —És un problema de durada. Vostè vol
una plantilla amb tanta com- dos anys i li n'ofereixen un, oi?
petència. Qualsevol pot anar a —«Possiblement aquest és el
la banqueta i jugar el diumenge principal problema. Reitero
següent. Ara li ha tocat a Over- que fins l'última reunió tot
mars, però ha demostrat que s'havia parlat molt per sobre. El
pot jugar perfectament en meu desig és signar per dos
aquest equip.»
anys i ara només puc esperar.

Amb tot sóc optimista. En l'última trobada les sensacions
van ser bones i crec que al final
no hi haurà problema.»
—Vol seguir al Barcelona?
—«Això està claríssim. El meu
principal desig és retirar-me
aquí. Amb 34 o 35 anys, si les
cames aguanten.»
—Hiddink, Van Gaal, Serra Ferrer,.
Rexach. Amb qui es queda?
—De tots aprens alguna cosa.
He de dir que mantinc una
bona relació amb tots els tècnics que he tingut. Quan la
cosa va malament, però, sempre es talla el cap del tècnic,
que a vegades és qui menys
culpa té.»
^ e u ser dur veure el mundial per
televisió.

—«Si ja ho és ara, doncs imagina't quan comenci. I més
quan sabíem que érem una selecció que si feia les coses bé
seria candidata al títol. Sincerament, patiré molt no podent
participar-hi. Un Mundial no
es juga cada dia.»
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BARCA P''Á^IFICACiÓ OE LA-PROPERÀIEMPORAM,.

Bulliran els
O El Barca ha de resoldre la
continuïtat de jugadors com De
Boer, Coco, Abelardo i Reiziger
O Els joves del planter Gabrí i
Puyol esperen una millora del seu
contracte
DAVID COLOMER / FERRAN CORREAS
Barcelona

La segona part de la temporada
es preveu moguda a Can Barca
pel que fa a renovacions de
contractes, millores de fitxes,
sortides i entrades de jugadors.
I és que quasi la meitat de la
plantilla haurà de passar pels
despatxos per tractar del seu
futur. Per exemple, el porter Ricard Dutruel. Rexach no compta amb ell per res. El francès sap
que no tindrà oportunitats de
jugar des del dia que li van comunicar que no tindria fitxa,
fet que finalment no es va produir per les amenaces del porter de portar el cas a la justícia.
El Barca espera desfer-se d'ell
aquest estiu, encara que no ho
tindrà fàcil, ja que Dutruel, que
té contracte fins l'any 2003, ja
ha rebutjat ofertes procedents
del seu país i també d'Anglaterra, el Bolton va interessar-se
molt seriosament per ell, perquè no vol marxar perdent diners. En circumstàncies semblants es troba el davanter català Dani. El de Cerdanyola
quasi no disposa de minuts,
però prefereix ser suplent al
Barca a titular en qualsevol altre equip. Dani, que ha rebutjat
ofertes del Middlesbrough, del
Vila-real i del "Tenerife, entre
d'altres equips, en té ara una
del Betis de Juande Ramos que
també rebutjarà, perquè té clar
que no deixarà el Barca així
com així desprès del ha hagut
de treballar per arribar fins al
Camp Nou. El català sap que el
Barcelona vol prescindir dels
seus serveis, però té com aval
un contracte fins al 30 de.juny
de l'any 2005.1 un altre dels jugadors que no c o m p t e n per
Rexach, Alfonso, també haurà

de negociar el seu futur a final
de temporada. El madrileny,
que té contracte amb el Barcelona fins al 2004 i una clàusula
de rescissió de 48,2 milions
d'euros, va ser cedit la setmana
passada a l'Olympique de Marsella. Quan va marxar va declarar que la seva intenció és tornar al Barca, però tot sembla
indicar que el seu futur és a un
altre equip.
Renovacions i millores. Són
tres els jugadors del Barca que,
a hores d'ra, finalitzen contracte el dia 30 de juny. Frank de
Boer ja negocia la seva ampliació, encara que fins aleshores
no hi ha hagut acord després
de tres reunions. L'holandès
vol signar un contracte per dos
anys i retirar-se com a blaugrana, mentre el club, que vol que
el jugador continuï, només li
oferebí un any. L'acord, hores
d'ara sembla difi'cil, encara que
el Barcelona podria renovar
l'holandès de ihanera unilateral per una temporada. També
finalitza contracte Abelardo
Fernández. El seu cas, però, és
molt particular, ja que el central asturià fa deu mesos que
no juga. Ell mateix va voler
deixar de banda la seva renovació fins a tornar als terrenys
de joc. Dimarts que ve es tornarà a entrenar amb el grup i
serà llavors l'hora de signar
u n a renovació que l'asturià
s'ha guanyat donant sempre la
cara pel Barcelona des que va
arribar al C a m p Nou l'any
1994.
Un altre jugador que finalitza la seva vinculació amb el
Barcelona el dia 30 de juny és
Francesco Coco. L'italià va
arribar aquesta temporada a
Can Barca com a cedit pel Mi-
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El Barca vol assegurar-se la continuïtat de Puyol davant l'allau d'ofertes que han arribat des d'Itàlia. / MIKELLABURU

lan. El Barca té una opció de
compra de 15,6 milions d'euros i un acord amb el jugador
per fer^-li un contracte per cinc
temporades, encara que la seva
continuïtat sembla actualment
complicada, ja que tot i que el
jugador vol triomfar al Camp
Nou no vol seguir si no és titular, condició que va perdre fa
unes setmanes en benefici de
Sergi. Aquest motiu podia provocar que acceptés alguna de
les ofertes qiie té procedents

d'Itàlia (Inter i Juventus). Pel
que fa a les millores contractuals, Puyol i Gabri són els protagonistes. El de la Pobla de Segur s'ha convertit en un ídol
per als aficionats del Barca i el
club es planteja millorar la seva
fitxa i blindar el jugador davant
les ofertes que han arribat des
d'Itàlia Qüventus, Roma, Inter
i Milan) i ja reconegudes pel
seu representant, Ramóii Sostres. La fitxa actual del defensa
és de 841.000 euros bruts per

temporada més incentius. El
Barca oferirà a Puyol una fitxa
d'un milió i mig d'euros i una
ampliació de la seva clàusula
de rescissió, que passaria dé 24
milions d'euros a 36. Més problemàtic es presenta el cas de
Gabri, amb contracte fins al
2004 i amb una de les fitxes més
baixes de la plíintilla. El Barcelona, després de jugar a un gran
nivell els últims Jocs Olímpics,
va prometre a tres dels seus jugadors del planter, Xavi, Puyol
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BARCA
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despatxos
SITUACIÓ DE LA PLANTILLA
»Porters
NOM

ARRIBA

Bonano
Reina
Dutruel

31
19
29

'

• 2001
planter
2000

FI CONTRACTE

2004
2006
2003

CUUSULAC)

80
18
90,3

»Defenses
NOM

EDAT

ARRIBA

FI CONTRACTE CUUSULA(*)

Puyo!
Reiziger
Abelardo
De Boer
Christanval '
Sergi
Andersson
Coco

23
28
31
31
23
30
30
24

planter
1997
1994
1998
2001
planter
2001
2001

2004
2005
2002
2002
2006
vitalici
2004
cedit

NOM

EDAT

ARRIBA

FI CONTRACTE CLAUSUUC)

Xavi
Gabri
Gerard
Luis Enrique
Rochemback
Coeu

21
22
22
31
20
31

planter
planter
2000
1995
2001 .
1998

2007
2004
2006
2004
2006
2003

NOM

EDAT

ARRIBA

FI CONTRACTE CLAUSULA!*)

Alfonso
Dan i
Overmars
Saviola
Geovanni
Rivaldo
Kluivert

29
27
28
20 •
2129
25

2000
1999
2000
2001
2001
1997
1998

2004
2005
2005
2007
2004
2003
2006

24
18
6
60,2
60,2
18
120,4

-

iMigcampistes
24
24
180,7
36,1
150,6
60,2

> Davanters
48,2
42,2
180,7
150,6
120,4
90,3
36,2

(*) milions d'euros

-•I

i Gabri, una millora contractual que només els dos primers
van signar. La raó és que ni Gabri ni el seu representant, Manel Ferrer, estan d'acord amb
les condicions de millora per
incentius que ofereix el club.
Porta de sortida. Altres jugadors amb moltes possibilitats
d'haver de passar per les oficines del club per negociar el seu
futur són els brasilers Rochemback i Geovanni i l'holandès

Reiziger. Ja vam informar dimarts que Rexach no està satisfet amb el rendiment dels brasilers i que la seva continuïtat
sembla poc segura, encara que
tot dependrà de si el club troba
un equip comprador capaç de
pagar el que demanin per ells.
Pel que fa a Reiziger, que va renovar abans de finalitzar la
passada temporada fins l'any
2005, Rexach no es vol desfer
d'ell aquest any perquè el considera un jugador important
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per a la recta final de la tempo;
rada, encara que podria donar
el vistiplau a un traspàs després del 30 de juny. Per Reiziger
ha mostrat interès el Manchester United i l'holandès no s'ha
mostrat tancat a un traspàs. A
la seva pàgina web va reconèixer que és molt feliç a Barcelona, però que a ningú li de-^
sagradaria jugar al Manchester
United i que està disposat a estudiar aquesta possibilitat si
continua a la banqueta.

L'holandès Michael Reiziger
podria canviar el
Barcelona pel
Manchester United./M.LABURU

Comença el ball de noms
La temporada comença al gener, i per aquest
motiu ja comencen a intensificar-se els rumors
de possibles contractacions del Barcelona. La
comissió delegada no vol deixar passar més
temps, i a partir de la setmana que ve posarà
fil a l'agulla per anar planificant seriosament
la pròxima temporada.
El ball de noms tot just acaba d'iniciar-se.
Des d'Alemanya, segons la revista Kicker,
s'apunta un interès pel davanter Alexander
Zickter, del Bayern de Munic. Des d'Anglaterra
• col·loquen el jove internacional sub-21 Kieron
Dyer, del Newcastle. El Barcelona i l'Inter
també han estat en contacte en teona per
tractar la sortida de Rivaldo i, com a mesura
de canvi, el club llombard ha posat un parell
de saldos sobre la taula; Alvaro Recoba i
Clarence Seedorf, amb els quals Cúper no
compta.
L'únic jugador pel qual et cos tècnic s'ha
mostrat realment interessat és el francès Djibril
Cissé, un davanter de 20 anys de l'Auxerre que
va ser una de les revelacions del mundial
sub-20 (sis gols en cinc partits). Rexach és un
dels grans valedors d'aquest jugador. .

ELS

BARCA

Kluivert se sent en un punt
àlgid de la seva carrera
O L'holandès es mostra
satisfet del seu rendiment
en Tequip blaugrana

O Creu que el Barcelúna pot O El davanter vol esborrar
guanyar títols i passa del
els mals records de Vallecas
Real Madrid
marcant gols diumenge
el jugador ha vist ja la comunió
entre el públic del Camp Nou
i els jugadors. «Es veu que disfrutem i també disfruta la
gent», va dir Kluivert, que va
afegir que «tots units podem
guanycir títols».

JOSEP M. PUIG
Barcelona

L'optimisme ha tornat a Can
Barca. Ahir el davanter del Barcelona Patrick Kluivert va
deixar clar que està en un dels
millors moments de la seva carrera futbolística, encara que
es va mostrar inconformista i
va considerar que «sempre es
pot millorar i buscar el millor
nivell d'un mateix». Kluivert va
explicar que ara se sent més a
gust en l'equip, gràcies al fet
que el tècnic Carles Rexach li
ha avançat la seva posició en
l'atac i ha donat llibertat total
de moviments als tres components del trident per alterar les
seves posicions en la davantera i adaptar-se així com creguin convenient a cada moment del joc. L'internacional
holandès considera que
aquesta variació en l'atac és
una de les claus de la millora
del joc del Barcelona, encara
que no vol fer comparacions
amb la situació del Real Madrid, perquè diu que no li interessa fixar-se en altres
equips i que prefereix centrar-se en el conjunt blaugrana. «El Madrid també està ju-

Kluivert va somriure durant gran part de la roda de premsa. / MIKEL LABURU:

gant bé, però nosaltres hem
Uns altres d'aquests factors
millorat molt, si bé hern de de- són la millora en la confiança
mostrar-ho en més partits», va dels jugadors i el control de la
subratllar Kluivert.
possessió de la pilota, segons

Kluivert, que considera que, «si
es guanyen els partits i es juga
bé, gaudim tots i això és el més
important». Per aquest motíu,

Vallecas, la clau. L'holandès
ha destacat que, després'de
guanyar el Barcelona els seus
dos últims partits al Camp
Nou, ara és necessari sumar
victòries fora de casa. La primera oportunitat serà aquest
cap de setmana al camp del
Rayo Vallecano, on «s'ha de
guanyar, sigui com sigui». Tot
i aquesta declaració d'intensions, Kluivert va explicar que
no guarda un bon record del
camp del Rayo Vallecano, ja
que fa dues temporades el comitè de competició el va sancionar amb quatre partits per
im cop de colze a Cota. Patrick
Kluivert després de comparèixer en roda de premsa es va
mostrar molt optimista pel
partit i va assegurar que esborrarà els mals records que el
persegueixen d'aquest camp
marcant molts de gols ditmaenge, a partir de les cinc de la tarda.

Xavi lloa el joc de Rivaldo i la
millora física de l'equip
nández, que abans havia re- contra el Wisla de Cracòvia a
marcat que l'espai generat en l'agost, va contribuir al fet que
atac pels laterals quan s'incor- «s'arribés físicament malaEl migcampista Xavi Hernán- poraven per les bandes així ment als últims partits de dedez va atribuir la millora de l'e- com la millora física després de sembre».
Xavi va considerar normal
quip a la recuperació de Rival- les vacances de Nadal també
do. «Està clar que és un jugador eren elements clau de les dues que el València es queixi desmolt important i que ha tingut victòries consecutives en la lli- prés de l'arbitratge que va patir
al Bernabeu. «L'error de l'àrbimolt a veure en aquests dos úl- ga.
tims partits. Està marcant gols,
Segons el seu parer, el fort tre en el gol anul·lat els va perestà marcant la diferència i és desgast físic en la pretempora- judicar i és normal que es
el jugador que tots volem, és el da, a causa que el Barcelona queixi. Van perdre i han de
Rivaldo que fa que l'equip fun- havia de disputar una ronda buscar arguments», va cloure
,
cioni», va assenyalar Xavi Her- prèvia de la lliga de campions el cervell del Barca.
Xavi pensa que l'equip ha millorat molt. / EFE.
J.M.P.

Barcelona
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Luis Enrique recau

Coco continua
annbelseu procés'
gripal i tampoc no
s'entrena
Barcelona. El laterai Itdilà

o L'asturià estarà ara quinze dies de baixa
i no jugarà fins al mes de febrer

Francesco Coco tampoc no
es va entrenar ahir en la
sessió matinal, ja que
encara no ha superat el
procés gripal que l'efecta
des de dilluns El jugador
Italià, que ja va caure
diumenge passat de la llista
de convocats per al partit
Barça-Sevilla(3-1)
—encara que per motius
tàctics en aquest cas—,
sembla clar que tampoc
serà present a l'estadi de
Vallecas, tot I que la
contractura del lateral Sergi
Barjuán podna fer canviar
els plans del tècnic català
Carles Rexach /EL9

O Ahir no es va poder entrenar en la sessió
matinal de La Masía

JOSEP M. PUIG
Barcelona

Luis Enrique Martínez necessitarà uns quinze dies més per
reaparèixer, a causa d'unes altres molèsties que va sentir en
l'entrenament de dimarts a la
tarda i per les quals no va poder
entrenar-se ahir. El jugador
barcelonista està absent dels
camps des del desembre, quan
es va fer un t r e n c a m e n t fibril·lar al bíceps femoral de la
seva cama dreta, durant el partit Liverpool-Barça de la lliga
de campions. Posteriorment,
el jugador va rebre l'alta, però
a principi d'any una grip el va
fer tornar a la infermeria quan
semblava segura la seva participació en el partit contra el Saragossa. Luis Enrique, que estava previst que reaparegués
en el pròxim partit de lliga contra el Rayo Vallecano, es va retirar de l'entrenament de dimarts a la tarda després de sentir un fort dolor arran d'un xut
que va fer.
En l'ecografia d'ahir es va
comprovar que les molèsties
que té el jugador asturià són
degudes al fet que una zona de
la cicatriu no és prou elàstica,
segons el comunicat facilitat
pel metge del Barcelona, Ricard Pruna. El jugador asturià
s'ha sotmès avui mateix a una
infiltració, amb la qual s'espera
que millori l'estat de la seva
cama i pugui reaparèixer al febrer amb el Barcelona. Segons
el comunicat mèdic, «és aconsellable, per tenir el jugador en
plenes garanties al mes de fe-

Abelardo
Fernández
s'integrarà dilluns
que vea l'equip

i

**.

Luis Enrique està de pega també aquest principi d'any i no podrà jugar fins al febrer. / EFE.

brer i evitar una recaiguda, tenir una mica més de calma en
el procés de recuperació i no
arriscar en els pròxims quinze
dies, pel que fa a la competició,
tot i que no deixarà d'entrenar-se».
Amb aquest panorama està
clar que Gabri mantindrà el seu
lloc al mig del camp i, per tant,
a m b tota s e g u r e t a t Carles
Rexach haurà de repetir per
tercera setmana consecutiva el

mateix onze titular si Sergi es
recupera totalment d'una estrebada muscular que es va fer
a la cuixa.
Prudència. El doctor Pruna ha
preferit ser prudent en el cas
de Luis Enrique, perquè el jugador ja ha sofert dos trencaments fibril·lars a la seva cama
dreta aquesta temporada. El
27 d'óctubre passat, durant el
partit de lliga Barcelona-Betis,

el jugador es va fer un trencament fibril·lar als isquiotibials
de la c a m a dreta, que el va
mantenir gairebé un mes de
baixa. Després de reaparèixer,
en el partit Liverpool-Barcelona del 20 de novembre, Luis
Enrique es va fer un altre trencament fibril·lar, aquesta vegada al bíceps femoral de la
seva cama dreta, després del
qual encara no ha tornat a jugar.

Sergi Barjuán va tornar a
exercitar-se aun ritme baix
J.M.P.
Barcelona

Sergi Barjuán també va passar
ahir per la infermeria del Barcelona. El capità blaugrana es
va retirar de l'entrenament de
dimarts a la tarda a causa d'una
contractura al recte anterior de
la cama dreta i ahir només es

va exercitar pel matí durant
mitja hora. Ricard Pruna va explicar en un comunicat que
s'ha d'anar amb molta precaució en el cas del lateral ja que
la zona afectada és la del septum (teixit fibrós que travessa
el recte anterior, encara que
considera que «estarà bé per al
partit del diumenge a Valle-
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cas».
La seva baixa seria preocupant ja que Sergi Barjuán, juntament amb Carles Puyol, ha
estat una de les claus de la remuntada blaugrana ja que la
seva aportació ofensiva ha permès obrir les defenses rivals i
deixar molts més espais al trident.

