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El Barca
està més
obligat
que mai a
guanyar
perno
pensar
més en
crisis i
retallar la
diferència
amb el
Madrid
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OEIBarçavol
demostrar que
també sap
guanyar i jugar
be lluny del
Camp Nou
O Buscant la
victòria, Rexach
repetirà
alineació per
tercera setmana
consecutiva

DiumengeZO de gener del 2002

portant dels quatre que tenia
programats al calendari el Barcelona per' aquest mes de geDesprés d'haver guanyat i ha- ner. Ho és, no norhés per conver jugat bé tant contra el Sa- firmar aquest canvi favorable
ragossa com contra el Sevilla, el. dels blaugrana i per continuar
Barcelona h a de confirmar pressionant el Real Madrid; ho'
avui, a l'estadi Teresa Rivero de és, sobretot, per comprovar si ,
Vallecas, que la seva millora no els h o m e s de Carles Rexach
és una il·lusió. El partit contra també saben guanyar i jugar bé
el cuer de primera és el més im- liuny del Camp Nou, cosa que
FERRAN CORREAS
Barcelona

en el decurs d'aquesta temporada han fet en molt poques
ocasions. El Barcelona, a la primera voltà, només ha estat capaç de guanyar tres partits com
a visitant: al Sánchez Pizjuán
contra el Sevilla (1-2) a la primera jornada, a Anoeta contra
la Real Sociedad (0-2) i al .Madrigal contra el Vila-real (0-1),
en un partit en què els blaugra-

na van rebre moltes crítiques
per la seva p a t è t i c a s e g o n a
part.
.Els b l a u g r a n a , p e r ò , són
conscients que no ho tindran
fàcil encara que juguin contra
el cuer, sobretot ajcausa de les
reduïdes dimensions de l'estadi de Vallecas i de la bona ratxa
de resultats que travesa el conj u n t q u e dirigeix Gregorio
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Kluivert seran
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O Les reduïdes
dimensions del
terreny de joc,
principal
obstacle dels
blaugrana
O El Barcelona
només ha
perdut una
vegada a
Vallecas, Tany
1978

/ ' '.
Saviola intentarà a Vallecas marcar el seu primer gol en la lliga lluny del Camp Nou. / EFE.

L'ANÀLISI R/VMON MARIA CALDERE .

Talent, Ordre i Humilitat
Ha quedat clar amb-els últims partits que
l'equip ha entès perfectament els fonaments bàsics d'aquest joc que vol Rexach
i que està basat en l'Ordre i el Talent. El
Barca, contra el Rayo Vallecano, té una
gran oportunitat per.demostrar que'
aquests fonaments estan totalment assumits i aconsegiür una victòria que doni estabilitat i demostri que la recuperació de
l'equip és total.
El Rayo serà un equip ferit, desesperat,
a causa de la delicada situació que passa.
El cuer de la lliga buscarà ima victòria per
alleujar la seva situació intentant no deixar
, jugar de cap manera el Barca. Però rd l'autoestima de l'equip de Vallecas ni la mo-
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tivació extra que donen aquest tipus de
partits, ni les reduïdes dimensions del
camp han de ser un obstacle perquè el Barca continuï jugant com ho va fer contra el
Saragossa i el Sevilla, partits en què, amb
una gran actitud, amb un gran estat fïsic
i amb molta il·lusió, va tornar a practicar
un futbol bonic i efectiu. A Vallecas el Barca
ha de tomar a jugar de manera ofensiva,
amb el trident que formen Rivaldo, Saviola
i Kluivert, capaç de tornar boja qualsevol defensa gràcies a les seves rotá. cions i intercanvi de posicions, i amb
dos laterals en un grarr estat de for^ "*•
ma, Puyol'i Sergi, pujant la banda
amb'gran projecció. També hau^^

rà de jugar amb molta velocitat en totes les
seves accions i posant molta atenció a les~
segones jugades, tant en defensa com en
atac.
I no vull acabar aquesta anàlisi sense
destacar també el gran paper ijue estan tenint els jugadors del planter en aquesta remuiïtada que està protagonitzant el Barca.
Cinc jugadors tomaran a ser titidars, donant moltes esperances a altres joves que
entenen l'esperit i la filosofía del
^^
club i senten els colors com ningú.
^H|
Resumint; Talent i Ordre... i Hu'" I
militat. Segur que així veïu-em una
victòria aVallecas i un Barçà
Triomfant aquesta temporada.

#É
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del mes
Manzano, que ha empatat els la irnportància d'aquest partit,
dos paftits que ha jugat en ja que un resultat dolent proaquest any 2002, contra el Celta vocaria que iel nerviosisme tora Vigo i contra el Vila-real al . nésa Can Barca i que es tornesMadrigal. Rexach ho sap i ha sin a perdre posicions en la
preparat a consciència el partit classificació. Rexach, per això,
durant la setmana entrenant té clar que si el Barca vol guaen espais reduits. El tècnic bar- nyar a Vallecas ha de sortir al
celonista també ha parlat amb terreny de joc a dominar el parel seus homes i els ha fet saber tit, a gaudir d'un alt percentat-

ge de possessió de pilota i a
crear moltes ocasions de gol
que puguin aprofitar els homes
de davant; com va succeir als
dos últims partits jugats pel
Barca a l'Estadi.

setmana consecutiva, fent
bona la dita que diu que si l'equip funciona millor no tocar-lo. Així, el Barca, que només ha perdut a Vallecas una
vegada,
la
temporada
1977-1978, i que va empatar en
Mateixa alineació. Per tal d'a- les seves dues últimes visites,
conseguir la victòria, Rexach jugarà com contra el Saragossa
repetirà alineació per tercera i el Sevilla. És a dir, amb cinc

del planter —entre ells, Reina-^ com a titulars, i el trident
que formen Saviola —que encara no ha marcat a fora—, Rivaldo i Kluivert com a referència ofensiva. Seran també importants els laterals, Puyol per
la dreta i Sergi per l'esquerra,
els millors extrems de l'equip
en els dos líltims partits.

ERESA RIVEROfc

17.00 h [ PPVi]

RESTA CONVOCATS
Lopetegi (p.), Cota, Bolic, Glaucio;
Azkoitia, Corino, Helder.
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Baijic, Luis Cembranos i
Hernández.
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Bonano (p.), Gerard,
Rochenback, Geovanni, Reiziger,
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Luis.Enrique, Andersson,
Abelardo i Coco.

coeu
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KLUiVERT
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FERRON

REFERENCIA

VITOR BORBA, RIVALDO

J O N P É R E Z , BOLO
T
• 5-3-1974 Bilbao ^País Base)
• 4a lemparada
• 2 gols (temporada 2001/02]

tT.lilHiil#

És la referència en el joc d'atac de l'equip que dirigeix
Gregorio Manzano.

'RAYO

V A L L EC ANO

^

2 0 è / 1 4 punts

• 1a temporada
• 9 partits a primera.

^

GOLS ENCAIXATS

23
'

PERCENTATGE ENCERT PORTERIA
PERCENTATGE ENCERT A GOL
PENALS FAVOR/CONTRA •

-

~ï
•{ÚLTIMS

243^

28%
8%
3/4

COMPETICIÓ

-/

i
I

I

TEMPORADA

30

GOLS MARCATS

18

GOLS ENCAIXATS

'295''

REMATADES

37%

PERCENTATGE ENCERT PORTERIA

PREC-EDENTS y

El Barca ha jugat deu vegades a Vallecas i només hi ha perdut un partit, la
temporada 1977/78, per 2-1.

10%

PARTIT / RESULTAT

' .Lliga

. 2000-2001

' Rayo-Barcelona

Lliga
Lliga

1999-2000

Rayo-Barcelona

1996-1997

Rayo-Barcelona

4 t / 3 3 punts

2-2
1-1
1-2

\
V
1

2/4

FALTES COMESES

357

FALTES REBUDES

355

Lliga

1995-1996

Rayo-Barcelona

0-1

355

"47/3

Lliga

1993-1994.

Rayo-Barcelona

2-4

51/2

TARGETES GROGUES/VERMELLES

• •

" FC BARC.EL.O:N A'

~ï
19

• '

'

Ha recuperat la seva millor forma i és el punt de referència
de l'equip.