Sergi vol estar a Vallecas. / EFE

Barcelona. El defensa asturià
Abelardo Fernández es va
deixar veure dimarts i ahir
en els entrenaments
matinals del pnmer equip i
sembla clar que comença a
veure el final del túnel de la
seva llarga lesió Lesionat
des del mes de març, el
defensa asturià ha rebut el
permís mèdic per
incorporar-se dilluns als
entrenaments si no sorgeix
cap problema físic d'última
hora Ahir Abelardo ja va
fer unes curses a un ntme
molt baix i se'l va veure
amb moltes ganes
d'entrenar-se amb
l'equip /EL9

Andersson
s'entrena a part de
l'equipi noaniràa
Vallecas
Barcelona. Patrik Andersson
va tornar ahir als
entrenaments, però va
evidenciar que encara no
està bé Tot i començar
l'escalfament amb els seus
companys, va acabar
l'entrenament a part
perquè continua sense
recuperar-se dels
problemes físics que ha
patit les últimes setmanes
L'última lesió va ser la
distensió del lligament
col lateral intern del genoll
esquerre que el va deixar
fora diumenge /EL9
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Geovanni i Rochemback
no volen marxar
o Els dos joves jugadors brasilers no volen
ni sentir a parlar d'una possible cessió

O Oblidat el seu retard, només pensen a
treballar per tornar a la titularitat

EL 9
Barcelona

Dimarts passat informàvem de
la intenció del Barca de desfer-se de Geovanni i Rochem-.
back, bé traspassant els dos joves jugadors brasilers o bé cedint-los a un altre equip europeu. Ahir, els dos futbolistes
van ser presents al programa
de Ràdio Barcelona La Graderia. Cap dels dos pensa en la
possibilitat de deixar el Barcelona. «Hem vingut aquí per
triomfar i això és el que volem
fer. No pensem en üna cessió.
Ara només volem treballar per
recuperar la confiança de
Rexach», va apuntar un Rochemback que dubta que pugui obtenir la condició de comunitari encara que el seu cognom és alemany. Els dos jugadors, segurs que Rexach ja ha
oblidat el seu retard després de
les vacances de Nadal, encara
tenen esperances d'anar al
mundial amb Brasil: «Sabem
que és difícil, però no impossible. Ara bé, per anar al mundial abans hem de ser titulars
al Barca. Lluitarem per recuperar la confiança del tècnic», va
dir Geovanni. Rochemback,
que va descobrir que al Brasil
té un grup de música amb uns
amics, va parlar de la seva
adaptació al club: «A poc a poc
ens anem adaptant. No hem
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Geovanni està segur què acabarà triomfant al Camp Nou. / EFE

tingut gaires problemes perquè ens han ajudat les nostres
famflies, què són a Barcelona,
i els companys, especialment
Rivaldo, que ens ha explicat tot
el què representa el Barcelona.» Pel que fa al títol dé lliga,
Geovanni, que va explicar la

seva condició d'Atleta de Crist
i el fet que al Brasil jugava com
a davanter centre, pensa que el
Barcelona el pot guanyar:
«Hem de jugar com aquests
dos últims partits tota la segona volta i oblidar-nos dels àrbitres i el Madrid». Rochem-

back es va expressar amb paraules semblants: «Molts opinen què el Madrid guanyarà la
lliga amb facultat, però penso
que el Barcelona té moltes possibUitats d'assolir el títol si segueix jugant com aquests últims partits».

Barcelona El F,C Barcelona
cedirà els seus terrenys de
Can Rigalt per facilitar
I organització, per part del '
j govern espanyol deia
cimera de la Unió Europea
que se celebrarà els
'
propers 15116 de març a '
Barcelona, segons van
confirmar ahir fonts del
'
club blaugrana Els terrenys *'
seran utilitzats per t ,
instal lar-hi ei centre de
premsa i un aparcament,
' per la'proximitat entre el *
' terrenys de Can Rigalt i els
dos hotels on s allotjaran
els assistents i l'escenan de
ia cimera el Palau de
'
Congressos v EL9
'

han marxat de Torí són Zinedine Zidane i Christian Vieri, i
segons Corriere dello Sport, les
El Manchester United i el FC ofertes tant del Barca com del
Barcelona han presentat una Manchester estarien molt a
oferta formal a la Juventus de prop dels 13.000 milions de
Torí per l'estrella-italiana Ales- pessetes que va pagar el Masandro del Piero, segons publi- drid per Zidane. De moment
cava ahir el rotatiu italià Co- Del Piero no s'ha pronunciat
rriere dello Sport. Segons s'ar- sobre el tema, però es veu digumenta en aquest article, la fícil que la temporada que ve
directiva del club transalpí està l'astre'italià es quedi en el futestudiant seriosament les ofer- bol del seu país.
tes seguint la seva estratègia de
traspassar jugadors si les ofer- Agnelli, darrere d'Alessandro.
tes són temptadores. Els dos El propietari de la Juventus de
últims exemples defiguresque Torí, Giovanni Agnelli, que s'ha
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declarat un enamorat del davanter del River Plate Andrés
d'Alessandro, podria intentar,
amb aquesta estratègia de vendre Del Piero, obtenir prou superàvit per aconseguir el servei
del jugador argentí pretès pels
millors equips del continent
europeu. La Juventus, que va
sortir a la borsa aquest mes de
gener, sembla clar que es mourà ara per interessos econòmics, i qualsevol operació podria ser factible després que,
per exemple, Gadaffi va comprar rñés d'un cinc per cent de
les accions del club italià.

<

'

í,

'

El Barcelona „
cedeix el brasiler*
Trigumhoal
Figuerensé'

Oferta del Barca a Del Piero
EL 9
Barcelona

>>

Del Piero, en un matx d'aquest any. / EFE

Barcelona El brasiler
Tnguinho que fins ara
s'entrenava amb ei Barca B
ha estat cedit al Figuerense, >
equip de la pnmera divisió
brasilera fins al dia 30 de
juny El jugador, que va
arribar al Barca el passat
mes de desembre
juntament amb el seu
compatriota Marcelo
—que ara mateix juga amb
eINàstic— debutarà
diumenge que ve en el
pnmer partit de la lliga
contra I Atlético Mineiroen
Belo Horizonte /EL9

; EL9
i' DIJOUS'17 de geñerdel,2002
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La selecció brasilera
hadedefinir-seavui
O Uestada deis brasilers es
faria a les Termes Montbrió i
no costarien ni un euro

O La CBF espera fins a última O Ferran Martorell: «Hi ha un
hora per treure el màxim de
99,9 per cent de possibilitats
diners dels seus amistosos
que es jugui el 18 de maig»

EL 9

Barca, Espanyol,
Lleida i Terrassa, en
el sorteig de la copa

Barcelona

La Federació Catalana de Futbol (FCF) espera avui a la tarda
la contesta definitiva de la
Confederació Brasilera (CBF)
perquè es pugui disputar el
partit amistós que la catalana
ha proposat per al dia 18 de
maig, dissabte, al Camp Nou.
L'òrgan federatiu català esgota
les últimes hores d'espera amb
impaciència, ja que la decisió
final només depèn de la CBF.
La jugada del Brasil és clara: ha
demanat 48 hores de marge per
saber si alguna federació està
disposada a oferir més diners
que la catalana, que de tota
manera està convençuda que
hi haurà partit. «Es jugarà el 18
de maig amb un 99,9 per cent
de possibilitats», va declarar
ahir a aquest diari Ferran Martorell, expresident de l'Espanyol i membre de la comissió
de la FCF. La CBF, de moment,
només ha firmat contractes per
jugar amistosos amb Bolívia i
Portugal. Dos dels altres tres
partits que té previst jugar
abans del mundial haurien de
ser, en principi, contra l'Aràbia
Saudita i Catalunya, i l'últim
encara està per determinar.
«La selecció brasilera és un negoci i és lògic que busquin el
màxim rendiment econòmic»,
va assegurar Martorell, que va

El blaugrana Rivaldo i el seu seleccionador, Felipe Scolari, en un entrenament del Brasil. / EFE

afegir: «El partit no només serà
de gran ajuda per al futbol de
base, sinó també per al futbol
humil, que és molt diferent.»
La més que possible estada

de l'equip de Scolari es faria a
les Termes Montbrió, a la localitat tarragonina de Montbrió
del Camp, segons va revelar
Ona Catalana. Aquesta estada

no li costaria res en principi a
la catalana, però falta que el
Brasil accedeixi a entrenar-se a
hostatjar-se lluny de Barcelona
i del Camp Nou.

La federació catalana
espera anunciar avui
l'acord perenfrontar-sé al
Brasil coincidint amb el
sorteig de les semifinals de
la copa Catalunya, què es
farà als locals del carrer
Sicília de Barcelona a partir
de 2/4 de 2 del migdia. De
tota manera, és probable
que l'anhelat fax de la
confederació brasilera no
arribi a les mans dels
federatius catalans fins a la tarda a causa de la
diferència horària amb el
país sud-americà. Al sorteig
de la copa Catalunya hi
assistiran els entrenadors
dels quatre equip que
entren en el bombo: Carles
Rexach per part del
Barcelona, Paco Flores per
la de l'Espanyol, Carles
Viladegut representarà el
Lleida i Miquel Alvarez, el
Terrassa. També està
prevista l'assistència del
president de la FCF, Jaume
Roura, i de directius de la
federació i dels quatre
equips participants.

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA NUM. 18 DE SABADELL
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ESTADÍSTIQUES, ESTUDIS DE RENDIBILITAT, PROGRAMES INFORMÀTICS 1X2, LOTERÍA NACIONAL

s

C/Àngel Guimerà núm. 4 - (08201) SABADELL - Tel. 93 726 38 99 - Fax 93 725 60 01
Web: www.laquinielaTx2.com
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Èl Barca no vol que es repeteixin
determinades situacions la temporada que ve, i una d'elles és la
dels jugadors molt ben pagats que
no juguen per decisió tècnica i
prefereixen quedar-se a la graderia abans que buscar-se un altre
equip. La raó? Ningú paga com el
Barca i, a mésy a canvi del mínirn
esforç en els partits. La direcció
esportiva del club, secundada per

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

O Celades i la selecció
M'adreço a vosaltres per felicitar-vos pel diari i per comentar
un article d'opinió que vaig llegir-hi. Tractava de la presència
de l'Albert Celades al partit que
va jugar la selecció catalana el
passat 28 de desembre al Camp
Nou. L'opinió d'ell és que s'ha
de xiular Celades, a qui considera un jugador mediocre. La
raó: és un jugador del Madrid,
i això és una ofensa a Catalunya. Ui, ui, ui... Quines bestieses que diu. Primer perquè, per
definició, cap jugador de la
meva selecció nacional no és
mediocre. Però també perquè
confon jugar contra el Barca a
tenir algima cosa en contra de
Catalunya. Són dues coses molt
diferents, un equip de futbol i
una selecció. I encara que fa
uns anys el Barca adquirís l'estatus de símbol, mai tindrà la
representativitat internacional
que té una selecció. Si Catalunya no en té, molta gent no la
respectarà mai com a país, per
moltes lligues de campions que
guanyem. I si algií representa la
selecció de Catalunya, llavors
segurament ajuda molt més al
reconeixement de Catalunya
que molts socis barcelonistes i
simpatitzants que gasten diners en el Barca per col·laborar
potser, remotament, al coneixement del país. No ho sé,
potser també. De moment,
col·laboren segur i directament
a pagar comissions per representants que passen del Barca
i de Çatalimya i els sous de jugadors com Rivaldo, que
menysté obertament la nostra
selecció (i el nostre país), /AL-

EDITORIAL

Deixeu sortir abans d'entrar
l'àrea econòmica, ha après una
lliçó: abans de deixar entrar cal
deixar sortir.
Fa la sensació que no hi haurà
Riquelmes ni Cissés fins que no
s'hagi garantit un destí definitiu
als Dani, Reiziger, Dutruel i Al-

[

fonso, per posar alguns exemples
de jugadors que provenen d'«antics règims» i que nò entren a la
pissarra de Rexach. El marc extremadament competitiu en què
es mou el Barca provoca que a
p a r t i r del g e n e r ja s ' h a g i n d e

ALGUNA PREGUNTA

MÉS?

prendre decisions que afecten
l'estiu, i com més aviat solventi la
directiva blaugrana el futur d'una plantilla cara i d'edat avançada, més perspectives de futur hi
haurà. Al Barca li interessa vendre urgentment perquè els números, sovint disfressats per les
famoses amortitzacions anuals
de fitxatges, no acaben de quadrar ni de bon tros.

L'ESPMD'HUMOR DEL MATI DE CATALUNYA RÀDIO J

«Sangus i arengades» a Madrid
Aquesta setmana hem sabut que Butragueño ha inaugurat una escolà del Real Madrid
a Barcelona. La resposta catalana a aquest
acte imperialista ha estat contundent. La
Generalitat ja ha cunenaçat que podria instal·lar màquines expenedores de preservatius a la porta de l'escola, per evitar la reproducció de la pedrera blanca. Si aquest
extrem es confirmés, i com que Overmars
no està en forma, Butragueño seria l'encarregat d'ensenyar a les criatures com posar-se l'estri i els calçotets i no quedar retratat en l'intent, com li va passar a ell.
A més, el Barca ha contraatacat ràpidament (no com els diumenges) i també ha
obert una escola blaugrana a la capital del
regne. La inauguració ha passat desapercebuda en els mitjans escrits, que no li han
dedicat una ratlla, ni tan sols á la secció de
contactes de La iïflzdn.

Com que el Barca no té Butragueño, l'encarregat d e tallar la cinta va ser Carles
Rexach. El problema va venir quan Johan
Cruyff va fer acte de presència i va exigir
la paternitat, ni que fos de penal, del projecte. Però és que encara hi ha més. Nuñez,
pensant-se que el que s'inaugurava era
una sucursal del museu que porta el seu
nom tcunbé va exigir una part del pastís in
situ. Bé, si hem ser sincers, el que reclamava Niiñez era una safata amb «sangus i
arengades». Aquest còctel explosiu va incomodar molts dels presents, ja queixosos
per la manca de cadires i l'escassedat de
racions dè marisc. Rexach, que sempre veu
la part positiva, va dir que com menys canapès, menys riscos d'ennuegar-se com el
pobre Bush. Tothom hi va estar d'acord
menys un parell de comissionistes àvids de
canapè fàcil, que encara hi són.

LA BARRILA DE L'AVI

[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

]B, el desatascador
Los atascos de George Bush
t i e n e n solución según el
Doctor Florentino. La clave
está en un histórico del Real
Madrí, faro y guía de Occidente: John Benjamín Toshack. El método este consiste en que si te atascas, tienes
que tomarte un JB. Eso sí, escocés. Luego, T h o s a con,
fuerza. Como tosiendo pero
en inglés vaya. ¿Lo pilláis?
Por desgracia esto no sirve
para desatascar al Barca. Lo
que vosotros necesitáis no
es un médico, lo vuestro solo
se cura con un santo. ¡Necesitáis un milagro!

..ELLECTOR digit@l
Qui és el favorit per guanyar
'obert d'Austràlia
de tennis'

IVANISEVIC I 5,45%
KAFELNIKOV | 6,67%
SAFIN I 7,27%
SAMPRAS • 15,15%
ALTRES

65,45%

0=

Els àrbitres afavoreixen el
Real Madrid perquè guanyi
la lliga del seu Centenario?

O

58%
Votacions, www el9 com
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El tap decisiu!
Kobe Bryant bat el rècord de punts de la
temporada i en fa 56 en 34 minuts.
Destrossa el rival, però com que l'equip
que té al davant són els
r n r rlíi Grizzlies de Pau Gasol, alguns
r K t U A mitjans destaquen abans el
català, que aviat serà notíciafinsi tot quan
li costi trobar aparcament. Com que hem
de trobar-li el costat positiu a tot el que fa,
constatem bocabadats que va fer un tap a
l'últim tir de Bryant! / NURI FORNS.
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DE RABONA
petició, A I'NBA W ha esSeria absurd discutir sotrelles. Sempre n'hi haurà
bre si l'NBA és la millor lliperò no brillen com ho
ga de bàsquet del món.THo
feien Màgic Johnson,
és i amb molta diferència.
Larry Bird o Julius Erving.
Però evidentmentja.no és
Per què no surten nous
el que era. Que Gasol en el
símbols? I els que hi havia
seu debut ja sigui un crack
fent mUlors estadístiques que a l'ACB, que Jordán com David Robinson o Tim Duncan per què desatorni i continuï sent el gran Jordán en tots els sentits pareixen? Evidentment l'NBA continua sent l'objec—espectacle, expectació...— i que dos europeus tiu de tot gran jugador però el nivell ha baixat molcom l'alemany Nowitzki (Dallas) i él iugoslau Sto- tíssim. Només fa falta observar els jugadors que hi
jakovic (Sacramento) estiguin entre el top-15 de ha a les banquetes de les 29 franquícies de l'NBA.
màxims encistelladors diu poc a favor de la com- Reflexionem-hi. / XAVi BALLESTEROS

El bàsquet NBA: qui
l'ha vist i qui el veu

[ TRIBUNA COBERTA ANDREU MAYAYO]