GOLS MARCATS
REMATADES

DAVANTER

•19-4-1972 Recife (Brasil)
• Sa temporada
• 6 gols [temporada 2001/02]
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• PERCENTATGE ENCERT A GOL'
PENALS FAVOR/CONTRA

348

, FALTES COMESES
•

FALTES REBUDES

TARGETES GROGUES/VERMELLES

FUTBOL lAViSíTAAS C^^AÉVíP
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que ens

«

O Rexach
comparteix la
idea que el
Barca es juga
més que tres
puntsaVallecas
O Considera
que ha de ser el
partit que
«confirmi» la
recuperació
definitiva
O Reconeix que
requiphade
tornar de
Madrid amb els
tres punts
O Diu que punts
com els d'àvui
són els que
«decideixen» el
campionat
O Demana un
esforç per no
«decebre» una
af ¡ció que torna
a encantar-se
O Creu que la
trajectòria del
Madrid és un
«camí a seguir»
en aquest gener

EL 9

Mi uu^n

ÀNGELPONZ
Barcelona

«Ja hem perdut molts punts
dels anomenats absurds. És a
dir, contra equips que no sdn
potents i que ens han acabat
complicant la vida. La nostra
història n'està plena. En el cas
de perdre contra el Rayo, voldria dir què ells ens han fet
quatre punts, quan són els
cuers. Són equips que no se'ns
donen gens bè i punts que a la
llarga acaben decidint el campiona;t», va comentar,Carles
Rexach. El tècnic comparteix la
teoria que hi ha en joc quelcom
més que tres punts: «L'equip
està molt bé, però el partit a Vallecas és una prova de confirmació. Tenim menys marge i
hem de fer renda, perquè el febrer és terriblement complicat,
ja que, a banda de la Champions, tenim rivals com ara el
Deportivo ò el València.»
Rexach no amaga que tot el que no sigui una victòria serà un
mal resultat: «À la primera volta a casa vam tenir ensopegades importants. Ara sembla
que estem bé, però hem de refermar-hò fora.» En aquest
sentit va insistir en diferents
factors que fan necessària la
victòria: «Estem treient el cap,
i el que hem d'evitar és que ens
donin un clatellot que ens torni
a fer començar de nou. Costa
molt d'agafar aire, i no el podem perdre.» Va afegir que
també ho diu per l'afició: «Una
derrota també desanimaria els
socis. No ens ho podem perinetre, perquè ara tornen a estar il·lusioriats.» El preparador
barcelonista reconeix el bon
nivell dels seus homes i creu
que la fe és una de les principals causes: «L'equip té confiança. Quan un jugador té la
pilota n'hi ha sempre quatre o
cinc que là demanen, i això indica que les coses van bé.» Posats a buscar algun defecte, va
explicar que han de ser més
efectius de cara a porta: «Ens
falta tenir un percentatge d'en. cert més elevat. L'altra dia contra el Saragossa vam tenir dotze oportunitats, ahir vaig veiire
el partit del Rayo de la primera
volta i només en vam tenir quatre. Anerh pel bon camí», va explicar. En aquest sentít va destacar especialment la feina del
trident: «Juga molt millor i, a
banda de donar confiança als
companys, fa que els contraris
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Carles Rexach considera que el Barca ha de refermar el bon moment fora de casa. / EFE

els tinguin més respecte», va
comentar. No va amagar el bon
moment del Rayo —(<fa quatre
partits que no perd», va dir—,
però creu que l'objectiu és imit£ir la trajectòria que en el seu
dia va portar el Madrid dels

llocs de descens al liderat: «Van
ser capaços d'encadenar una
sèrie de cinc o sis victòries consecutives^ que els van donar
molta confiança. Nosaltres tenim ara l'oportunitat de
fer-ho.» I per explicar-ho va fer

un paral·lelisme a la història
més recent: «Igual que en els
últims anys hem tingut uns novembres bastant negres, al gener les coses sempre ens han
sortit molt bé. Esperem que
l'estadística no es trenqui.»

ELS
Diumenge ?0 de ge.ncr del 2002

FUTBOL LA VISITA AL CAMP OEL CUER

5

donin un clatellot»
£. ^i^

El tècnic considera que tot el que íio sigui guanyar el Rayo, el cuer de la lliga, seria un pas enrere. Per això demana un esforç extra als seus jugadors. / MIKEL LABURU.
1

''

'

'

'

«No sabia que ens havien canviat ('àrbitre»

«Si no hagués respirat^ ja l'hauria dinyat»

El tècnic barcelonista ve evitar en qualsevol
moment polerriitzar.sobre els àrbitres. Fi.ns i tot
es va permetre el luxe d'assegurar que no sabia
que, finalment, serà González Vázquez—i noel
gallee Carmona Méndez—, l'encarregat de
dirigir el partit contra el Rayo: «Fins ara, quem'ho acabeu de dir, desconeixia qui era
l'encarregat de dirigir el partit. Crec en la bona
fe de tothom i mamo és bo començar a
especular sobre un àrbitre», va comentar. En
referència a l'actuació del mateix col·legiat en el
partit que el Barca va acabar perdent contra
i'Ahtietic (1 -2) —en què González Vázquez va
expulsar Alexanco i no va apreciar la desprès tan
comentada agressió de Rivaldo a Lacruz—
tampoc no va voler aprofundir '<Si no expulsa

Carles Rexach va ofenr ahir una roda de premsa força distesa.
Amb un to força irònic, el tècnic va voler treure un pèl de
transcendència a un partit que pot permetre al seu equip
continuar recuperant l'espai perdut en la primera volta. El tècnic
va reconèixer que les dues últimes últimes victòries havien fet
augmentar el seu crèdit a la banqueta, tot i que va respondre
amb certa ironia a la pregunta desi era el moment en què més
tranquil respirava des que va fer-se càrrec del Barca: «Respirar,
sempre he respirat, perquè si no ja l'hauna dinyat.» Bromes al
marge, va reconèixer que els triomfs contra el Saragossa i el
Sevilla havien fet tornar un ambient més positiu,'que li permet
treballar «molt més còmode». En aquest sentit, va afegir'que
aquesta circuijistància li permetia no haver de «tirar» ell sol.
Amb tot, el tècnic va tornar a sei conseqüent amb el seu discurs
'i Només hem guanyat dos partits, i si perdem baixarem moltes
posicions 1 tornarem a viure el mateix de sempie», va dir
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cap deis onze que hi ha sobre el camp, no hi ha
cap problema», va comentar en un to irònic. En
aquest sentit, va explicar que el preocupa molt
més el rival —al qual va qualificar com «un equip
terriblement lluitador»— que el mateix
col·legiat. En aquest aspecte, va anar més enllà
I va revelar que l'estat en què es pugui trobar el
terreny de"joc l'importa bastant més que les'
estretes dimensions del camp de Vatlecas. «En
un camp petit sempre és més fàcil defensar que
atacar. Amb tot he de dir que em preocupa més
l'estat del terreny de^joc que l'espai.» Tot i això
va explicar que, segons els seus informes, el
camp «estarà t)e» i esf)Pra que el seu equip
supleixi la falta d'espais amb «automatismes i
rapidesa»

6
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BARCA LALLÍSTÍ4

Diumenge ?0 de ganer del 2002 I

Dani García i Marc Overmars, en un entrenament d'aquesta setmana al Miniestadi. / EFE.

Rexaeh no
O El tècnic es va emportar O L'entrenador català vol
18 jugadors amb les
fer pinya en aquest partit
novetats de Dahi i Overmars vital per a la remuntada
JOSEP M. PUIG
Barcelona

Carles Rexach demostra dia a.
dia que comença a tenir la paella pel màneg. Ahir va cuinar un
arròs negre d'unitat i es va emportar a Madrid els divuit jugadors disponibles —^^amb les novetats d'Overmars i Dani respecte al partit contra el Sevilla
del Camp Nou—•., en una mos' tra d'unió mai no vista fins ara.
El partit d'aviii, però, marcarà un punt d'inflexió decisiu en
aquesta lliga per al Barca, que
busca cohesionar la plantilla
amb un resultat contundent.
Una victòria rellançaria el qua-

dre blaugràna i confirmaria la
remuntada. Per altra banda,
una derrota escaldaria les
mans del cuiner Rexach, que
afrontaria una setmana molt
complicada pel fet no només
d'haver toirnat a perdre fora de
casa, sinó també d'haver caigut
al camp de cuer, el Rayo VaUer
cano, que només ha guanyat 10
dels 24 punts en. joc.
Per aquest motiu, Rexach espera celebrar amb tots el jugadors disponibles la victòria a
Vallecas i tornar amb avió cap
a Barcelona amb la sensació
d'haver aparcat ja per a nova
ocasió la crisi.
Els únics jugadors que no es
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O Luis Enrique, Andersson,
Abelardo i Coco, absències
obligades a Madrid