Del Milan a president del govern
El 18 de maig del 1994 Silvio Berluseoni afrontava el debat de confiança del seu primer govern al Senat italià. A diferència de la Cambra
de Diputats, al Senat el marge entre
vots favorables i opositors era molt
prim i no podia descartar-se que alguns franctiradors deixessin amb
un pam de llengua II Cavalieri. Berluseoni, novell en aquesta esgrima
parlamentària, observava l'enrenou amb un cert distanciament,
fins i tot hom diria que estava absent i més pendent de l'auricular
penjat a cau d'orella. De fet, sabia
prou bé que el seu futur en aquell
moment s'estava jugant a Atenes i
no pas dins de l'hemicicle. De cop
i volta demanà la paraula per anunciar que el seu Milan havia apallissat, quatre a zero, el Dream Team
de Johan Cruyff en la final de la
copa d'Europa. Qui podia negar-li
la seva nit de glòria quan la gent
omplia les places i els carrers festejant la seva victòria? Tot seguit el
Senat donà llum verd al govern Berluseoni per una diferència mínima
de dos vots.
Berluseoni havia construït el seu
imperi econòmic al caliu de la corrupció política i mafiosa de la societat italiana. A l'aixopluc del seu
amic Bettino Craxi, dirigent socialista i president del govern a meitats dels anys vuitanta, es convertí
en el magnat de la televisió privada.
La galàxia de la Fininvest aplegava
cadenes de televisió, grups editorials, productores de cinema, immobiliàries, entitats financeres,
empreses de publicitat i, al cap i la
fi, societats esportives. Per aquest

de l'era Berluseoni. Amb el temple
de San Siro ple de gom a gom, els
jugadors baixaren del cel a la gespa
en helicòpter al so esfereïdor de la
Cavalcata de les Valquíries de Wagner (recordeu la banda sonora d'Apocalipse Now]. Posteriorment,
s'aniran celebrant diferents pasqües per commemorar les successives copes i s'organitzaran croades, com la de Barcelona l'any 1989,
per conquerir el sant greal de la
copa d'Europa. Amb Arrigo Sacchi
d'entrenador el balanç de l'equip
rossonero del 1987 al 1994 fou, així
mateix, espectacular: 4 campionats
de lliga, 4 supercopes de lliga, 3 copes d'Europa, 3 supercopes europees i 2 copes intercontinentals.
Del futbol a la política. Davant el
buit de poder deixat per una classe
política esbandidapels jutges ma/2S
netes i el perill de triomf electoral
de l'esquerra, Berluseoni decideix
intervenir personalment en la lluita
política
per defensar els seus inteSilvio Berluseoni, en la campanya electoral del 2001 /EFE '
•
ressos.
nou rei Mides la televisió era essen- atractiu. No e n d e b a d e s , la Juve
«Scendere in campo», dirà socialment espectacle i el més gran sempre guanyava. Mentre la pre- lemnement perquè els ciutadans,
espectacle televisiu, segons les au- sència d'Agnelli a la llotja presiden- convertits en tifosi, l'entenguin. En
diències, era el futbol. D'aquí l'ad- cial palesava el seu rol de padrone, un tres i no res, a través de la seva
quisició del Milan i la transforma- Berluseoni amb el Milan creà la empresa de publicitat (Publitalia),
ció de la cultura futbolística.
seva pròpia imatge mítica d'em- creà un nou partit polític anomepresari q u e s'ha fet ell mateix i nat, no endebades, Forza Italia, i els
La Juve sempre guanyava. La pas- d'home providencial. Berluseoni és seus diputats seran "coneguts com
sió d'Agnelli pel futbol respon més la reencarnació de Déu, «üna idea els azzurri. Berluseoni no sortia a
aviat al símbol identificador de la triomfant», i els onze apòstols de la la televisió sinó que era la televisió,
Juventus amb la FIAT i la ciutat de pilota, els evangelitzadors de la utilitzava el llenguatge futbolístic i
Torí, que oferia a la majoria de tre- nova conversa pública. Només cal s'apropià de l'únic símbol cohesioballadors, principalment els emi- recordar la presentació espectacu- nador de la identitat nagrants arribats del sud, un punt de lar, retransrriesa per televisió, és cional italiana: la selecr e f e r è n c i a i d ' i n t e g r a c i ó força clar, el setembre de 1987, del Milan ció nacional de futbol.

Andreu Mayayo i Artal.
Professor d'història contemporània de la Universitat de Barcelona
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El consell es '
reuneix avui i
podria anunciar el
primer fitxatge
Barcelona El COnsell >
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Soldevilla pugna amb el jugador del Benfica Ricardo Pires a la semifinal de la Coupe des Rois. / EFE

Satisfacció a l'Espanyol pel
segon títol de la temporada
o Només el Saragossa i l'Espanyol estan en
el palmarès de la Coupe des Rois
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

L'Espanyol va tornar de Ginebra amb l'objectiu complert:
guanyar el segon títol de la
temporada després del Ciutat
de Barcelona, en què es va imposar per 3-0 a l'Olimpiakòs de
Grècia. Va vèncer i convèncer
en el t o r n e i g i n t e r n a c i o n a l
Coupe des Rois, va guanyar
inscriure el seu nom en el palmarès del torneig, i va tornar a
Catalunya amb 130.000 euros.
El Saragossa (1983) i l'Espanyol
(2002) h a n estat els únics
equips de la lliga espanyola
que han guanyat aquest prestigiós torneig, en què el Servette és qui té més títols.
L'equip de Paco Flores ha
manifestat la seva satisfacció
per la consecució del trofeu i
per la bona imatge que va irradiar entre els aficionats suïssos.
Els jugadors de l'Espanyol es
van adaptar a la superfície de
joc i a les característiques del
futbol que es practica en un espai reduït on la qualitat tècnica
individual passa per davant de
la força física, qualitat que al

futbol professional s'imposa
cada dia més. Els jugadors que
van participar al torneig de
Suïssa van viure una experiència enriquidora. «Ens ha anat
molt bé d e s c o n n e c t a r de la
competició i hem, gaudit molt
jugant sense pressió», va dir a
El 9 el davanter Manel, un dels
homes que gaudeix de menys
oportunitats per part de Paco
Flores.

O Catalin Munteanu va ser l'estrella del
torneig i aspira a la plaça de Posse
Munteanu, l'estrella. Però
l'estrella del torneig và ser el
migcampista romanès Catalin
Mimteanu, que va ser el màxim
golejador de l'Espanyol arftb
cinc gols, i el millor jugador del
torneig. Munteanu no sap si
després del torneig «canviarà
alguna cosa» en la seva situació
personal —a la plantilla però
sense fitxa federativa—. Tot i
així, el romanès es mostra confiat que la seva situació millori

Sense acord en la renovació de Posse
Finalment ahir no es va poder tancar l'acord de renovació de
Martín Posse. Diferències econòmiques van impedir dl director
general del club Josep Lluís Marcó i al representant del jugador
argentí Gorka Arnnda arnbar aun principi d'acord. A dos quarts
de SIS de la tarda va començar una reunió que es va interrompre
per un compromís de Marcó amb l'Ajuntament de Barcelona.
Desprès de l'entrenament es va afegir el jugador a la reunió
poro les diferències econòmiques, sense ser insalvables,
retardaran l'acord. Club i jugador estan d'acord a seguir amb
lligams contractuals fins al juny del 20061 ara només falta que
s'apropin les posicions en el terreny econòmic. Respecte al
possible encanment de la renovació en cas que el jugador
obtingui la doble nacionalitat, el club va negar que aixo tingues
cap influencia. La predisposició d'ambdues parts permet ser
optimistes pel que fa a la resolució de les negociacions que es
tancaran els pròxims dies MR
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d'administració de > '
. l'Espanyol es reuneix '
aquest vespre a dos quarts
de vuit per primer cop l'any
2002 Els directius, '
encapçalats pel president
Dani Sánchez Uibre, tenen
sobre la taula un bon
grapat d assumptes
esportius per decidir com
són les renovacions de
determinatsjugadors i la
contractació de reforços El
vicepresident Alfred Torras
informara els consellers de
les negociacions I no es
descarta que s'anunch el
fitxatge del
'
migcampista / M R

pròximament. «Si Posse obté
els papers que necessita per jugar com a comunitari, el club
m'ha manifestat que la plaça
d'estranger podria ser meva».
En aquest sentit, el secretari
tècnic Sergio Morgado va dir
que Flores estava «molt content amb el rendiment i l'actitud professional del jugador
que ha tingut el jugador». Munteanu va ser la víctima dels problemes defensius de l'equip.

PALMARES
1983 Bayern de Munic
1984 Colònia
1985Servette
1988 Bayern de Munic
1987Servette
1988 Dinamo de Zàgreb 1989 0porto
1990Girondins
1991 Ferencvaros
1992Brondby
1993 Saragossa
1999Servette.
20Ú0Olympiquede Marsella
2001 Benfica
2002 Espanyol

,La plantilla del
Betis defensa el
criticat Joao
Tomas
Sevilla La plantilla del Betis
ha fet pinya a favor del
portuguès Joao Tomas, a
quil'aficióbeticatéeñel
punt de mira per la falta
d'encert del jugador
davant de portería El
davanter no ha marcat cap
gols encara en els 14 partits
que ha jugat i tampoc ha
estat protagonista de cap,
assistència Els seus
companys li han donat tot '
el seu suport perquè es
recupen «de les
circumstàncies personals
que m'impedeixen rendir»
El jugador té la confiança
del seu tècnic, Juande
'Ramos /EFE
'

Diumenge es
lliuren insígnies
als SOCIS amb 50
anys de fidelitat
Barcelona El president de
l'Espanyol, Dani Sánchez
Llibre, lliurarà aquest
diumenge a les 12 del
migdia les insígnies
commemoratives a tots els
SOCIS que s'hagin
mantingut fidels als colors
blanc-i-blaus durant 50 o
mes anys, en un acte social
molt emotiu per als
espanyolistes Tanmateix,
diumenge en el partit
contra el Betis es preveu un
record d assistència a la
minigrada amb més de
3 000 seguidors /EL9
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Sousa demana massa
O El portuguès demana dos O L'Espanyol es reserva el O El Benfica, un dels equips
dret de renovar-lo al juny en que el volia, ja ha tancat la
anys més de contracte per
funció del seu rendiment
nòmina d'incorporacions
assegurar-se el seu futur
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

La negociació entre l'Espanyol
i el portuguès Paulo Sousa ha
sofert un entrebanc que, sense
ser insalvable, allunya per mom e n t s el m i g c a m p i s t a de
Montjuïc. El jugador internacional de 31 anys s'ha despenjat amb unes pretensions que
l'Espanyol no està disposat a
acceptar. Aquestes exigències
tenen a veure amb la durada de
la seva contractació, ja que en
les contrapartides, econòmiques les dues parts estan molt
a prop. L'Espanyol hauria proposat al jugador un contracte
fins.al 30 de juny prorrogable
per una temporada en funció
del seu rendiment, amb una
clàusula unilateral que es reserva el club. El jugador, tot i
haver acceptat inicialment les
proposicions de la secretaria
tècnica i estar a punt de signar .
un principi d'acord el cap de
setmana passat, ha dilatat èn
les darreres hores l'operació
d e m a n a n t dos anys de contracte més amb què pretén assegurar-se el futur. Aquesta demanda no ha estat acceptada
per l'entitat espanyolista, fet
pel qual les negociacions estan
ara en punt mort. Segons ha
pogut saber El 9, l'Espanyol no
introduirà cap element més
d'apropament en la negociació
perquè té molt clar que Paulo
Sousa interessa sempre que
vingui, jugui fins al 30 de juny
i demostri el seu potencial.
Paco Flores ha donat el vistiplau a la seva incorporació
però no vol prendre riscos i trobar-se amb un jugador que si
no triomfa a l'Espanyol sigui
una rèmora. Per altra banda,
s'acusa el jugador de ser un xic
conflictiu i d'haver tingut alguna cosa més que paraules amb
l'entrenador del Panathinaikòs, amb qui no mantenia una
bona relació. L'Espanyol no té
presses perquè tard o d'hora el
jugador acabarà rebaixant les
seves pretensions si no troba
abans un club que les hi accepti. En aquest sentit val a dir que
el Benfica, un dels equips que
semblava interessat en els seus
serveis, va tancar d'una tacada

Paulo Sousa demana ara dos anys de contracte. L'Espanyol es reserva el dret de renovar-lo al juny en funció del seu rendiment. / EFE

La disbauxa de noms que han sortit i que seguiran sortint
està provocant un sentiment d'incredulitat entre el soci i
està projectant una imatge exterior de l'Espanyol que no es
correspon amb la d'im club que per ñlosofia gira l'esquena
al circ en què es converteixen les contractacions de
jugadors. No és que els periodistes no facin bé la seva
J U U feina, que la fan, és que l'Espanyol ha de posar remei
P A C a les especulacions que provoquen un
desenfocament de la realitat que no condueix a res,
-a no ser que els agradi aUò tan típic: que parlin de nosaltres
ja sigui bé o malament. No es demana que Marcó o Morgado
destapin els detalls de les operacions, es tracta de començar
a descartar noms de jugadors il·lustres que no tenen res a
veure amb el que busca l'Espanyol. / M.R.

dimarts, dia que s'acabava el
termini per fitxar a Portugal, els
fitxatges dels defenses Armando Correia i Ricardo Rocha, i
del migcampista Tiago Mendes, tots tres procedents de
l'Sporting de Braga.
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Paulo Sousa ha estat des del
primer dia l'opció més creíble.
El fet de disposar de la carta de
llibertad —ara no té equip— va
afavorir els contactes. En principi el seu estat físic era el principal entrebanc. No n'hi ha cap

Alfred Torras no té pressa per fitxar
El vicepresident esportiu de l'Espanyol, Alfred Torras, no vol que
el club caigui en l'error de precipitar-se a l'hora de fitxar i aposta
per estudiar a fons cada situació abans de prendre cap decisió.
«Hem d'anar molt en compte i com que no tenim cap tipus
d'urgència hi estarem el temps necessari per no
equivocar-nos». Torras posa èmfasi en la necessitat «d'estar
convençut en el que realment pot aportar el jugador o els
jugadors que vinguin. Per això encara no hi ha cap decisió
presa» Respecte a les renovacions de Martín Posse, Mora i De
Lucas va manifestar que no trigaran massa a enllestir-les. La
reunió del consell d'administració que es farà avui i en què es
tractarà sobre tots aquests temes ens treurà de dubtes.

sospità concreta sobre l'estat
físic del jugador, però l'Espanyol no el contractarà, com és
preceptiu, sense el vistiplau
dels serveis mèdics del club.
Ahir, el secretari tècnic Sergio Morgado va dir que Paco

Flores espera poder tenir el jugador abans del partit de la setmana vinent contra el Sevilla.
En aquest sentit, Morgado va
anunciar que «en tres o quatre
dies espero que es pugui tancar
algima operació».

EL 9
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ALINEACIONS
FIGUERES
1 Caballero..: O
2 Fernando
O
3 Ruano .
O
4 Dan! F
O
5 Freixa
O
6 Cortada
O
7 Algar
O
8 Freixa .,..
..O,
9 Juli
n
10 Arnau
O
11 Peña
:_: O

CÒRDOVA
1 Leiva
.0
-.0
3 Juanito..
_0
22 Soria - 1
7 López Ramos _0
18 Jonathan
O
26 Sarmiento
O
5 Platero
__0
23 Alfonso.-... O
10 Rafa Moreno.
11 Manolo
:
leWhelliton

CANVIS
Cámara
(4)
(Jonathan 62')
Eloi
(-)
(Juli 73')
Chirola : (-)
(R. Moreno87')
Serra „ !
(-)
(Algar 00')

OCASIONS DE GOL
(4') Caballero ha de sortirgairebé fora l'àrea
perallunyarunapilotaambelspunys.
(20') Gran rematada de Dani Fernández que
Sarmiento rebutja sota els pals. •
(33') Xut de Whelliton que Caballero desvia
a'córner.
"
(23') Freixa falla a porteria buida i un
defensa rebutja la pilota.
(29') Peña falla una rematada fàcil.
(31') Arnau no pot rematar una bona
centrada.
.

;
i
•
•
;
•
;
'•
;
•
•
;
;

ÀRBITRE
Ayza Gómez.
Col·legi valencià,
Targetes grogues; •
Freixa (25') Alfonso
(48') Cámara (63')
Fernando(77')
Arnau (78') Soria
(84') Whelliton
(90') Peña (90')
Targetes vermelles:
López Ramos (25'i
57')

INCIDÈNCIES
'Competició: Partit de tornada dels quarts de
final de la copa del Rei.
Estadi: Vilatenim de Figueres.
Terreny de joc: En bones condicions.

La història en viu
O El Figueres aguanta els
nervis i es planta a les
semifinals de la copa

O El Còrdova va ser un rival
força inofensiu i el neguit
més gran va seríespera

O Els figuerencs tindran com
a premi enfrontar-se al Real
Madrid, el Dépor o TAthletic

PEP RIERA
Figueres

Vilatenim era ahir a la nit una
sala d'espera. I les esperes, encara que s'intueixi el desenllaç,
són dures. En els jugadors, tècnics, directius i aficionats del
Figueres va pesar més el lent
pas del temps que la por a la
desgràcia. Hi havia ganes de
festa, però també molta prevenció. I nervis, molts nervis.
Les notícies al final de l'espera
van ser bones, magnífiques, i
els llibres d'història de fiítbol
diran que en la copa del Rei
2001/2002 un equip de segona
B, el Figueres, va ser el primer
d'arribar a unes semifinals en
tota la història de la competició. Més enllà del valor estadístic, molts p o d r a n p r e s u m i r
d'haver-ho viscut.
No és una feina senzilla jugar
un partit quan l'important és el
següent. 0 quan l'important és
que hi hagi un partit següent.
El Figueres va sortir al camp
molt mentalitzat però va tardar
a treure's de sobre el pes de la
transcendència del partit d'ahir. És difícil tenir com a rival
el Còrdova quan els que t'esperen a la cantonada són, a part
dels historiadors, el Real Madrid, el Deportivo o l'Athletic
de Bilbao. Són massa coses per
pair-les en el temps que es tarda d'anar del vestidor a la gespa.
El Figueres era a la gespa de
Vilatenim en els primers compassos del partit, però fins que
el Còrdova, en el minut 4, no va
penjar una pilota dins l'àrea local no va tenir consciència de
què hi havia de fer. El porter
Caballero va haver de rebutjar
amb els punys una pilota que
es podia enverinar, però també

>
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DanI Fernández rebutja la pilota anticipant-se a Whelliton. / LLUISSERRAT / MANEL LLADÓ.

va activar l'esquema tàctic que
havia preparat Pere Gratacòs.
La Unió va començar a defensar-se amb força ordre, acumulant defenses i migcampistes i amb Juli sol en punta, esperant muntar algun contraatac amb Arnau, Cortada, Peña
o Freixa. El Còrdova tenia el
guió escrit i s'havia estudiat el
paper. En la posada en escena,
però, va evidenciar les seves
m a n c a n c e s interpretatives.
Havia d'atacar i volia fer-ho,
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però li va faltar clarividència en
el procés creatiu i només va
provocar un cert perill en oportunitats embolicades i alguns
xuts de canari. Després d'algunes aproximacions dels andalusos a l'àrea de Caballero,
Dani Fernández va frenar els
ímpetus del Còrdova amb una
excel·lent rematada dé cap que
Sarmiento va treure de sota els
pals. El Figueres ja havia fet
acte de presència i el Còrdova
continuava a pinyó fix, treba-

llant incansablement però produint material de rebuig. Només faltava que l'àrbitre allargués la primera part tres minuts més.
A la segona part el Còrdova
va posar la defensa al mig del
camp i, volent atacar, només va
aconseguir embolicar-se més i
deixar una parcel·la més gran
que el centre comercial qúe hi
ha al costat de l'estadi perquè
el Figueres desplegués un contraatac rere l'altre. Freixa en el

minut 23, Peña en el 29 i Arnau
en el 31 van perdonar el primer
gòl —el gol de la glòria i la tranquil·litat—perquè els seus xuts
van semblar espinades. El Figueres no marcava i el Còrdova
continuava negat, però l'àrbitre va tornar a reclamar protagonisme allargant el partit vuit
minuts. Va ser una prolongació
tan absurda com justificada va
ser l'emoció dels figuerencs
quan Ayza Gómez es va dignar
a xiular el final.