van desplaçar ahir a Madrid no dez, no li han portat res els Reis
LA CONVOCATORIA
ho van fer per força major. An.- al gener, perquè no para de de-dersson —amb diferents pro- manar regáis ais directius del M 8 jugadors
Porter
blemes ñ'sics després de tenir club francès. A principis de set- Reina
Bonano
Porter
üna distensió del lliganient co- mana l'exentrenador del BU:
Reiziger
Defensa
lateral intern del genoll esque- bao va demanar que el PSG inDe Boer
Defensa
rre—, Luis Enrique —amb mo- tentés fer l'impossible per
Sergi
Defensa
lèsties èn els isquiotibials de la fitxar la jove promesa del plan- Puyol
Defensa
cama dreta—, Abelardo ^ q u e ter blaugràna Mikel Arteta i diChristanval
Defensa
Xavi
Migcampista
es continua recuperant de la vendres va afegir a la llista el
Cocu
Migcamplsta
seva llarga lesió a la ròtula del davanter del Barca Dani GarGerard IVIigcampista
genoll, que el va obligar a pas- cía, que només ha jugat 14 mi- ' Rochemback
Migcampista
sar pel quiròfan— i Coco nuts en la lliga en un partit aïGabri
IVIigcampista
.—amb varicel·la— veuran, el llat. Encara que el tècnic en deGeovanni
."Migcampista
Overmars
Migcampista
partit avui per televisió.
rnani a crits la incorporació, el
Dani
Davanter
jugador català té clar que no
Kluivert
. Davanter
abandonarà
el
club
si
perd
un
El PSG s'interessa per Dani.
. Rivaldp
Davanter
Sembla que al tècnic del Paris euro. Així, el futur de Dani és
Saviolá
Davanter
Saint Germain, Luís Fernán- més blaugràna que mai.
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© Marc Overmars va tornar a
entrar ahir a la convocatoria
del Barca però pot veure tot el
partit des de la banqueta

BARCA El OEBAT E^i LES BA^ÍOFS
© L'holandès no té aquesta
temporada la punta de
velocitatque l'acreditava i no
hamarcatcapgolen la lliga

© L'extrem és conscient que
no ha justificat el que va
costar (6.200 milions de
pessetes) al FC Barcelona

Arraconat de l'extrem
JOStíP M. PUIG

¡f^^

Barcelona

Marc Overmars va tornar ahir
a entrar en una convocatòria
de Caries Rexach més per pena
que realment pels mèrits que
lia fet el jugador holandès no
només en la lliga, sinó també
en els entrenaments del mes de
gener. L'extrem només ha vist
porteria aquesta temporada a
Anfield en la lliga de campions,
i un cop superat l'equador de
la lliga està a prop d'aconseguir
una marca negativa històrica:
ser incapaç de fer un gol en la
lliga. A Overmars se'l veu trist,
desmotivat i serise sang, i més
després de veure com Puyol i
Sergi li han demostrat que les
bandes són seves. Si les coses
no~ canvien radicalment, sembla que l'extrem holandès té
cru entrar en la ronda de canvis
de Rexach, que pot tornar a
deixar clar que no compta amb
ell si no li dóna entrada a la segona part.
Un llarg idil·li. Quan el Barca
va pensar per primer cop amb
ell, Overmars, que jugava a l'Ajax, era el clàssic extrem menut
que apareixia per fer una diagonal com una bala i trencava
les línies defensives amb unes
condicions físiques que l'havien vanagloriat entre els millors d'Europa per velocitat. El
seu nom va sortir força cops en
les llistes de futurs fitxatges,
però l'Arsenal va ser el que va
'••:3Sf
fer l'aposta més ferma i va poder tenir a les sevesfilesdurant
tres anys un jugador que enca- Marc Overmars és un altre dels fitxatges qüe veu els últims partits des de la graderia o la banqueta, /EFE.
ra tenia corda. Però les coses
van canviar quan Overmars va
aquests últírns partits després veuen molts ara mateix a Can
Un jugador de recordé
trepitjar elCamp Nou. Tot i que
de les dues demostracions Barca, però tots aquests jugala temporada passada l'holancontra el Sevilla i el Saragossa. dors no pensen en cap més
En deu terhjaorades en l'elit del futbol. Marc Overmars ha
dès la va acabar amb bona noAmb Kluivert, Rivaldo i Sa- cosa que no sigui mantenir la
marcat ,65 gols: Sempre ha marcat en competició de Higa, i els
ta, amb gols providencials, el
viola
conjuntats, els jugadors seva remuneració mensual.
, 13 gols que va aconseguir la temporada 1999-20Ò0 amb
balanç general va ser fluixot.
suplents
de l'equip són cons- Marxar del club blaugrana sel'Arsenal van,servir d'esquer perquè el Barcelona es gastés uns
Aquesta temporada, amb les
cients
que
se'ls han acabat for- ria perdre uns privilegis que un
6.200 milions de pessetes per un jugador que va arribar massa
contínues lesions que l'han
ça
de
les
possibilitats
de triom- bon dia els va donar un noutard. sense l'espurna de velocitat que és imprescindible per un
perseguit i els seguits canvis de
far
en
una
temporada
que s'es- vingut, Joan Gaspart, que neextrem, Overmars ja (romença a viuré només de records de les
sistema en busca d'un joc fluid,
pera
que
serà
duríssima
en el cessitava com fos apaivagar la
seves excel·lents temporades'.al diminut estadi de Highbury. Al
s'han acabat per sentenciar els
seu
tram
final.
I
sobretot
per
als set d'uns socis que volien torBarca, li quèdamolt per demostrar, però cada cop menys crèdit
extrems en favor del trident,
jugadors
inhàbils,
perquè
de nar a assaborir l'època gloriosa
, després del dineral que ya costar.
que ha guanyat molts enters én
jugadors sense trempera se'n de Johan Cniyff.

2áB,
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Barca, di
reafirmar-se
O Una victòria lluny de
l'Estadi confirmaria la
millora de joc blaugrana

a

OVallecasésuncampon
O El Rayo és un rival
els catalans han aconseguit assequible per aconseguir
bons resultats
els tres punts fora de casa

una derrota, en el primer d'aquests partíts, en la temporada
1977-1978. Tot i que Testadi
dels madrilenys té unes proLes dues ultimes actuacions
porcions molt rediüdes, en què
dels homes de Caries Rexach
els blaugrana els és difícil praccontra el Saragossa (2-0) i el Seticar el futbol de toc ràpid i visvilla (3-1) han creat un aire de
' tós que se'ls ha vist lluir en els
confiança entre els aficionats i
seus millors partits d'aquesta
els rnateixos m e m b r e s de la
temporada, el balanç de tots
plantilla. Amb aquest ànim, els
éls Rayo-Barça disputats fins al
blaugrana tenen avui l'oportum o m e n t els és favorable. El
nitat de confirmar, contra el
canvi de joc experimentat pel
Rayo a l'estadi Teresa Rivero,
conjunt de Vallecas, en què la
aquesta línia de bon joc aconmillora del joc col·lectiu ha
seguida en els seus últims dos
anat substituint la contundenpartits a l'Estadi. El camp del
cia i la duresa defensiva rnosRayo Vallecano és, doncs, la
trada des dels inicis de la temprimera prova de foc per deporada, també ha d'afavorir la
mostrar les possibilitats del
creativitat i la millor mobilitat
Barca en la lliga aquesta tem- El Barcelona només ha perdut un partit en tes seves deu visites al camp del Rayo. / EFE
dels homes més ofensius de l'eporada. El Barcelona ha exquip blaugrana. A Saviola (8
pressat ambició aquesta tem- van ser les víctimes d'un Barca ríír els resultats obtinguts en els
EL BARCA A VALLECAS ¿ois), íQuivert (7 gols) i Rivaldo
porada, i el partit a casa de L'hú- qué tan sois va aconseguir 12 seus 10 p r i m e r s d e s p l a ç a RESULTAT
TEMPORADA
(6 gols) se'ls p r e s e n t a u n a
mil Rayo permetria al conjimt punts de 30 possibles en les se- ments.
;
2-1
1977-1978...•.
oportunitat immillorable, ni
barcelonista acabar el primer ves 10 sortides. El Rayo, dones,
•.
1-1
'..
més ni menys que el cuer de
desplaçament d'aquesta ségo- sent l'últim classificat de la tau- Un camp generós Els 10. en- 1978-197.9 ;
.....O-O
1979-1980
primera divisió, per lluir-se i
tia volta amb una victòria.
la de la niga, és un bon primer frontaments que s'han produït 1989-1990
1-4
ampliar el seu compte goleja_. Tres són només les victòries plat per un Barcelona que, no entre el Rayo i el Barcelona a 1992-1993
3-3
dor. Les escasses mesures del
que ha aconseguit el Barcelona tenint cap altre objectiu en la Vallecas al llarg de la història de 1993-1994
.2-4
1-1
terreny de joc obligarán a trelluny del Camp Nou en la pri- Higa que començar una gran la primera divisió conviden 1995-1996
'
1-2
ballar, més del que és habitual,
mera volta. Sevilla (1-2), Real escalada per fer-se amb el lide- també a l'optimisme: Els blau- 1996-1997 :
..•...,
;
1-1
els migcampistes.Xavi i Coeu.
Sociedad (0-2) i Vila-real (0-1) ratge del Madrid, ha de millo- grana només hi han encaixat 1999.2000'...:..
^ DAVIPCUNILLERA
Barcelona