I H i i i i l i i i c t IÍÜÉÍESÍAtóitftÉÉItllIipil IK
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Pere Gratacòs: «Som la
ganga de les semifinals»
o El tècnic diu que el Figueres s'ha guanyat
el respecte com a club i com a equip

O El president, Albert Domínguez, prefereix
que el rival sigui el Real Madrid

EL 9

Pere Gratacòs

Figueres (Alt Empordà)

L'entrenador del Figueres,
Pere Gratacòs, va assegurar al
final del partit, després de consumar la històrica classificació
i haver passat per sota la dutxa,
que el seu equip serà la «ganga»
deies semifinals. Gratacòs, que
va assegurar que no el preocupa el nom del rival en aquesta
ronda, va afirmar que la victòria d'ahir, com les anteriors,
permeten al club «guanyar-se
el respecte com a equip i com
a club de futbol estatal».
Gratacòs va recordar que
tant ell com la resta del cos tècnic de l'equip van formar part
de la plantilla figuerenca que
va perdre la promoció d'ascens
a primera i considera que «amb
l'accés a semifinals, el deute
està pagat». També va destacar
que el seu equip ha arribat a
aquestes semifinals sense haver perdut cap partit i que només ha encaixat dos gols en
vuit partits: «Hem fet un gran
treball defensiu i ha estat clau
per arribar on som.»
El Madrid és l'equip que prefereix el Figueres per a les semifinals, segons va explicar el
president del club, Albert Domínguez. «Preferir per preferir
m'agradaria que ens toqués el
Madrid. De tota manera ara ja
m'és igual», va comentar el di-

Entrenador del Figueres

©Estic rient perquè això
és molt difícil d'expjicar
©Aquesta victòria, com
les altres, ens permet
guanyar-nos el respecte
com a equip i com a club

;1

Pepe Murcia
Entrenador del Còrdova

©El Figueres és un just
semifinalista de la copa
©En tots dos partits he
alineat els jugadors que
podien fer-ho millor. No
he reservat ningú

Pere Gratacòs, en un moment del partit d'ahir. / LLUÍS SERRAT / MANEL LLADÓ.

rigent, que es mostrava molt
eufòric al final del matx. «Arriba un moment en què l'emoció
no es pot controlar. Avui he
plorat», va reconèixer. Domínguez va explicar que confia
que, tot i que l'ordre dels partits els designa el sorteig, hi pugui haver un acord amb el rival
i el partit d'anada es jugui a Vilatenim. Domínguez va recordar l'esforç què han fet el club
en els últims anys, tant econò-

ELS AFICIONATS VIUEN
EL DUEL AMB PASSIÓ.
Després del triomf, Figueres
va sortir al carrer a celebrar
la gesta històrica. Quan l'àrbitre va xiularel final, hi va
haver una invasió del camp
a Vilatenim, però també es
van envair els carrers més
cèntrics de la ciutat. Els
cotxes van fer anar les botzines a tot drap i els aficionats no es van cansar de cridar i cantar que aniran a jugar la final de la copa al Santiago Bernabeu. Si la celebració per la victòria a Còrdova no podia ser completa
perquè faltava la tornada,
ahir sí que tothom es va
deixaranar. /ü.s.
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micament com esportivament, tejar el triomf als vestidors, va
i va reconèixer que és molt di- coincidir a assenyalar que no ja
fícil que puguin retenir Pere no els importa quin sigui el riGratacòs la temporada vinent. val. «Hem entrat en la història
«Si hi ha ofertes nosaltres no del futbol espanyol i no ho oblitancarem mai les portes a nin- daré en vida», assegurava el lagú», va assegurar, fent referèn- tercd Jordi Freixa. «S'ha notat
cia als rumors que asseguren l'alè de l'afició, la gent s'ha
que l'Osasuna segueix el tèc- . abocat amb nosaltres», hi va
afegir. «Això es un regal de
nic.
La plantilla del conjunt fi- Déu», va assegurar el central
guerenc, que va fer la volta el Dani Fernández mentre disfrucamp al final del matx i va fes- tava de la gesta històrica.

Més de 7.000
aficionats donen
suporta l'equipa
Vilatenim
Figueres (l'Alt Empordà). U n s

7, 500 espectadors van
acudir ahir a Vilatenim per
donar suport a l'equip I
viure la pàgina més
gloriosa del Figueres
L'entrada d'ahir va ser la
segona millor de la
temporada, després de la
del partit contra el
Barcelona (9 300) Entre els
espectadors hi havia el
conseller de Cultura de la
Generalitat, Jordi
Vilajoana, el president de la
Federació Catalana de
Futbol, Jaume Roura, i el
publicista I excandidat a la
presidència del Barcelona
Lluís Bassat / j FERRER

El sorteig dels
emparellaments
de semifinals es
farà demà
Figueres (Alt Empordà). El

Figueres sabrà quin serà el
seu rival en les semifinals en
' el sorteig que es farà demà
al migdia a la federació Els
altres tres equips implicats
en el sorteig, ei Real Madnd,
el Deportivo i l'Athletic de
Bilbao, volen que el seu nval
sigui ei conjunt figuerenc,
tot I que respecten molt els
jugadors de Pere Gratacòs
per la gran trajectòria que
han seguit durant tota la
competició, deixant enrere
dos equips de pnmera
divisió, el Barcelona i
l'Osasuna Amés,el
Figueres no ha perdut cap
partit /EL9

Deneguen la
petició de l'Hospi
de suspendre la
competició
Madrid. El jutjat central del
contenciós administratiu
número 6 ha denegat la
petició de la suspensió de la
copa feta per l'Hospitalet
L'equip català va presentar
recurs per entendre
«vulnerat el seu dret a la
igualtat», garantit per la
constitució, pel fet que el
partit d'anada dels vuitens
de final contra el Deportivo
es disputés al Miniestadi
perquè el Deportivo nova
volerjugar al camp dè
; l'Hospitalet;pércjuè.ésde i .;;
lOgespaartificial!,:/EFE .,.; ]'••',^
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El Deportivo salva el coll amb
un penal agònic al Zorrilla
o El Valladolid, tot i ser superior, no va
aconseguir marcar en la segona part

O Un penal de Peña a Pandianí va ensorrar
els mèrits dels castellans

íahiriqueel'dubmadridistá;];
-i 'haglimantiogutcontactes ! i i
; ambel;migGampista
;> ;
iírancès de,l'4i;Senai,Rati;ick ;Í
n .-.Vieiraíaueemi ünsvaü ;) .', íh!

h (VAUIADOUD lli
¡i > Valdano va.,assegurarqCie ; : i

'Mar ' '

isviatgeiyieiraestà valorat!! (s
s: en.noraritaimilions'd,euros Jí;
;!sii t i ^ V r i n t r a r t p f int; a\ 700'^ •• !..,<>

CANVIS
17L.Gan:fa perEusebio(97')
16Jesús per Pachón (106')
5Mario perRicchettl(69')
6M.Silïa per Sergio (60')
lOFran perCapdevila(55')
21Valerón perPandiani(45')
GOLS
1-0. (3') Fernando
Estira en planxa i marca de cap després
d'una centrada.
2-0. (35') Mario
entre un núvol de jugadors aconsegueix
marcar en una rematada.
2-l.(108')Trlstán
marca de penal.

;'jiüo^riqijense: iftiiiíinr; ijin*

Jesús, del Valladolid, i Scaloni, del Deportivo, salten de cap per una pilota. / EFE

tellans a transmetre aquest op- mitjà d'una rematada de Mario
timisme a la graderia, ja que, dins l'àrea, aprofitant un refús
tot just començar la primera del pal, va iguEilar l'eliminatòUn dolgut Deportivo tomava al part, el davanter del Valladolid ria arribat el descans.
Nuevo Zorrilla amb l'ànim de Fernando va marcar de cap
La falta d'encert en els mefer valer el 2-0 del partit d'ana- • després de rebre una centrada tres finals va propiciar que el
da per adjudicar-se les semifi- per la banda dreta. El Deporti- Valladolid, tot i el seu domini,
nals de la copa del Rei. El Va- vo, però, lluny d'apilonar-se a no aconseguís la victòria un
lladolid, per la seva banda, des- darrere, va saber superar la por cop esgotats els 90 minuts de
prés de golejar els gallecs (3-0) d'un segon gol i començar a fer joc. En la pròrroga, un penal
en l'última jornada de lliga, un bon futbol. El Valladolid, assenyalat per l'àrbitre va deaft-ontava el partit ple d'opti- però, va superar la defensa de- cidir, l'eliminatòria a favor del
misme. Van trigar poc els cas- portivista en el minut 34 i per Deportivo.
EL 9

ÀRBITRE
Fernández Marfn (collegi valencià).

TARGETES
Grogues:
Marcos, Caminero, Jesús, Tote, Fernando,
Duscher, Donato, Romero, Pandiani, Sergio,
Scaloni i Capdevila.
Vermelles:
Romero, Pandiani.

INCIDÈNCIES
1 8 . 0 0 0 espectadors.

El Madrid regala el partit (1-0)
EL 9
Madrid

El Rayo rebia ahir la visita del
Real Madrid en el partit de tornada dels quarts de final de la
copa. El contundent 4-0 aconseguit pels blancs en l'anada va
propiciar el descans de les estrelles madridistes Hierro, Raül,
Figo i Zidane. Els dos equips
van constatar en el terreny de
joc que es tractava d'un partit
de tràmit: El Rayo no va poder
fins l'últim minut de joc, grà-

iííteiTiDorada Dassadasua fer! i ;

VaUadoUd

cies a un gol de Peragón, vèncer
un Madrid que va anar al Teresa Rivero a passejar-se.

i! l'AtétiCipeii'Unia errada s. ! | i
••i^adrTíiiqístrativai'poíjmas! f i f I-

í í í i ' i ü i u a i i C f í S \ j ' í'-v>'ï'S;;;; \}i .i'"í

.¡^yaièndaíiEIdefensa argent 5- í

l'acusacio,:p¡eijipárt',clel;diariiÍ'j
argérit^O/é;idVvÍDlèriii;|ï;!!;'!fíl
,!,, lesionar Zidane-per evitar la,i;;
,i'ÍTP<:¿>n'rla Hol'fran'rèc ohipl''!.' ; i ' i

RAYO ÏAUECANO: Lopetegui, Cota, Corino,
Mainz, Graff, Mauro, Azkoitia,Roy, Arteaga,
Glaucioi Bolo.
Canvis: I.Iglesias(72') i Peragón (75').
REAL MADRID: Casi I las, Salgado, Pavón, Karanka, R.Carlos, McManaman, Makelele, Flavio,
Solari,GutiiMunitis.
Canvis: Miñambres, Bravo i Borja.'

''S^Jügacior!và*ass,enyalar;qúe;;';!;j;
j|;!imahvp!;fer^m^l|ájüñ';i|^^^
jü jugador). AJb;'dc)nd^copsde;;!;;il
lii! peu;i;en!rebo',:R'eriaixò nQ(i,i!,.;.*

GOLS: 1-0(90') R.Peragón.
ARBITRE: Medina Cantalejo (col·legi basc)
Targetes: McManaman, Mauro, Peragón.
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Azkoitia controla en presència de Roberto Carlos i Flavio.'/ EFE
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O Mario Alberto
Kempesfitxacoma
entrenador del San
Fernando, de segona B

O Fins ara entrenava el
Gasarano, delasèrieD
italiana, després
d'haver voltat mig món

O El «Matador» va ser
el millor jugador i
campió amb l'Argentina
del mundial del 1978

«Mario, volvé»
PEP RIERA
Barcelona

Cada partit que el València
juga a casa, una pancarta de la
penya Gol Gran testimonia a
Mestalla que Mario Alberto
Kempes és una llegenda per als
aficionats valencians: «Mario,
volvé). No ha tornat a València,
però ara estarà més a prop.
«Me'n vaig per millorar», va dir
ahir Kempes, que acaba de
fitxar com a entrenador del San
Fernando, el penúltim classificat del grup IV de la segona divisió B espanyola. Kempes, el
Matador, campió del món amb
l'Argentina i millor jugador del
mundial 78, abandonarà el
modest Gasarano, de la sèrie D
italiana (tercera divisió). Es va
fer càrrec de l'eqiíip del sud d'Itàlia el mes passat i diumenge
havia obtingut la seva primera
victòria, després de dos empats
i ima derrota.
El concepte de millora que
pot tenir un jugador que ha estat campió del món, millor jugador del mundial del 1978 i
golejador llegendari és si més
no relatiu. Però Kempes, elMatador, no es pot dir que hagi
tingut una trajectòria brillant
des que va penjar les botes. Assegura que està content amb la
vida nòmada què porta des de
fa anys, però Kempes desprèn

malenconia. I l'ha arrossegat
per mig rnón des que es dedica
a fer d'entrenador.
Nascut a Bell Ville (Córdoba,
Argentina) el 1954, Kempes va
tenir una llarga i brillant carrera com a jugador en el seu
equip de sempre, el Rosario
Central, el València, el River
Plate i també a l'Hèrcules. Va
acabar els seus dies com a jugador en tres equips austríacs.
El 25 d'abril de 1993 el València
li va dedicar un partit d'homenatge contra el PSVEindhoven,
i encara va marcar tres gols.
Després de l'homenatge
Kempes es va a posar a estudiar
per fer d'entrenador i va obrir
una escola de futbol a València.
L'equip de Mestalla el va incorporar com a ajudant d'Héctor
Núñez, i junts van pujar al primer equip un jove que despuntava en el Mestalla, Mendieta.
L'equip va començar a flaquejar, sobretot quan la figura de
l'equip, el ihontenegrí Mijatovic, va disminuir el seu rendiment pels problemes personals que va tenir arran de la
malaltia del seufill.La situació
es va tòrcer i Kempes se'n va
anar a entrenar el Puig, de tercera divisió. El 1995 va dirigir
l'escola de futbol de la província argentina de Mendoza. Als
41 anys encara va jugar alguns
partits amb el Fernández Vial

Mario Alberto
Kempes, en la
seva època com
a jugador, va ser
un golejador llegendari. Actualment encara
conserva la seva
llarga cabellera./EL 9

xilè. L'any següent
se'n va anar a entrenar el
Pelita Jaya a Indonèsia. El 1997
va tornar a Europa per entrenar el Lushnja, a Albània,
però gairebé va haver sortir
per cames a causa de la crisi
poh'tica i econòmica que va
desestabilitzar el país. Va tornar a l'Argentina, va tenir un
pas fugaç com a tècnic a Veneçuela i al cap de poc va acceptar una oferta per entrenar el The Strongest i l'Independiente Petrolero, a Bob'via. L'última banqueta que
ha ocupat ha estat la del Gasarano italià. Ara seurà a la
del San Fernando, però té
molt clar que on li agradaria
tornar és a València. «Tornaria amb els ulls tancats.
Cap equip és difícil. El tècnic només té un 10 o im 15
per cent d'influència. La
resta són els jugadors»,
va dir l'any passat.

Indignació al Màlaga
Ayala. El més molest amb la decisió del «videdcomitè» va ser
el davanter Darío Silva. «El que
La plantilla del Màlaga va ex- estan fent aquestes persones és
pressar ahir la seva indignació una vergonya. Haurien de recontra el comitè de competició nunciar als seus càrrecs, feries
de la Federació Espanyola de maletes i marxar. Si guanyen
Futbol (FEF). Els andalusos diners per fer aquest tipus de
van considerar injusta la san- coses, més val que se'n vagin
ció de quatre partits de suspen- de vacances.» Així de dur es va
sió al seu company d'equip Ro- mostrar el jugador.
mero per la seva agressió al deAmb l'agressió no sancionafensa del València Roberto da de Rivaldo a Lacruz en
EL 9

Màlaga
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ment, l'exmadridista Fernando Sanz va referir-se a «diferents'criteris» a l'hora de sancionar jugadors d'un equip
modest respecte als jugadors
que militen en grans equips. El
mateix Ayala, amb un hematoma a la mandíbula, va parlar
d'una sanció exagerada. Al Sevilla la resposta tampoc es va
/A
fer esperar, el golejador Moisés
' '
va qualificar de «burla» la de- Darío Silva va ser dur amb la decisió
cisió del comitè.
del comitè de competició. / EFE

Gracia: «Jugant
coma Bilbao,a
Pamplona ens en
cauran tres»
,Vila-real (Plana Baixa) El

migcampista del Vila-real ^
XaVI Gracia es va mostrar,
' preocupat pel JOC del seu
equip a San Mamés i ho va
expressar amb '
,
contundencia «Si juguem
aixi, a Pamplona ens en
cauran tres Tots sabem '
j com juga I Osasuna i que es
un partit molt important
per als dos equips Ho hem
de donar tot si vol fer un
resultat positiu»,
referint-se al partit que
disputaran diumenge
contra un dels rivals
directes en la lluita per
sortir de la zona perillosa
' de la classificació /EFE

Nadal lOIaizola
asseguren que el
Mallorca no
baixarà a segona
PalmacleMallorca Miquel

Àngel Nadal i Javier
Olaizola, els dos jugadors
amb mes pes a la plantilla
del Mallorca, es van
mostrar confiats que >
l'equip es recuperarà de la
crisi que,travessa i van^
' assegurar que no perdrà la
categoria «El Mallorca no
baixarà a segona, en poden
estar segurs perqiie hi ha
plantilla i temps suficient
per sortir d'aquesta
situació», va afirmar Nadal
, Olaizola va afegir que els
jugadors estan molt units
El Mallorca es troba en <
zona de descens i només
ha sumat 20 punts /EL9
s
t

Larrainzardiuque
Toshackcr·iticael
Bilbao,pertapar
«altres coses»
Bilbao El jugador de
l'Athletic de Bilbao Iñigo
Larrainzar creu que les
declaracions de
I entrenador de la Real
Sociedad, John Toshack,
contra l'equip bilbaí les va
fer per «tapar altres mals»
que afecten I equip de Sant
Sebastià Larrainzar no
troba normal que, amb els
problemes que té la Real i la
situació que passa, el tècnic
gal les critiqui «la filosofia
que te l'Athletic en el tema
* dels fitxatges o en altres
aspectes» /EL9
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Ferguson rebaixa reufòria
del Manchester United
o El tècnic assegura que l'equip no es pot
permetre cap descuit més si vol el títol