2000-2001

.•,.„'.

:..:.

•

2-2

Xavi elogia la nova mentalitat
DAVID CUNILLERA
Barcelona

El migcampista del Barcelona
Xavi ya parlar, en una entrevista concedida a la web oficial del
FC Barcelona, deia millora de
joc del conjunt b l a u g r a n a i
d'altres aspectes de l'actualitat
del club. Xavi va justificar el
mal joc del Barca en la primera
volta de la lliga en el cansament, els pocs dies de preparació en la pretemporada, la
mala sort i la superioritat dels
rivals en algunes ocasions. El
del planter va afirmar sentir-se
•satisfet amb el joc a c t u d del

seu equip i confiat respecte als
pròxims compromisos. «Ara
vénen partits molt importants
a casa, i els estem solucionant
amb victòries. De moment l'equip va a ihés, i això és bo», va
assenyalar el jugador. El canvi
de mentalitat ha estat per a
Xavi el factor decisiu en la bona
marxa de l'equip. Segons el
jove del planter, abans no, es
veia un equip amb tantes ganes
de guanyar.
El pròxim rival Respecte al
compromís d'avui a Vallecas,
el migcampista va dir que és im
partit difícil. Les dimensions
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del Teresa Rivero i el joc defensiu dels madrilenys complicaran la tasca del Barcelona, segons Xavi. Sobre el fet de jugar
sense extrems, èl català va negar qué fos un problema. «Ara
en Sergi i en Púyol pugen molt
per la banda, i això em facilita
la meva feina», va explicar. Que
el planter del Barcelona tingui
actualment un protagonisme
i m p o r t a n t d i n s del p r i m e r
equip té la seva explicació en
els resultats, segons Xavi..«El
futbol va per modes..>Ara diuen
que el planter i el trident formen l'onze ideal. Tot ho fan els
resultats», va argimientar.

;

/

-

El jugador del planter, durant el transcurs d'una roda de premsa. / M.LABURU

EL 9

BARCA ELR8VAL

9

«Sitenen un bondia,
no els podrenn aturar»
ENTREVISTAAJORDIFERRON. Jugador del Rayo
FERRAN CORREAS
Barcelona

El català Jordi Ferran és un dels
reforços, d'hivern del Royo,
equip en què ja va militarfa
dues temporades. Arriba
procedent del Saragossa i avui
jugarà per primera vegada
aquesta temporada davant
una afició de la qual guarda un
gran record. Ho farà, a més,
contra l'equip que porta al cor,
el Barcelona, en què va jugar
durant tretze anys.
—Avui debutarà per segona vegada
amb el Rayo. Ho farà en un partit molt
especial per a vostè.
—«Tinc moltes ganes de jugar
perquè vull agrair a la gent del
Rayo que hagi tornat a confiar
en mi. És cert que ho faré contra el Barcelona. L'alegria serà
doble.»
—Per què ha tornat al Rayo?
—«Amb Rojo no tenia oportunitats al Saragossa, i amb la
meva edat necessito jugar. Em
va sortir aquesta possibilitat i
no vaig dubtar a acceptar-la, ja
que tinc grans records d'aquest
equip.»
—Té alguna cosa a demostrar?
—«No tinc res a demostrar al
Barcelona. Vaig passar grans
anys en aquest club i jo sóc del
Barca. Espero que guanyi la lliga, però que perdi avui. Em fa
molta il·lusió jugar aquest partit, però també vull jugar sempre contra el Real Madrid, el
València i el Deportivo.»
—Ja està recuperat de la lesió?
—«Tot i que no estic al cent per
cent, estic molt recuperat. Puc
jugar perquè he treballat de valent durant la setmana per
fer-ho. No em volia perdre
aquest partit.»