O Diu que Tequip ha comès massa errades
però ha recuperat la confiança

MARTÍ AYATS
Barcelona / Londres

El tècnic escocès del Manchester United Alex Ferguson ha
posat el c o n t r a p u n t a l'ambient d'eufòria que viu el club
després de la remuntada que
ha fet en el darrer mes i l'ha situat líder de la Premier, empatat a punts amb el Newcastle de
l'exblaugrana Bobby Robson.
Ferguson reconeix que l'equip
està més «centrar i amb més
confiança», però ha advertit
que si vol guanyar el títol no pot
tenir cap més descuit. Ferguson manté que la recuperació
del Manchester, al marge de la
millora del joc de l'equip i l'encert golejador de l'holandès
Ruud van Nistelrooy, té la base
en la irregularitat dels altres rivals en la lluita pel títol. «Vam
cometre moltes errades durant
la primera volta, però ara ens
hem tornat a concentrar i la
nostra
confiança
està
creixent», afirma Ferguson. Un
dels punts més criticats de l'equip ha estat la feblesa defensiva, ja que és el que més gols
ha encaixat (32) dels deu primers classificats. Un altre aspecte que ha de solventar el
Manchester United per centrar
tots els seus esforços a guanyar
la lliga és definir el més aviat
possible el futur d e David
Beckham, que no entra habi-

19

Ei Chelsea troba
«absurd» que
l'Atléticovulgui , :
Hasselbaink
Londres. La possibilitat que
el davanter holandès del
Chelsea Jimmy Hasselbaink
torni a l'Atlético de Madrid
és «absurda», segon el
director general de l'equip
anglès, Colin Hutchinson
«Jinnnnyésféliçenel
/
j Chelsea I no vol marxar No
està en venda i encara té
tres anys innig'de ^
'
contracte», afegeix el
directiu El mateix jugador
va confirmar que no sap res
de tornar a l'Atlético de
Madrid, tot I que el club
madnieny ha insistit en els '
darrers dies a recuperar el '
davanter, al qual va
traspassar l'estiu del 2000
per uns 24,5 milions
d'euros /EL9

El Southampton
ésTúnicequipcde
la Premier que
cauen la copa

Ferguson demana concentració als seus jugadors per guanyar el títol. / EL9

tualment en l'alineació titular
i sembla tenir un peu fora.
Un dels factors que pot jugar
a favor del conjunt d'Òld Trafford en aquesta segona volta és
el cop psicològic que ha suposat per als seus rival tornar a
veure l'equip que ha dominat
de manera incontestable la lliga a dalt de tot una altre vegada

EL MILAN, SEMIFINALISTA. Dos gols de Javi
Moreno i un de José Mari
van donar el triomf al Milán al camp del Lazio
(2-3), en l'anada de
quarts de final, i van certificar l'accés pera les semifinals de la copa d'Itàlia
a l'equip milanista. El Lazio, en el qual Mendieta
va tenir una mala actuació, va fer un mal partit i
va ser xiulat per els seus
aficionats. El Milan jugarà
una de les semifinals contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Juventus i l'Atalanta, del qual es
juga avui la tornada. El
Jüventus va guanyar 3-1
a l'anada, /EFE
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i que està en plena crescuda:
«Només ens hem de fixar en la
plantilla que tenim, el futbol
que estem jugant i el fet que encara podem millorar. Aquests
són els factors que ens poden
fer millorar», explica el tècnic.

conservarà el títol és el porter
francès Fabián Barthez, que ha
comès moltes errades aquesta
temporada. «Quan tot anava
malament i tothom ens criticava, nosaltres vam seguir treballant normalment i ara ja estem
a dalt», va dir el jugador, que va
Barthez ho té clar. El que no reconèixer q u e ser desè a la
té cap dubte que el Manchester classificació era «fhistrant».

Londres. El Southampton va
serTunicequipdela
Premier que va caure
eliminat ahiren la copa
anglesa, en perdre per 2-1
contra el Rothertham
United, de la segona
divisió El Rothertham es va
avançar amb un clar 2-01 el
Southampton va reduir
distancies de penal en el
minut 70 amb un gol de
Pahars ElBlackburnesva
desfer del Barnsley(3-1), el
Chelsea va golejar el
Norwich (4-0) i el Bolton
tambe va guanyar
clarament el Stockport
County(1-4) /EL9

»FUTBOL França
0 U6-Bàstia
Montpelier-Monaco
Lilla-Bordeus
Auxerre-Lorient
Troyes-Met2
EQUIPS

pj PG PE PP GF GC Pt

Iens

2 0 1 3 5 2 36 14 44

0 LIÓ

20 11 4

5 37 20 37

Pans SG

21

810

3 25 16 34

Auxerre

19

9 7 3 28 20 34

Lilla

21

9 7 5 27 22 34

Bordeus

20

8 8 4 19 13 32

Montpeller

20

7 8

Sochaux

21

5 2 16 29
7 7 7 28 26 28

Troyes

19

8 4

Monaco

21

7 6 8 23 23 27

0 Marsella

20

5 9 6 19 19 24

Bàsba

21

7 3 1 1 22 31 24

Sedan

19

5 7 7 22 22 22

Nantes

21

6 4 1 1 18 28 22

Rennes

21

5 5 1 1 20 33 20

Guingamp

21

5 5 1 1 18 37 20

Metz

18

5 211

Lorlent

21

4

7 23 21 28

9 20 17

512 30 44 17
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O La Copa de Nacions
d'Àfrica comença aquest
dissabte-a Mali sense un
favorit clar al títol

DIJOUS 17 de gener del 2002

O El Camerun és el campió
vigent i Nigèria arriba després
d'una concentració que ha
resultat polèmica

O Tunísia és la gran
esperança àrab i Sud-àfrica
aspira a tot abans de trobar-se
Espanya en el mundial

hora d'Afríca

TONI PADILLA
Barcelona

Mali i Libèria obriran dissabte
una altra edició de la Copa de
Nacions d'Àfrica. Justament
Mali és l'amfitriona d'un torneig que arriba envoltat de polèmica per l'oposició dels clubs
europeus a no poder disposar
dels seus africans durant un
mes, obrint de nou la ferida
què l'absència de calendari
únic ha fet al futbol els darrers
anys. Aquests clubs, però, ja
han enviat a Mali els seus observadors per seguir de prop
un dels mercats futbolístics
més interessants del moment.
Com sempre, la Copa de Nacions d'Àfrica arriba sense un
favorit clar. Els lleons indomables del Camerun intentaran
revalidar el títol aconseguit fa
dos anys a Lagos. Un repte ben
difícil que només han aconseguit dos equips: Egipte (1957 i
1959) i Ghana (1963 i 1965). Els
camerunesos trobaran en Tu. nísia el gran adversari, després
que aquesta selecció va tancar
el 2001 com a millor selecció
africana. Altres representants
del futbol magribí, com Egipte
o el Marroc, han de demostrar
haver-se recuperat del fort cop
que va significar quedar fora
del mundial. El futbol de l'Àfrica negra, de la seva banda, arriba amb una Nigèria debilitada
pels problemes interns. En millor moment arriba Sud-àfrica,
rival d'Espanya en el mundial.
16 equips s'han classificat
per a la cita, i han quedat dividits en quatre grups d'on els
dos p r i m e r s a c c e d i r a n als
quarts de final. Al grup A juga
l'amfitrió, Mali, que malgrat alguns èxits en futbol juvenil, no
ha trobat un lloc a l'elit africana. Mali arriba a la cita amb la
pressió de jugar a casa i amb el
francès Henry Kasperczak dirigint una legió de jugadors que
juguen a equips modestos
d'Europa. El seu grup, a més,
no és gens fàcil. Algèria arriba
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La selecció del Camerun, amb Eto'oal capdavant, defensaran el títol. / EL9

sense pressió i amb poques asp i r a c i o n s , p e r q u è q u e d a ja
lluny la gloriosa dècada dels 80,
tancada amb l'únic títol a la
competició. Els «guerrers del
desert», entrenats per l'exinternacional Rabah Madjer, han
demostrat els darrers anysrperò, una millora del seu joc. Al
mateix grup trobem les Àguiles
verdes de Nigèria, que aspiren
a tot. La preparació del campionat, però, no ha estat la més
b o n a , a m b els j u g a d o r s ne-
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gant-se a jugar un amistós a rà la selecció després del camEgipte si no cobraven la prima pionat. El quart en discòrdia és
per classificar-se
Libèria, entrenaper al mundial, o ^ •""» — =™ ™® ^
da per George
amb estrelles com
Weah,
que a últiSis seleccions
Nwankwo Kanu
ma hora ha condiferents s'han
arribant tard a la
firmat la seva
Imposat en les
convocatòria perpresència. Els juúltimes sis
què l'Arsenal el reg a d o r s exigien
edicions
clamava. Nigèria
cobrar les primes
confiarà a Mali en
promeses per la
els seus veterans:
federació, arruïTaribo West, Oliseh, Okocha, nada per culpa de la guerra ciIkpeba i Finidi, que abandona- vil, i ho han aconseguit.

i
i

J

Al grup B, Sud-àfricà és el
gran favorit. El capità dels bafana-bafana Shaun Bartlett
serà finalment a Mali, tot i que
inicialment no volia jugar i va
arribar tard a la concentració
per jugar més amb el Charlton
anglès. El seu gran rival serà el
Marroc, que arriba tocat després de la desastrosa fase de
classificació per al mundial i
a m b M u s t a p h a Hadji n e gant-se a jugar perquè se sent
com un estranger quan torna al
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CNA MALÍ 2002
ENTRENADOR

ESTRELLA

PALMARÈS

Henry
Kas pereza k

Seydou
Keita

Finalistes el
1972

CALENDARI

Amodu
Shaidu

Nwankwo
Kanu

Guanyadors el
1980 i el 1994

19/1

Mali-LIbèria

Bamako

21/1

Algèha-Nigèria

Rabah
Madjer

Abdelhafid
Tasfaout.

Guanyadors
1990

24/1

[ Els guerrers del desert ]

25/1

LIBÈRIA
[ The Lone stars.

George
Weah

George
Weah

Primera fase

ENTRENADOR

ESTRELLA

PALMARÈS

SUD-ÀFRICA

Carlos

Queiroz

Campions el
1996

CALENDARI

[ Bafana-bafana ]

Shaun
Bartlett

PARTiï

CAMP

Sud-àfrica-Burkina Paso

Segou

6««'
MALÍ
[ Les àguiles ]

NIGÈRIA
[ Les àguiles verdes ]

ALGÈRIA

tt? -,

te

3 febrer/Bamako

1rB-2nA

3 febrer / Kayes

Bamako

1rC-2nD

4 febrer/Sikasso

;

Maii-NIgèria

Bamako

1rA-2nC

4 febrer / Segou

;

Libèria-Algèria

Bamako

1rD-2nB

28/1

Mali-Algèria

Bamako

3 febrer/Bamako

;

28/1

Libèria-Nigèria

Mopti

Equip 1 - Equip 2

7 febrer/Bamako

;

É{}uip3'-Equip4

7 febrer/Bamako

\

9 febrer / Mopti

j

DATA

2002

PARTIT

Fred OsamDuogo

Samuel
Kuffour

Campions 63,
65, 78 i 82

21/1

Marroc-Ghana

Segou

P. Weboanga i
J. Yameogo

Alassane
Ouedraogo

4t classificat
(1998)

24/1

Sud-àfrica-Ghana

Segou

[TheStallIons]

26/1

Burkina Faso-Marroc

Segou

MARROC
[ Lleons de l'Aties ]

Humberto
Coelho

Nourredine
Naybet

Campions el
1976

26/1

Sud-àfrica-Marroc

Segou

29/1

Burkina Faso-Ghana

Mopti

ENTRENADOR

ESTRELLA

PALMARÈS

Pierre
Lechantre

Samuel
Eto'O

Campions 84,
88,2000

PARTTT

CAMP

Alain Néstor
Ngouinda

Shabani
Nonda

Guanyadors el
1974

20/1

Camerun-Congo

Sikasso

21/1

Togo-Costa d'Ivori

Sikasso

Primera ronda

25/1

Camerun-Costa d'Ivori

Sikasso

26/1

Congo-Togo

Sikasso

29/1

Camerun-Togo

Sikasso

29/1

Congo-Costa d'Ivori

Kayes

[Les estrelles negres ]

\

1rA-2nB

.DATA

20/1

GHANA

• ' - \

>SEGONA FASE

BURKINA FASO

SEMIFINALS

3r i 4í LIQCS
'Equip-Equip ;
FfNAl
Equip-Equip'

10 febrer/Bamako j

•ELS ARBITRES
6*

VlV ^

CAMERUN
[ Els lleons indomables]

RD CONGO
[ Els diables vermells]

TOGO

\

[ Els esparvers ]

COSTA O'IVORI
[ Els elefants ]

6*

VJV
EGIPTE
[ Els faraons ]

\\

TUNÍSIA
[ Les àguiles de Cartago ]

\

SENEGAL
[ Els lleons ]

ZÀMBIA

Kader
Cougbadja

Bana
Tianile
Lama
Bamba

Ibrahima
Bakayoko

Campions el
1992

ENTRENADOR

ESTRELLA

PALMARÈS

Abd.EIRahman Ramzy
El Gohary
Hany

DATA

Campions 57,
59,86 i 98

CALENDARI
PARTIT

CAMP

19/1

Egipte-Senegal

Bamako

DATA

Henri
Michel

Jamel
Zabi

Finalistes el
1965 i el 96

21/1

Zàmbia-Tunísia

Bamako

Bruno
Metsu

El Hadj
Diouf

Classificats
Mundial 2002

24/1

Egipte-Tunísia

Bamako

25/1

Senegal-Zàmbia

Bamako

Roald
Poulsen

Andrew
Sinkaia

Finalistes el
1974 i el 1992

28/1

Egipte-Zàmbia

Bamako

28/1

Senegal-Tunísia

Kayes

> LES FIGURES DEL CAMPIONAT

^

m
HANY RAMZY
Defensa (Egipte)
Kaisersiautern

EL HADJI DIOUF
Davanter (Senegal)
Lens

BAKAYOKO
Davanter (C. Ivori)
0. Marsella

SAMUEL ETOO
Davanter (Camerun)
Mallorca

Un mercat que no s'esgota
Aquesta Copa de Nacions serà una bona oportunitat per veure
en acció la nova fornada de jugadors africans El Senegal
presentarà la jove davantera que enamora a França Ei Hadj
Diouf, del Lens, Henri Cámara, del Sedan, i Khalida Fadiga, del
Auxerre, que junts sumen 18 gols I això sense oblidar Amara
Traore o Souleymane Cámara Un altre talent per descobrir és
el davanter del Congo i el Mònaco Shabani Nonda i Ibrahim
Bakayoko, de Costa d'Ivori La majona d'aquests jugadors
juguen a França, que fa anys va començar a fitxar a l'Àf nca
quan la resta d'Europa ignorava aquest continent Al Colònia
alemany ho fa, però, Alassane Ouedraogo, de Burkina Faso
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S.KUFFOUR
Defensa (Ghana)
Bayern Munic

N. KANU
Davanter (Nigèria)
Arsenal

seu país. D'altra banda, Ghana,
amb el defensa del Bayern Samuel Kuffour, és tota una incògnita. La ventafocs del grup
és Burkina Faso.
Al grup C, Camerun començarà la defensa del títol en un
grup senzill. El jugador del Mallorca Eto'o i él de l'Udinese
M b o m a seran claus en un
equip que podria tenir problemes amb la imprevisible Costa
d'Ivori. El Congo, un país que
ha estat dubte per culpa de la

N.NAYBET
Defensa (Marroc)
Deportivo

Gamal El Ghandour
Codjia Coffi
Alex Quartey
Shelmani Abdúlhakim
Felix Tangawarima
Falla Ndoye
Lim Kee Chong
Mourad Daami
Evehe Divine
Mohamed Guezzaz
Coulibaly Coma
Chukvtfujwkwu Chukwudi
I Petros Mathabela
Tessema Hailemaiak
Daudén Ibáñez
Domenico Messina

Egipte
Benín
Ghana
Líban
Zimbawe
Senegal
Illa Maurici
Tunísia
Camerun
Marroc
Mall
Nigèria
Sud-àfrica
Etiòpia
Espanya
Itàlia

' LES FiNAlS
1957
1959
1962
1963
1965
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000

cruel guerra civil que pateix, i
Togo, semblen destinats a tornar d'hora a casa. Finalrhent, al
grup D, Egipte i el Senegal lluitaran per quedar segons darrere de Tunísia, que arriba en
plena forma gràcies als gols de
la seva nova estrella, Jamel Zabi, que amb 26 anys ha entrat
amb força a la selecció. De la
seva banda, els egipcis no han
parat de rebre crítiques desp r é s d e q u e d a r - s e fora del
mundial i el veterà entrenador

Egipte
Egipte
Etiòpia
Ghana
Ghana
Congo
Sudan
Congo
Zaire
Marroc
Ghana
Nigèria
Ghana
Camerun
Egipte
Camerun
Algèria
C. Ivori
Nigèria
Sud-àfrica
Egipte
Camerun

4
2
4
3
3
1
1
3
2
1
2
3
1
3
0
1
1
0
2
2
2
2

-

0
1
2
0
2
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
00
2

Etiòpia
Sudan
Egipte
Sudan
Tunísia
Ghana
Ghana
Mall
Zàmbia
Guinea
Uganda
Algèria
Líbia
Nigèria
Camerun
Nigèria
Nigèria
Ghana
Zàmbia
Tunísia
Sud-àfricé
Nigèria

ftrjienals

per penals
perpepsls

per penals

per penals

Abd el Rahman El Gohary ja ha
a n u n c i a t q u e d e s p r é s d e la
copa plegarà. Justament va ser
el sorprenent Senegal qui va
deixar fora de combat els egipcis, així com el Marroc i Algèria.
El Senegal, però, no arriba en
bon moment, després que els
jugadors van fer vaga en plena
concentració per no haver cobrat les primes promeses per la
f e d e r a c i ó . Z à m b i a t a n c a el
grup amb poques possibilitats
de passar als quarts de final.
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El Barca, planter de l'NBA
Després que Gasol hagí anat a l'NBA, sembla
que Okulaja i Navarro poden seguir el mateix
camí. Segur que alguns culers es pregunten si
no hi ha, també, un draft per a entrenadors.

Cauen com mosques
O Els cinc primers caps de
sèrie ja han quedat fora del
primer Gran Slam

O Tommy Robredo i Albert
O En el quadre femení les
Portas també van caure
favorites van passar a
eliminats en la segona ronda reliminatòria següent

ANNA FERRER

^"v*^^ Tommy Robredo

Melbourne / Barcelona

L'obert d'Austràlia s'està quedant sense caps de sèrie. Després de la tercera jornada, disputada ahir, el, màxim favorit
per guanyar el primer Gran
Slam de la temporada és ara el
sisè cap de sèrie, Tim Henman.
Les baixes van c o i h e n ç a r
abatis que l'obert. El tercer favorit per aconseguir el títol, Andre Ágassi, no va poder començar l'obert per problemes físics.
Un cop començat el torneig, el
segon cap de sèrie, Gustavo
Kuerten, va caure contra el
francès Julien Boutter en la jornada inaugural. No va trigar
gaire a caure el número 1 del
món i màxim favorit per aconseguir la victòria final. En la segona jornada, el primer cap de
sèrie, l'australià Lleyton Hewit,
va veure com el barceloní Beto
Martín el deixava fora del que
havia de ser el seu obert.
Ahir van continuar caient els
grans. Ho va fer el quart favorit,
el rus levgeni Kafelnikov, davant del n o r d - a m e r i c à Alex
Kim, en tres sets (6-3,7-5, 6-3).
Més tard ho va fer el número 5,
el francès Sebastién Grosjean,
el croat Goran Ivanisevic (10) i
el suís Thoitias Enqvist (24).
Mala sort per als catalans Els
cinc primers ja estan fora, però
no només cauen els màxims favorits. La jornada d'ahir no va
ser brillant per als tennistes catalans. El divuitè cap de sèrie,
Albert Portas, amb una lesió al
canell, poc va poder fer contra
l'eslovac Dominik Hrbaty. Al final, iin tres a zero ràpid (6-1,
6-3, 6-0) i el b a r c e l o n í fora
d'Austràlia. Durant la jornada
d'ahir, l'actual campió de la
copa Hopman també va quedar eliminat. El gironí Tommy
Robredo no va poder superar la
dreta deí xilè Fernando González i va notar massa el vent.
Després d'una hora i 45 mi-

{ - . _.7|i TENNISTA

i:i

®EII ha jugat molt bé; no
he pogut fermés
©Potser avui no he estat
al cent per cent, però
quan et guanyen així no es
pot dir res
Albert Portas
TENNISTA

©Arrossego una lesió al
canell. El primer partit
vaig jugar amb anestèsia i
avui també, gairebé no
em sentia la mà. Avui era
impossible fins i tot servir;
: „>:o I Anabel Medina
I :'f " " ' i TENNISTA

r-mmtjt
•

X

"V" •••*•

I

©Un partit molt bo, amb
un principi dur
©Estic agafant confiança
perquè jugo bé i vull
seguir treballant per estar
entre les millors

El quart cap de sèrie, levgeni Kafelnikov, durant el partjt que va perdre contra el nord-americà Alex Kim. / EFE.

nuts, va perdre per un contimdent 6-2, 6-4 i 6-4. Arran de la
seva derrota ahir, tampoc no
passarà a la ronda següent el
tennista de Benicarló Fernando Vicente, que va veure com
el marroquí Younes El Aynaoui
el guanyava per 4-6, 6-3, 6-3 i
6-3.
El madrileny Pato Clavet, en
canvi, va ser un dels protagonistes d'ahir a Melbourne. El
d'Aranjuez, el més veterà de
l'obert, a m b 33 anys, va ser
l'encarregat d'enviar cap a casa
Grosjean, semifinalista el 2001,
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en im intens partit a cinc sets
(6-4,3-6,6-0,5-7,6-4), després
de tres hores i 25 minuts.
Ja només en queden tres
Els dos catalans que queden
en el quadre masculí de l'obert
havien de jugar aquesta matinada. El barceloní Beto Martín,
el botxí de Hewitt, se les havia
de veure amb el suís Michel
íCratochvil, mentre que el rival
d'Albert Costa era Byron Black!
Carles Moya, s u b c a m p i ó el
1997, havia de jugar contra l'alemany Rainer Schuetter.

Medina i les favorites no fallen
En el quadre femení no hi ha sorpreses Venus Williams, segona
cap de sèrie, va guanyar el seu partit contra la nord-americana
Kristina Brandi amb només dos sets (6-1,6-4) El mateix va fer
la tercera favorita, Martina Hingis, que va eliminar sense
complicacions l'anglesa Greta Arn, 6-1,6-2 La vuitena cap de
sèrie, Mònica Seies també en va fer prou amb dos sets per
deixar fora de la competició Cara Black (6-1,6-1) La jugadora
de Torrent Anabel Medina va guanyar contra una de les caps
de sène, la numero 21, Daja Bedanova, en un gran partit (6-4,
6-2) La mallorquina Nuna Llagostera i l'aragonesa Conchita
Martínez van quedar eliminades, en perdre contra Barbara
Shett I Asa Svensson, respectivament Avui Marta Marrero juga
contra la belga Justin Henin

ELS
DIJOUS 17 de gener del 2002
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CONCHITA MARTÍNEZ

NÚRIA LLAGOSTERA

AMYFRAZIER

DAJABEDANOVA

Espanya

Espanya

Estats Units

Rep. Txeca .

30 anys

21anys

29 anys

Perd contra A. Svensson

Perd contra B. Schett

Perd contra A. Serra
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TOMMY ROBREDO

ALBERT PORTAS

GORAN IVANISEVIC

Catalunya

Catalunya

Croacia

Rússia

18 anys

19 anys

28 anys

30 anys

27anys

Perd contra A. Medina

Perd contra F. González

Perd contra 0. Hrbaty

Perd contra J. Golmard

Perd contra A. Kim

lEVGENI KAFELNIKOV
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O El ball de pilots fa més
complicat que mai el Ral·li
de Montecarlo
JOSEP CASANOVAS
Barcelona / Montecarlo

!#

EL 9 :
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Mai no ha estat fàcil fer pronòstics en el Ral·li de Montecarlo,
¡aquest any el ball de pilots entre els equips més potents complica encara més les previsions.
El 70è Ral·li de Montecarlo, que
amb la cerimònia de presortida
d'aquesta tarda obre una altra
edició del mundial, presenta la
incertesa de saber si algú trencarà la ratxa de triomfs consecutius que Tommi Makinen ha
aconseguit els tres últims anys.
Elfinlandès,que durant la temporada passada va meditar retirar-se, va trobar altre cop la
motivació que havia perdut en
la seva setena temporada dins
les files de Mitsubishi amb les
ofertes que va rebre de Citroen
i Subaru, aquesta última la preferida. Ara la qüestió és saber si
el quatre vegades campió del
món s'adaptarà ràpidíiment al
cotxe amb què l'any passat Richard Burns va conquerir el títol mundial, el sistema de treball de l'equip Prodrive i, molt
important, el rendiment dels
pneumàtics.
Un ral·li en què són constants
els paranys en forma de gel i

OTommlMakinenaspiraa
aconseguir la seva quarta
victòria consecutiva

neu i, en el millor dels casos,
humitat, és a dir,.un rosari de
canvis d'adherència .én la majoria de trams. Un ral·li que
aquest any tindrà una primera
etapa gens fàcil i que demà mateix podrà marcar diferències
amb la doble passada per trams
tradicionalment tan difícils
com els de Sisteron (que amb
els seus 36,73 quilòmetres serà
el més llarg de la cursa) i Selonnet, que inclouen els sovint temibles colls de Font-Belle i els
Garcinets, respectivament, i
són un trencacaps a l'hora de
decidir-sé per un tipus determinat de pneumàtic. François
Delecour, un dels que més be
coneixen el ral·li en què oficialment debutarà com à pilot de
Mitsubishi, defineix perfectament^el conjunt de la prova:
«No és pot anar sempre al
màxim perquè hi ha molts paranys. Cal trobar un bon ritme
que permeti fer bons temps,
però mantenint sempre un
marge de seguretat per si es
presenta un imprevist.»
Els favorits. En bona lògica, els
favorits haurien de ser aquells
pocs pilots que continuen en
els mateixos equips que la tem-
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Dijous 17. de gener del 2 0 0 2

O Els Ford de Sainz IMcRae
no afronten la cursa en una
situació gaire favorable

MAPA DEL RAL-Li
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O Els pilots de Peugeot es
presenten com els grans
animadors de la prova

O La concentració de trams O Els pilots passaran quatre
que slmposa també
vegades pel mític tram del
afectarà el Montecarlo
coll del Turini
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Mitsubishi

2001

19SS Makinen-Manissenmaki

Mitsubishi

20'

1998

Sainz-Moya

Toyota Corolla WRC

32,85 km

1997

Liatti-Pons

Subaru Impreza WRC

16,55 km

1996

Bernardini-Occelli

20'

1995 Sainz-Moya
1994

Deiecour-Grataloup

1993 Auriol-Occelli

Ford Escort
Subaru Impreza
Ford Escort
Toyota Célica

1992 Auriol-Occelli

Lancia HF Int

1991

Toyota Célica

Sainz-Moya

1990 Auriol-Occelli

Lancia Delta 16S

1989

Lancia Delta Int

Biasion-Siviero

1988 Saby-Fauchille

Biasion-Siviero

1987

Lancia Delta 4WD

Blasion-SIvJero

1986 Toivonen-Cresto

Lancia Delta S4

1985 Vatanen-Harryman

Peugeot 205 T16

1984 Rohrl-Geistdorfer

Audi Quattro

1983

Rohrl-Geístdorfer

Lancia 037

1982

Rohrl-Gelstdorfer

Opel Ascoha

1981

Ragnotti-Andrie

Renault 5 Turbo

1980

Rohrl-Geistdorfer

Fiat 131 Ab

1979 Darniche-Mahe

Lancia Stratos

1978 Nicolas-Laverne

Porsche 911 SC

1977

Munarl-Maiga

Lancia Stratos

1978

Munarl-Maiga

Lancia Stratos

1975

Munarl-Mannuccl

1974

Lancia Stratos
Anul·lat

1973 Andruet-BIche

AlpineAllO

1972 Munari-Mannucci

Lancia Fulvia HF

1971

AlpineAllO

O.Andersson-Stone

1970 Waldegard-Helmer

Porsche 911 S

A l'esquerra. Carlos Sainz en el Montecarlo de l'any passat. A la dreta, Tomml Maklnen l'any 2000. / EFE.
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porada anterior, la qual cosa situa Gilíes, Panizzi, Marcus
Gronholm i, no cal dir, Richard
Bums, i qui sap si Harri Rovanpera, és a dir, quatre de Peugeot
—que té en aquest ralli una assignatura pendent— i Colin
McRae i Carlos Sainz, amb els
seus Ford Focus WRC, en una
situació favorable, almenys sobre el paper. Ara bé, vist el funcionament dels Citroen Xsara
WRC en les seves fins ara esporàdiques aparicions en rallis
del campionat del món, hi ha
algú que encara dubta de les seves possibilitats? La concentració de trams que últimament
regeix en les proves del mundial també afecta el Ral·li de
Montecarlo i retalla cada vegada més l'àrea sobre la qual es
desenvolupa. Aquesta vegada,
però, els devots del mític coll de
Turini no es queixaíEin, perquè
el ral·li hi passarà quatre vegades: dues dissabte, en la segona
etapa i en sentit invers al que és
habitual —és a dir, amb sortida
a La Bollene— i les alttes dues
diumenge, amb inici a Sospel.
Amb 32,85 quilòmeties i un traçat molt variat, ja hi ha qui l'ha
conceptuat com el monument
d'aquest ral·li.

Avui, la sortida i
demà, els primers
trams de la cursa
Shakedown al matí, foto
oficial dels pilots i a
continuació roda de
premsa. I a dos quarts de
set, cerinnònia de sortida
des de la plaça del tasino.
Aquesta serà' avui l'agenda
per ais participants en èl
ralli, que ahir van passaries
verificacions. Una agenda
que té tots els números per
implantar-se també en el
Catalunya-Costa Brava, i
més encara si "es té er\
compte l'horari d'inici de la
primera etapa, les sis del
matíen el Ral·li de
Montecarlo, més o menys
com la del Catalunya, en
què el primer dia es faran
els trams de Tarragona.
Amb èl podi el dia anterior
es desvirtua el seu sentit
real, però els aficionats són
més nombrosos i les
autoritats tenen força més
còmoda la seva presència.
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COSES QUE PENSO
JORDI 0\MPS

Ho tenim
molt
complicat

.Er

Hi ha gent que quan et pregunta a què et dediques i li dius que ets periodista, fa cara de sorpresa; luia cara que es transforma en quelcom difícil de definir quan al darrere hi afegeixes que
ets periodista esportiu. Hi ha gent per a la qual
la professió de periodista té molt poca consideració, i la de periodista esportiu encara menys.
Com si fóssim els pàries de la professió, els que
ho exagerem tot, els que no tenim cap tipus de
vergonya a dir un dia blanc i l'altre negre, els que
barregem la informació i l'opinió sense cap tipus
d'escrúpol, els que no sabem escriuré... Es diuen
tantes coses dels periodistes esportius!
Però malgrat el que es digui, i no es pot negar
que hi ha coses que són veritat, ser periodista esportiu és apassionant. Ho és estant assegut en una
taula al davant d'un ordinador rebent informacions d'arreu del món i encíira més vivint els esdeveniments en directe allà on es produeixen. Hi
ha gent que diu que la informació esportiva és repetitiva, que cada setmana és igual a l'anterior.
Pels seus ulls potser. Per als que ens dediquem
a això, cada partit, cada cursa ciclista o atlètica,
cada ral·li, cada cosa té el seu encant particular.
L'encant de la'prova en si mateixa, dels seus protagonistes, de la gent que la presencia. La sorpresa és una constant en l'esport. Sempre guanyen
els mateixos, diuen els detractors. Torno a donar-los una part de raó, però és que els que diuen
això segurament que només pensen en el futbol,
i més concretament en el Barca i el Madrid. Hi
ha més esports, més esportistes. Sergei Bubka ho
va guanyar tot durant més d'una dècada, però qui
el coneixia qíian va ser campió del món l'any
1983? I Indurain, algii hauria dit abans del Tour
del 1991 que guanyaria cinc cops seguits la cursa
francesa? Si encertar el que ha de passar en el món
de l'esport és tan fàcil, com és que hi ha tan poca
gent que es fa milionària arnb les travesses?
Són temps difícils, aquests, per als periodistes
esportius. Ho tenim molt més complicat.que els
nostres antecessors. Ara ja ni tansols podem dispositar tota la nostra confiança en un esportista.
Ara ja no és fan rnites sense data de caducitat com
abans perquè qualsevol dia et pots trobar que ha
donat positiu en un control antidopatge. No és
que els esportistes d'abans no es prenguessin res..
És que abans no hi havia controls. Res a dir. Eren
altres normes i altres temps. Uns temps en els
quals no hi havia tant d'esport a la televisió i els
periodistes eren uns privilegiats que explicaven
als seus lectors el que ells havien vist. Ara els aficionats veuen per televisió pràcticament el mateix que els periodistes en directe i això ha fet augmentar el seu nivell d'exigència respecte als professionals. Els aficionats d'ara sabem molt més
que els d'abans i ens posen la feina cada dia més
difícU. I quan ens equivoquem, que
ens equivoquem, ens ho fan saber,
ràpid com no s'havia fet mai, a través del correu electrònic.
Jordi Canips.,.jïM
Periodista. Director adjunt d'El 9;

'im^JA
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Dani Solà va al Ral·li de
Montecarlo a aprendre
o El pilot del RACC va provar ahir el
vehicle amb què disputarà el mundial

O Marc Blázquez també ultima els
preparatius per a la cursa

JOSEP CASANOVAS
Barcelona / Montecarlo

Dani Solà va provar ahir per
primera vegada el Citroen Saxó
kit-car amb què disputarà el
campionat del món de rallis
júnior, que començarà a partir
de demà amb el Ral·li de Montecarlo. El pilot de Muntanyola
va poder confirmar les diferències entre el cotxe preparat a
França per PH Sport respecte
del que va pilotar l'any passat
al campionat estatal. «És difererlt en les suspensions i, sobretot, en el canvi de marxes,
que és seqüencial.. Més qiie res,
• però, ens hem dedicat a provar
diferents tipus de pneumàtics
en una carretera on havia clapes d'humitat i cada vegada
ens hi hem sentit més be», va
explicar el pilot del RACC.
Finalitzats els reconeixements dels trams. Solà va refermar que «més que mai, l'objectiu serà aprendre». «Hem de fer
un ral·li de menys a més perquè
tot serà molt nou. Per a mi, per
exemple, serà la primera vegada que correré amb pneumàtics de claus sobre asfalt.» Solà
feia referència al tram de Sisteron on hi ha alguns quilòrnetres amb neu. Marc Blázquez,
que competirà amb u n Ford
P u m a kit-car, t a m b é va fer

Alex Romaní i
Dani Solà, ahir
amb el cotxe
amb què
competiran en el
Ral li de
Montecarlo, /JAS
INFO SERVICE

al·lusió a aquesta dificultat.
«Serà complicat triar els pneumàtics», va dir el de Llambilles.
I és que amb un cotxe de tracció a dues rodes, la decisió no
és fàcil. Optar per un pneumàtic normal pot significar arribar
a la zona de neu, no tenir tracció i necessitar Déu i ajuda per
anar endavant. I qui es decideixi per muntar pneumàtics

L'ALTRE MONTECARLO
Sis equips de l'Associació Catalana de
Clàssics Esportius disputaran la cinquena
edició del Ral·li de
Montecarlo per vehicles històrics, que començarà el dia 26. Els
components
dels
equips seran H. Ribas
IB. Ferrer(Saàb96),G.
Morilla i M. Casas (Mini
CooperS),.E. Gilberga i
V. Sabater (Alfa Romeo
Sprint Veloce), A. Termes i 0. Busquets
(Porsche 911), A.Vidal
i J:R. Ricart (Morris
Minil275)iJ.KorniM.
Scarpato (Lancia Fulvia
HF)./J.c.

g^

^«-M«}.4¿B5^,;if

.---v-

a m b claus pot ser que quan
arribi a l'indret delicat se li hagin arrencat tots en l'asfalt sec.
Blázquez va provar diumenge
el Ford Puma de lequip Astra.
«Era molt rígid i de comportament nerviós i vaig demanar
unes suspensions més suaus.
Necessito un cotxe que sigui
més fàcil de conduir», va assenyalar Blázquez.
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»JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
»CICLISME

Hermán Maier no podrà
ser a Salt Lake City
o L'esquiador no es troba del tot
recuperat de les lesions a la cama

Farà la recuperació amb la intenció de
tornar a competir l'any que ve

MARC SALGAS
Barcelona/Kitzbuehel (Àustria)

L'esquiador austríac Hermán
Maier va anunciar ahir, després
d'unes quantes setmanes de
mantenir el suspens sobre la
seva decisió, que no participarà
en els Jocs Olímpics d'Hivern
de Salt Lake City el proper 8 de
febrer. El millor esquiador dels
últims anys va reconèixer que
no ha tingut prou temps per recuperar-se de les lesions que es
va fer a la cama esquerra en un
greu accident de moto que va
tenir el 24 d'agost passat. «Disposo de molt poc temps. Era
molt difícil prendre ima decisió
tan dolorosa perquè m'he estat
entrenant molt dur planejant el
meu retorn, però no estic en
bones condicions», va admetre
l'austríac. Maier va estar a punt
de perdre la cama esquerra degut a les lesions de les quals encara s'està recuperant. Tot i
això, la seva progressió ha estat
ràpida, i a finals de desembre ja
es va posar ims esquís. La setmana passada, el seu metge va
afirmar, després d'examinar la
cama, que la recuperació anava
millor del previst, però que per
culpa de problemes «de nervis»
no s'havia pogut entrenar amb
normalitat.

Ponomariovguanya la primera
partida de la final del mundial
Moscou El jove de 18 anys Rusian Ponomariov
va derrotar ahir Vassili Ivantxuk, de 33 anys,
després de 23 moviments en la pnmera
^
partida del campionat del món d'escacs que
s'està celebrant a Moscou Les expectatives
per aquesta partida era que acabés entaules
0 amb la victona d'Ivantxuk, que a mes a més
de dedicar deu hores diàries als escacs sol
aconseguir la victòria en totes les obertures
La derrota d'Ivantxuk en aquesta primera '
partida del mundial pot ser per la pressió que
VIU el jugador per la responsabilitat d'haver
de ser campió del món Encara queden set
partides més per al final del mundial / EFE
Hermán Maier, durant la compareixença d'ahir davant dels mitjans de comunicació a Kltzbuehel. / EFE.

Una carrera prolífica
Mai cap esquiador no havia aconseguit en tan
poc temps els èxits que Hermán Maier ha
aconseguit en aquestes últimes quatre
temporades. Això converteix l'austríac en
l'esquiador que ha tingut un major domini del
circuit, superior fins i tot al del mític Marc
Girardelli. En total l'austríac ha guanyat tres
campionats del món, dos títols olímpics als
Jocs de Nagano 98, dos títols al Mundial de
Vail 99 i 41 proves de la copa del món.

IVIirant el futur Maier assegura
qué té la mirada centrada en la
temporada que ve: «M'agafaré
im temps per recuperar-me en
els aspectes físic i psíquic per
l'any que ve.» Potser per això
estarà dues setmanes descansant en im lloc secret i amb sol,
per continuar la recuperació
fins que a finals de març, diu,
«tomaré a esquiar i si tot va bé
podré tornar la pròxima temporada».

Unzúe alaba Joan Antoni Flecha
EL 9

El director esportiu de l'equip
iBanesto.com, Eusebio Unzúe,
va assegurar ahir que Ivàn Gutiérrez i el català d'origen argentí Joan Antoni Flecha «donaran molt bones tardes als aficionats» malgrat que encara no
destaquin per al públic perquè
«són molt joves i encara no han
fet res d'important». Unzúe,
que es troba aquesta setmana
a Estepona (Màlaga), on l'equip ha estat concentrat du-

1 Barcelona El Ciclista mallorquí Joan Llaneras,
campió mundial de ciclisme en pista, va '
acabar en setena posició els Sis dies de
Bremen, la prova que va suposar la seva
; reaparició desprès de ser acusat falsament
, d'haver donat positiu'd'EPO en el mundial en
é
pista que es va fer a Anvers el mes de
setembre Llaneras va notar la falta de
competició, ja que la darrera vegada que
havia competit va serè! mes de novembre en
els Sis Dies de Grenoble, i juntament amb el •"
seu company Étienne de Wilde, va acabar a
vuit voltes dels guanyadors, els suïssos Bruno
RisiiKurtBetschart /EFE

>ESCACS

iCICLISME

Estepona (Màlaga)

Joan Llaneras acaba setè en
els Sis Dies de Bremen

rant una setmana per preparar
la temporada, va dir que tots
dos ciclistes són «dues de les
joves promeses del ciclisme espanyol». L'equip, format per
un total de catorze corredors,
ha aprofitat aquesta preparació per inspeccionar diverses
de les etapes de la propera Volta Ciclista a Espanya i ha acabat
recorrent un total de 1.200 quilòmetres.
Unzúe va destacar que «amb
aquest equip s'ha de tenir molta paciència perquè és molt jove» però va mostrar-se segur
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Unzúe:
«Flecha i
Gutiérrez
encara no
destaquen,
però són dues
joves
promeses del
ciclisme
espanyol»

que a curt o mitjà termini donarà bons dies al ciclisme espanyol. També es va mostrar
satisfet pel treball desenvolupat els últims dies i confia que
sigui clau per a c o n s e g u i r
triomfs aquesta propera temporada. Segons Unzúe, entre
els objectius marcats per l'equip iBanesto.com hi ha aconseguir triomfs en el Giro amb
Unai Osa, en el Tour amb el
«Chava» i Mancebo i a la Volta
a Espanya amb Jiménez a les
etapes i Mercado a la classificació general.

1 MOTOR

Schumacher s'entrenarà
aquest cap de setmana a Xest
Xest El campió del mon de formula 1 Michael
Schumacher s'entrenarà al circuit Ricard
Tormo de Xest els propers dies 19,20121
El quatre vegades campió del món estarà
aquest cap de setmana preparant la '
temporada a terres valencianes després
d'haver finalitzat les seves vacances i de >
començar els entrenaments al circuit italià de
Fiorani Durant aquesta setmana l'escuderia
> Italiana està fent proves al Ricard Tormo i ya
ser la rfiateixa Ferran qui va confirmar la
' presència de Barrichello I el mateix
Schumacher També s'entrenaran a Xest els
equips BAR Honda 1 Williams BMW /EFE
í

»NATACIÓ

'

,,

,

Maria Àngels Bardina deixa
l'alta competició
> L'Hospitalet de Llobregat. La barcelonina Mana
Àngels Bardina va anunciar ahir la seva
retirada de la natació després de vuit anys en
competició d'alt nivell amb concentracions a
centres d'alt rendiment La nedadora
olímpica plega molesta amb el tracte que ha
rebut del seu club, el CN Hospitalet, aquest
darrer any, que no ha aconseguit resultats
' rellevants Bardina va aconseguir el bronze en
l'europeu júniora Ginebra 95 Des
d'aleshores ha participat en pràcticament
totes les grans competicions en 400 m 1800
m I també va ser en els Jocs de Sydney, /EFE

r
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Un rival dejoguina ideal per ilBIili
oferir espectacle
•^

^"^^

•
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o El Barcelona rep al Palau el London
Towers en Tonzena jornada de l'Eurolliga
El darrer partit que van jugar
ANNA FERRER
els
dos equips que avui s'enBarcelona
fronten al Palau va ser la pasEl FC Barcelona juga aquest sada temporada quan els blauvespre (20.30 h pel 33) al Palau grana eren primers de grup i
Blaugrana contra el London passaven per un gran moment.
Towers anglès en partit corres- Aquell dia el conjunt català ho
ponent a l'onzena jornada de va tenir més complicat del que
l'Eurolliga. El rival dels blau^ es pensava per acabar arrib una
grana encara no sap què és victòria (82-76). El London Toaconseguir una victòria a Euro- wers va estar a punt de donar
pa i guEinyar avui al Palau Blau- la sorpresa al Palau. Quan nograna seria una sorpresa ma- més faltava un minut per al fijúscula. Tot i això, l'entrenador nal del partit els anglesos guadel Barca, Aíto García Renesés nyaven d'un. L'mbient fred i
no vol que els seus jugadors es l'excessiva relaxació és l'únic
refiïn i caiguin en un excés de perill aquest vespre.
confiança": «No afronto el partit
pensant en el resultat, però Estalviar forces. El partit, d'as'ha de ser previngut i pensar vui servirà al tècnic del Barca
en el rival».
per poder dosificar els esforços
El partit d'àvui podria ser un dels seus jugadors amb vista al
festival blaugrana i Aíto, que ho partit de lliga ACB del cap de
sap, espera que la gent s'ho setmana contra el Caja San
passi bé. «Hem de continuar Fernando. Dos dels jugadors
amb una línia d'actuació que que tindrà en compte el tècnic
faci disfrutar el públic i també seran Ademóla Okulaja i Roels jugadors dins la pista», va berto Dueñas. Tot i que el pivot
comentar el tècnic. En aquests madrileny ha renunciat a jugar
moments el FC Barcelona és dos partits de preparació per
tercer a la classificació del grup l'Europeu amb la selecció de
B de l'Euroliga darrere del Kin- Javier Imbroda per unes rrioder i roiimpija. Una victòria lèsties a l'esquena, en el partit
avui serviria per afrontar amb d'avui tindrà els seus minuts.
més forces els tres propers par- «El jugador té alguns probletits a Europa contra rivals di- mes —va afegir el tècrúc— però
rectes. Després de jugar contra no el limiten en absolut. Ha de
el cuer del grup, el conjunt mirar de solucionar-los, però
blaugrana haurà de jugar con- no deixar del tot el ritme. Ara
no li convé estar aturat».
tra Zalgiris, Ulker i Olimpija.

O Els anglesos, d'un nivell ridícul, encara no
han guanyat cap partit a Europa

•§mmmmmmmm
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Roberto Dueñas, en el partit contra el Peristeri grec. / EFE

i Esteller intentarà frenar el Madrid a Páii
'< El Real Madrid (vuit victòries i dues derrotes) juga aquest vespre
a la pista del Pau Ortès de Roger Estellar amb l'objectiu ,
' d'aconseguir la classificació matemàtica per a la segÒna.fase. .
El conjunt occità, en canvi, que ha obtingut cinc victòries i cinc
' derrotes, està obligat a guanyar el partit per mantenir les seves
aspiracions de continuar viu a Europa. Pel Madnd, un triomf
encara permetria a l'equip lluitar amb el Panathinaikòs grec pel
pnmer lloc del grup

l'Eurolliga, Vlado Scepanovic, chiani va dirigir amb mà de
va ser decisiu, tot i que el serbi mestre els seus companys i va
va mostrar detalls del seu enor- assegurar el triomf
El Tau ja és el líder del seu grup me talent. Després d'un frec a
després d'una victòria treballa- frec constant en els dos pri- PARTIZAN: Vujanic (10), Scepanovic (20), Cadíssiïna a la pista del Partizan mers quarts (30-30), els locals nak, Stanojevic (13), Krstic (4) —cinc inicial—, Petrovic (6), Ostojic (1), Glintic, Ma(59-65), amb un ambient infer- van escapar-se 39-32, però un teric, Avdalovic (5) i Nadjfeji.
nal que no va intimidar els ju- parcial de 3-18 va rellançar el TAU VITÒRIA: Corchiani (12), Sergi Vidal, Scogadors de Duskp Ivanovic. L'e- Tau, que va començar l'últim nochini (3), Oberto (14), Tomasevic (6)
inicial—, Foirest (6), Nocioni (6),
quip basc va fer una defensa quart amb una bona diferència —cinc
Scola(16)iByrd.
(42-50).
En
l'últim
quart
el
Pargairebé perfecta.
PARCIALS: 12-13,17-18, 12-20 i 17-15.
El marcatge de l'escorta tizan va incrementar la seva
ARBITRES: Brazauskas, Tsanidls i Lalnotis.
francès Laurent Foirest sobre pressió defensiva i els aficiouna de les grans estrelles de nats, els seus crits, però CorEl badaloní Sergi Vidal,
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Belgrad
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El Tau guanya a Belgrad
ja és líder (59-65)
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«Sé que
encara puc
millorar molt»
o Pau Gasol ha
passat en només un
any de ser suplent en
el Barca a l'All Star
de l'NBA

»NBA

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC
EQUIP

EQUIP

«El que vull, sobretot; és no tenir cap lesió», va dir Gasol que,
segons va admetre, va passar
El jugador de Sant Boi Pau Ga- un mal moment físic fa una setsol, una de les grans revela- mana. Va ser llavors quan Jacions de la temporada a l'NBA, son Williams va dir allò de
va reconèixer ahir que encara «som el pitjor equip de la lliga».
no s'ha plantejat quin és el seu «Crec que les seves paraules
sostre en el mdn del bàsquet. ens van fer reaccionar i van
«Sé que puc millorar molt més motivar-nos», va explicar el picom a jugador, en tots els as- vot català. Quan li van insinuar
pectes, i treballo cada dia per si en el cap de setmana de les
fer-ho, no tinc límit i desconec estrelles s'atreviria a participar
quin és el meu sostre», va co- en el concurs d'esmaixades va
mentar el jugadonen una con- deixar anar un «ni de conya».
ferència telefònica.
Gasol (16,2 punts i 8,7 rebots Un equip guanyador. És eviper partit) reconeix que la seva dent que Gasol, com tants al- Pau Gasol esmaixa amb ràbia en un partit d'aquesta temporada. / EFE
progressió en un any ha estat tres, jugadors, aspira a jugar en
completament imprevisible. un equip amb possibilitats:
«Navarro també és un jugador NBA»
En 12 mesos ha passat de ser «No sé si serà a Memphis, pergairebé suplent en el Barca què l'equip haurà crescut o un
Pau Gasol no va estalviar elogis al seu amic i excompany al Barca
—abans de la copa del Rei a altre lloc, però està clar que
Joan Carles Navarro, que té pràcticament garantida una elecció
•Màlaga encara no havia explo- . m'agradaria estar en un gran
en el proper draff de l'NBA. «Navarro és un jugador de
tat— a ser ima de les estrelles equip.» Tot i l'exhibició de
grandíssim talent, determinant en atac i, com ell, no n'hi ha
emergents de l'NBA, principal Bryant contra el seu equip (56
gaires ni a Europa ni a l'NBA. Estic convençut que si el seu
candidat a rookie de l'any i punts), Gasol va citar com a jucontracte li ho permet, acabarà jugant en aquesta lliga», va
convocat en l'equip de novells gadors més determinants de la
assegurar el pivot dels Grizzlies Al web NBAdraft.net ja situen
de l'All Star de Filadèlfia. Tot ha lliga Shaquille O'Neal, Vince
Navarro en el lloc 58 del proper draft, escollit pels actuals
anat tan ràpid que Gasol no- Carter, Tracy McGrady, Paul
campions, els Lakers.
més pensa ara que tot acabi bé. Pierce i Alien Iverson.
Barcelona

Iverson (58 punts) respon Bryant
tirs lliures. Iverson va superar
també la seva màxima puntuació (54 punts). Va ser la cinqueKobe Bryant va deixar dimarts na vegada que el jugador dels
un missatage al contestador Sixers superava la barrera dels
d'Alien Iverson: 56 punts. The 50 punts.
Answer.{la resposta), que és
Minnesota, mentrestant,
com es coneix el base dels manté la persecució implacaSixers, ja li ha tornat la trucada: ble sobre els Lakers amb una
58 punts ahir contra els pobres clara victòria contra els ClipRockets, que van cedir després pers (97-83). El jugador més vad'una pròrroga 112-106. L'e- luós del partit va ser Kevin Garlèctric jugador va fer tres rè- nett (18 punts i 12 rebots). A
cords personals en la seva ca- l'est, els Bucks de Milwaukee
rrera, en anotar 21 de 42 tirs de també continuen en forma i de
camp, amb dos triples inclo- la mà de Tim Thomas (25
sos, i 14 de 14 des de la línia de pimts) i Ray Alien (23) van des-
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PG

PP

25
22
18
20
1714
9

11
14
17
20
20
22
26

FEDERACIÓ EST OIVISIO CENTRAL

LLUfS SIMÓN

U.S.

PJ

36
36
35
40
37
36
35

Nets
Cèltics
Wizards
Màgic
Sixers
Knicks
Heat

O El jugador català
està convençut que
Navarro, per talent,
ha d'acabar en la
millor lliga del món

Houston (EUA)

94-86
96-91
97-83
92-90
116-107
106-102

Hornets-Bulls
Spurs-Wizards
Timberwolves-Clippers
Rapto rs-PistORS
Mavencks-Hawks
Bucks-Pacers

fer-se dels Indiana Pacers.
Un altre equip que manté la
candidatura al títol són els
Kings de Sacramento, que van
vèncer els Cavallers amb una
altra exhibició conjunta de Stojakovic i Webber (36 i 34 punts,
respectivament). A Washington, Michael Jordán (20 punts
i mals percentatges) va veure
com el seu equip encaixava la
tercera derrota consecutiva
contra els consistents Spurs de
Tim Duncan. Un altre que va
sobresortir ahir va ser Dirk Nowitzki (40 punts contra els
Hawks).
Alien iverson va ser imparable.

PJ

35
38
39
35
36
37
38
37

Bucks
Raptors
Pacers
Pistons
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls

PG

PP

22 13
21 17
21 18
17 18
18 19
13 24
13 25
7 30

f

FEDERACIÓ OEST DiVISlD MITJA
EQUIP

Timberwolves
Spurs
Mavericks
Jazz
Gnzzlies
Rockets
Nuggets

PJ

37
36
39
37
37
37
36

PG

PP

28
9
26 10
27 12
20 17
12 25
12 25
11 25

FEDERACIÓ OEST GiViSIÓ PACÍFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Sonics
Suns
Clippers
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

35
36
36
38
39
37
36

27
27
19
19
19
18
12

8
9
17
19
20
19
24

Ray Alien i Kevin
Garnett/escollits
jugadors de la
setmana
Nova York. EIsjugadorsdels
Milwaukee Bucks Ray Alien
(escorta) i dels Minnesota
Timberwolves Kevin
Garnett (pivot) van ser
escollits jugadors de la ,
setmana a les conferències
est i oest, respectivament
,
La setmana d'Alien va ser^
13 punts 14 assistències ,^
contra els Warriors, 27 ^
punts 14 assistències ' *
contra els Wizards, 137 ''
punts 18 tnples contraéis» * '
Knicks «Garnett, per la seva
banda, va fer una mitjana
dè 30 punts 110 rebots
contra els Supersònics, els '
Lakers I els Wizards Els
altres jugadors que
aspiraven a la nominació
eren Baron Davis, Elden
Campbell, Sam Cassell,
Kerry Kitties, Alien Iverson,
Dirk Nowitzki, Steve
Francis, Wally Sczcerbiak,
Shawn Manon i Bonzi ' ' ,
W e l l s /EL9

V ,(
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COMUNICACIÓ
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QUÈ FAN, QUÈ DIUEN FRANCESC ESPIQA
fregar la glòria amb els dits hà acabat
devorat per les circumstàncies. D'aquesta anàlisi em quedo amb el tancament, brillant, com mana tot bon manual de periodisme: «Es diria que Garriga ha anat tant de pressa a la vida
com a la pista. En cap dels dos llocs ha
guanyat. I això que era boníssim».

La caiguda més dolorosa de Joan Garriga
La història no només l'escriuen els guanyadors, sinó qué acostuma a ser implacable amb els perdedors. Un exemple cru n'és Joan Garriga, un dels millors pilots que mai donarà el motociclisme català i avui convertit en dramà-

LATRÍA
>Canal-i-Sl 3.'

Green Bay Pakers-San
Francisco 4Sers.
Partit del p/ay-off del títol
de la lliga de futbol
americà Els dos finalistes
s'enfrontaran el dia 3 de
febrer en la gran final de la
Súper Bowl, que es
disputarà a NOVH Orleans

»33i'0íil

FC Barcelona-London
Towers
Els London Towers encara
no han guanyat cap partit a
l'Eurolliga, de manera que
el Baiça ho te tot a favor
per continuar mantenint
les posicions que donen
accés a la Final Four

> Sportmania >J'!.nL>

Obert d'Austràlia
Quarta jornada del pnnier
Gran Slam de l'any
><Gugd'> Kuerten,
Kdfelnikov, Hewitt i
Grosjean —els quatre
primers caps de sene—ja
han quedat eliminats del
torneig

]

iNo periil|t;iS"íii|pia duda se
a()odcre de ti. Deja que el amor
entre en tu vida v tu cora/ón

906 422 200

tic protagonista de la crònica de successos. En un article que dignifica i honora
la professió periodística, Josep Lluís
Merlos explicava el passat dia l l a El Periódico algunes de les claus que ajuden
a entendre per què un esportista que va

«Golf+» comença avui la
seva emissió a Canal Satélite

; Barcelona.' Eijrosport, el ! ' „ ,

EL 9
Barcelona

;S.v.

Canal Satélite Digital incorpora a partir d'avui a la seva graella un canal dedicat íntegrament al golf, Golf+, que es podrà seguir pel dial 51 de la. plataforma. Aquest espai neix
arnb la voluntat d'oferir una
àmplia programació dels circuits internacionals i nacionals
d'aquest esport. La nova aposta de Canal Satélite ha estat
concebuda a partir de l'èxit de
golfistes estatals com Ballesteros, Olazábal, Jiménez o García. El seu èxit ha popularitzat
tant aquest esport que les llicències federatives s'han incrementat espectacularment
fins a gairebé 200.000 federats.
L'oferta de Golf+ intentarà cobrir aquesta extensa demanda
amb la retransniissió dels esdeveniments més importants
del golf, protagonitzats per esportistes de la talla de Tiger
Woods o Sergio García.
La presentació de Golf+ tindrà lloc avui al Cine de Canal+
de la Torre Picasso de Madrid
a partir de dos quarts de dotze
del migdia, mitja hora abans

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Magazine. Eurolliga
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge. Champions
League
16.00 Camp Nou migdia.
16.30 Eurolliga bàsquet. 4a
jornada. London Towers-FC
Barcelona
18.15 Aibum de oro. Rayo
Vallecano-FC Barcelona.
Temp. 9 3 - 9 4
20.00 Directo Barca.
20.30 Eurolliga bàsquet, l l a
jornada. FC Barcelona-London
Towers
22.15 Directo Barca.
22.45 Eurolliga bàsquet, l l a
jornada. FC Barcelona-London
Towers
00.30 Todo Barca
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/.Eurospprttornáa ,
• "retransmetreen
íexçíusjvaél , ; : ; ' ,;mundial.cie'ral·lis,;

\

' ^ '

"1.:

\

canal temàtic cie Canal! ' i
Satélit'e'Digital,'recupera; ' ' -'
, -avui en exclusiva l'emissió .;
delmundial'deral·lis',
í, '
després de lajrenúncia'de ,
.' JVEj Canal+,'qué havien ' ,
estat els éncàrfegats.de - ; ; •'
retransrriétrejaquésta [ : •][ :;*'• competició dij'rant.els ; •; '
' últirnsariys.i'.emissióí. ' - ' ; "
, comença'avui amb,tjn" / [ •
'•' resu'rh dé mitja hora Bel ;. •''Rallidè.Montecarlo./ÈL9 '

.GranVíaDigitai ' „'"'
;'analitzales''"' • ;;*'
',<<parellés;defet»; •;; (sn l'esport "^[^ .;,;/;

Sergio García prova un cop en el Nedbank Golf Challenge de Sud-àfrica. / EFE

que comenci la retransmissió.
Durant la presentació hi haurà
una conferència de premsa
amb la participació deJoséManuel Lorenzo, director general
de contiguts i producció de Sogecable, els golfistes Severiano
Ballesteros i José Maria Olazá-

EUROSPORT
08.30 Tennis. Obert d'Austràlia.
14.15 Biatió. Copa del món des
deRuhpolding.
16.00 Tennis. Obert d'Austràlia.
19.15 Eurosportnews.
19.30 Patiiiatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic
2002.
22.30 Tennis. Obert d'Austràlia.
23.30 Eurosportnews.
23.45 Motor. R a l l i IVIontecarlo.
00.15 Patinatge. Campionat del
món de patinatge artístic.
01.15 Eurosportnews.

bal i la presidenta de la Federació Espanyola de Golf, Emma
Villacieros. Durant l'acte, Ballesteros i Olazábal seran els
encarregats d'apretar el botó
que donarà inici a les emissions del primer canal temàtic
d'.Europa dedicat al golf.

SPORTMANIA
07.30 Bàsquet ACB. Caja San
Fernando-Pamesa València
09.30 FutboL l a divisió.
Valladolld-Deportivo
11.15 Bàsquet. ACB.
Granada-Adecco Estudiantes
13.15 FutboL Lliga italiana.
Chievo-Fiorentina
15.00 Futbol mundial.
15.30 Futbol. Lliga argentina.
Raci ng de Avel laneda-San
Lorenzo de Almagro
17.15 Bàsquet. NBA. Los
Angeles Lal<ers-Miami Heat
20.00 Motor. Resum IRL 2 0 0 1
21.05 Noticias.
21.10 HoqueL NHL. St.Louis
BIues-Edmonton Oilers
23.15 Boxa
00.30 Notícies
01.00 Bàsquet. NBA.
V/izards-Spurs
04.00 Futbol. Madrid-València

; • .Barcelona.' El canal Premium ';
de Vía-Digital estréria avui a' ,
peslò'delanitel' > ' • ' ' .; docu'm'èntal Corppafiefos, •• • [
rivales y amigos, que [ ,"';'•'^
[ repassa la història de , ' !
.'destacades'pàrèlles' ' ;'; . '
^ "d'èspórtistes I la seva '- , ; ' '
í relació dins'i fora del* , ? ' 1 \
' ' terreny de;joc. Algunes de , ; '
>; les pafelles'són Corretja i '' !.
'*,;,Moyà'/DiStèfah'diKübala' " ,
' ò Delgado ilndurain./EL9-• •

TÈLEDEPORTE i FUTBOLTOTAL
10.01 Notícies
10.10 Tennis. Open d'Austràlia
15.00 Patinatge artístic.
Campionat d'É'uropa. Dansa
original des de Lausana
17.00 Voleibot Lliga de
campions femenina.
Construcciones
Damesa-Schwerinner
19.00 Tennis. Open d'Austràlia
23.30 Polideportivo 2002
00.00 Tennis:Open d'Austràlia
02.00 Patinatge
artísticCampionat d'Europa
patinatge artístic 2 0 0 2 .

07.00 Marsella-Bastia. Lliga
francesa. Jornada 2 1
09.00 Oporto-Sportingde Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 18
11.00 Chelsea-Norwich City. FA
Cup. Replay tercera ronda
13.00 Lilla-Bordeus. Lliga
francesa. Jornada 19
15.00 Southampton-Manchester
United. Premier league.
Jornada 2 2
17.00 Arsenal-Liverpool. Premier
league. Jornada 2 2
19.00 Chelsea-Norwich City. FA
Cup. Replay tercera ronda
21.00 Lilla-Bordeus. Lliga
francesa. Jornada 19
23.00 Newcastle-Needs United.
Premier league. Jornada 2 2
01.00 Lilla-Lens. Lliga francesa.
Jornada 2 1
03.00 Marsella-Bastia. Lliga
francesa. Jornada 2 1

ELS
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DIJOUS 17 de gener del 2002

TRIBUNA DESCOBERTA
JAUME PERAL

LASETMANA ,
»DIJOUS 17

Pixarem sang
s collonut. Un català va ser el
fundador i primer president
del Realísimo. Joan Padrós i el
seu germà Carles van ser dues de les
persones clau que van fer possible que
el club blanc celebri aquest any el seu
Centenario. Quina creu que ha d'arrossegar per sempre l'equip de Florentino, quina taca en el seu historial, quina
mala sort... quanta maledicció. No podien ser de Madrid, d'Extremadura, de
Castella o Múrcia ni francesos, suïssos
o portuguesos... havien de ser catalans.
Tots els socis, junta directiva i jugadors, tots els madridistes, han d'agrair
públicament a Catalunya que si són el
que són és gràcies a dos germans catalans. Té nassos. Aquesta deu ser l'única taca negra en l'any d'aquest brandi barat que es diu Centenario, perquè
al Madrid del 2002 totes li ponen. Començant pels arbitratges, és ima vergonya els ajuts que reben temporada
rere temporada; penals dubtosos que
pel Madrid mai ho són, fores de joc que
els jutges de línia veuen claríssims, tolerància extrema amb alguns jugadors... és un escàndol sempre tolerat i
mai corregit pels estaments esportius
de Madrid dirigits per uns personatges
que quan passen per una situació compromesa mai es posen vermells; el color que els puja a la cara sempre és el
blanc. Capítol a banda es mereix un jugador malcarat, brut, destraler i violent
que es diu Hierro, a qui tot se li perdona. Ni els vídeos on són evidents les
agressions als rivals són motiu suficient perquè algú castigui a perpetuïtat
la brutícia i violència d'aquest impresentable jugador. Però tranquils, mai

Bàsquet. Eurolüga. 1 l a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

»DIVENDRES 18
EL BLANC VIOLENT, A Femando Hierro tot se li perdona, ni els vídeos on són evidents
les agressions a jugadors contraris són motiu suficient perquè algú castigui la seva agressivitat ila seva violència./EFE

FutboL Lliga. 21a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final.
Tornada
Futbol de sala. Divisió d'honor.
17a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Motor. Campionat del món de
trial indoor. Marsella
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 9a jornada
Waterpolo: Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de final
VoleiboL Lliga. 18a jornada •
Esquí alpL Copa del món.
Descensa Kitzbuhel i eslàlom
gegant a Berchtesgaden
FutboL Copa Àfrica
Escacs. Final del campionat del

»DIUMENGE 20

passa res perquè Hierro és un exemple
del que a Madrid es coneix com la furia
española:
Hi ha situacions o personatges que
lliguen molt bé amb la personalitat de
Fernando Hierro. Els Estopa, en lloc de
dibuixcir un porc a la portada del seu
últim disc, haurien d'haver triat la cara
del jugador del Madrid o que Santiago
Segura busqués un soci per al seu personatge Torrente, algú barroer, brut i
violent com Hierro. I mentre tot això
passa, les televisioris d'Espanya frisen

expliccint que el francès Zidane li han
pres mides per immortalitzar-lo al Museu de Cera de Madrid; Quan escolto
parlar d'un museu de cera em ve de seguida al cap olor a naftalina casposa,
a una cosa molt carrinclona i poc moderna, em ve al cap el passat i no el futur, em ve al cap el Real Madrid. Crec
que era Martí Perarnau que va dir en
relació al centenari del Madrid que
aquest any cagaríem plom.
Jo crec que a més de ca- ' '--^-,
gar plom pixarem sang.

Jaume Peral. Periodista
'kkicRS»-

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

Real Madrid
Athietic
Celta
Barcelona
Alavés
València
Deportivo
Betis
Valladolid
Las Palmas
Sevilla
Màlaga
Espanyol
Saragossa
Viia-reai
Osasuna
Tenerife
Mallorca
Real Sociedad
Rayo

PUNTS

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

(BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERA JORNADA

Espanyol-Betis
Diumenge(17.00, PPV)
Màlaga-Real Madrid
Dissabte (21.30, TV3)
València-Valiadolid
Diumenge(17.00, PPV)
Deportivo-Las Palmas
Diumenge ( 2 0 . 0 0 , C-t-)

Mallorca-Athietic
Diumenge(17.00, PPV)
Real Sociedad-Alavés
Dissabte (17.00, PPV)
Tenerlfe-Ceita
Diumenge (18.00, PPV)
Osasuna-Vila-real
Diumenge(17.00,PPV)
Rayo-Barceiona
Diumenge (17.00, PPV)
Sevlila-Saragossa
Diumenge(17.00, PPV)

EQUIP

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

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

Estudiantes-Breogàn
Dissabte (19.00
Férum-Granada
Dissabte{19.00)
Pamesa-Casademont
Diumenge(12.30)
Barcelona-CS Fernando
Dissabte (19.00, C+)
Fuenlabrada-Unicaja
Diumenge (18.00, Spo.)
Càceres-Joventut
Diumenge(12.30,33)
Cantabria-Lleida
Dissabte (18.30)
Canàries-Real Madrid
Diumenge (18.00)
Tau-Glj6n
OiumengedS.OO)

1

Espanyoi-Betis

2

Màlaga-Real Madiid

3

València-Valiadolid

4

Depo[tivo-Las Palmas

5

Maliorca-Athletic

6

Real Sociedad-Alavés

7

Tenerife-Celta

EN XARXA:

\

Motor. Mundial de ral-lis
www.rally-live.com
Tennis. Obert d'Austràlia
www.ausopen.org
Bàsquet
www.acb.com

S

Osasuna-Vila-reai

www.euroleague.net

9

Rayo-Barcelona

Waterpolo
www.waterpolo-world.com
www.len-aquatics.org
Futbol. Copa d'Àfrica
ww/w.maii2002.org
Escacs
vra/w.fide.com

lOSevilla-Saragossa
1 rOviedo-RacIng
12Nistlc-Burios
13Eiido-laén
14AUético-Eiiiar
Ple al 15
15Alliacete-Salamanca

FutboL Lliga. 21a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 17a jornada
Motor. Ral·li de Montecarlo.
Futbol. Copa Àfrica
Atletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar
Atletisme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Copa LEN. Quarts de
final. Recopa. Quarts de final
Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom masculla Kitzbuhel i
femení a Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

»DILLUNS 21

V3^

EQUIP

Motor. Ral·li de Montecarlo.
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant masculí a
Kitzbuhel
Escacs. Final del campionat del
món

»DISSABTE 19

\^

I FUTBOL 1A DIVISIÓ

31

Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol. Copa Àfrica
Escacs. Final del (;ampionat del
món
a

«DIMARTS 22
Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpL Copa del món.
Eslàlom a Schiadming
Escacs. Final del campionat del
món

«DIMECRES 23
FutboL Copa del Rei. Semifinals.
Anada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Bèlgica-Espanya.
Preeuropeu
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Campionat del món

Dijous, 17 de gener del 2 0 0 2
Ronda de Sant Pere, 19-2), 7è, 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 302 36 99 99
Adteca electrònica: eiS@el9.com

www.ei9.com

) rORQUEMADA ]

MON MUNDIAL

Newcastle, d'escèptics a descarats
Bobby Robson ho ha aconseguit. Ha tornat a aixecar el
Newcastle. Va arribar a l'equip fa dues temporades per
salvar-lo del descens i ha refet un conjunt que s'ha
convertit en la sorpresa a Anglaterra, igualat amb el
líder, el Manchester United. L'equip de Ferguson, el
Leeds, el Liverpool, l'Arsenal i el Chelsea eren a l'estiu
els equips candidats a la Premier League. El club de les
garses, en canvi, era l'equip preferit dels escèptics.
Ningú apostava per Robson com a revifador d'un
equip; ningú creia que Shearer tornaria a fer gols;
ningú pensava que Bellamy, que arribava d'un mal
any amb el Coventry, revolucionés el seu futbol; i
tampoc no estava clar que Robert superés la crisi
personal que li van originar les seves relacions amb
Luis Fernandez i que van suposar la seva marxa del
PSG. Ara ja és l'equip deis descarats. Robson ha
dibuixat un esquema atrevit i els jugadors posen
ritme, fe i ambició. Tenen dues assignatures pendents:
una defensa tendra i saber baixar el ritme del partit
quan sigui necessari. Robson ha transformat dos
jugadors de banda com el jove Dyer i el veterà Speed en dos
migcentres amb molta arribada i poca elaboració.
Això provoca que els partits del Newcastle siguin
d'anada i tornada. No tenen control, però els
^*1^

m

aficionats disfruten. El peruà Suiano a la dreta i el firancès
Robert a l'esquerra són dues bones fonts d'on beuen una
institució com Shearer —^ja ha fet 10 gols— i la sensació
Bellamy, de 22 anys. El gal·lès és pura velocitat. Fins i tot,
massa. Si un dia aprèn a frenar, el seu nom anirà lligat al gol.

McGrady, el
cosinet lleig

Hubner, una
«rara avis»

És la història de dos cosins.
Un es diu Vince Carter, el
maco. luga en els Toronto
Raptors, l'han considerat el
successor de Michael lordan
(bàsicament per les seves
esmaixades i per haver estudiat a
North Carolina), va ser rookiede l'any,
és molt bo, fa 25,6 punts per partit i és
un producte de màrqueting. L'altre es
diu Tracy McGrady, el lleig. No va anar a
la universitat, el seu hobby és dormir, va
ser a l'ombra del seu cosí a Toronto i fa
dues temporades va triar Orlando
Màgic per volar sol. Va ser All Star i
repetirà, fa 25,2 punts per partit i ho fa
bé de dos, de tres o de quatre. Qui sap si
d'aquí a uns anys el cosinet lleig
passarà a ser el maco...

A Itàlia, molt pocs nens volen ser
Dario Hubner de gran, però el
davanter italià del Piacenza és el
màxim golejador de l'escudetto ^ / ^
amb 13 gols, més de la meitat
**•
del seu equip. La seva trajectòria és
ben curiosa. Té 34 anys i està jugant la tercera
temporada a la màxima categoria. Fins als 30,
quan va debutar a la sèrie A amb el Brescia,
va ser un habitual de les sèries B i C.
Després, va viure amb aquest club un
descens i un ascens fins arribar aquesta
temporada al Piacenza. lugador d'àrea i
rematador, viu de quatre moviments.
Hubner no crida l'atenció, no és
internacional, no ha jugat en cap
equip gran, però té molt gol. Fa sis
temporades que supera els 15 i ja
està a un pas de repetir.

Gasolina Gratis
en contractar l'assegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
U^ >0 K^
<."Jfc
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