BARCELONISTA

(D Sempre vull
que el Barca
guanyi la lliga,
però que perdi
avui
EL PLANTER

<3 Estic molt
content que
Rexach confiï en
la gent del
planter
EL PARTIT

; 0;|e|!güànyar
liéní (iè jlígar
sense por i
esperar que no
estiguin bé
EL RETORN

ílííèiHéïtoÉàt^iàíïSS^ÍÍ
i Rayo perquè li;!;:" ;;^;
;ijjinççe;ssita^:jugar|j
ypjámijiTxptxuliioj
lliíil^iïii;^ ;i:;;:ü!!i !ii i i l i l i ilMi' 'ü^

d'aturar aquests jugadors.
També hem de vigilar amb les
penetracions de Sergi i Puyol.»
—Ha parlat de Sergi i Puyol. Els del
planter estan tenint oportunitats. Vos—Creu que tenen possibilitats de guatè,
que als set anys va començar a juJordi Ferrón, amb la medalla d'argent que va guanyar als Jocs Olímpics de Sydney. / A.PONZ
nyar un Barca que ha millorat molt en
gar a Can Barca i s'hi va passar tretze
els últims partits?
anys, què en pensa?
—«És clar que en tenim. El Bar- no tinguin un bon dia, ja que tits. Hem de sumar punts, com —Avui podria jugar de lateral i haver —«Me n'alegro molt, perquè
ca està bé, però no li tenim por. si el tenen són imparables.»
hem fet en els dos últims par- de vigilar el famós trident...
he estat company de molts d'aPer guanyar els blaugrana hem —Per al Rayo aconseguir una victòria tits que hem jugat. Crec, però, —«Si he de fer tasques de con- quests jugadors. També perde jugar sense por, sense com- seria molt important.
que tant si guanyem com si tenció intentaré aturar-los, en- què molts altres joves poden
plexos, amb ganes i molta il·lu- —«Si volem salvar la categoria, perdem no passarà res, perquè cara que si es troben bé és im- pensar ara que un dia arribaran
sió i, sobretot, esperar que ells no podem perdre gaires par- encara resta molta lliga.»
possible. Però no només hem a jugar al primer equip.»
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Diuincn^f 2 0 •ie Esncr del 2 0 0 2

No és gens estrany que Daniel
Sánchez Llibre qualifiqués la roda
de premsa de divendres d'«històrica i festiva», perquè va poder donar ía rnillor notícia que un president de l'Espanyol pot oferir en
a q u e s t m o m e n t a l'aficionat
blaiic-i-blau: l'Espanyol tindrà un
nou estadi. Sens dubte, després
de la tan necessària com traumàtica venda de Sarrià, la família es-

HODIUEN
ELS LECTORS...

quatre mesos després de la inauguració de la ciutat esportiva de
Sant Adrià i'al mateix temps que
la confirmació oficial que Daniel
tien com a propi tot i ser cons- Sánchez Llibre optarà a la reeleccients de les dificultats enormes ció com a,president. Dues bones
de caire ecpnòroic que caldria su- notícies en una mateixa setmana
, perar per tornar a disposar d'un que per acabar de ser rí)dona ha
estadi propi. De fet, segurament d'acabar aquesta tarda amb la
molt pocs esperaven aquesta set- victòria de l'Espanyol contra el
mana un anunci així, que arriba- Betis.

EDITORÍAL

Enlloc com a casa
panyolista havia quedat desamparada sense cau propi. La solució de recollir-se a l'Estadi Olímpic va ser tan lògica com acceptada n o m é s com á provisional
pels seguidors de l'Espanyol, incòmodes en un estadi que no sen-

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

Ara, Pla. Ara, Figueres

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
Cl Santa Eugènia, 42.1700S Girona

Telèfon: 902 36 99 99 •
Adreça electrònica: el9@el9.com

O Temps i paciència
És motiu de satisfacció què s'editi —^ja era hora!— el primer
diari esportiu eíi català. Fent ús
del tòpic, podem afirmar allò
de «omple un buit en el panorama de la premsa de casa nostra». Els primers números del
diari ens permeten concebre
esperances que la nova publi,cació —amb temps i una mica
de paciència, sempre necessària en situacions com aquesta— es pot consolidar. La qual
cosa omplirà de satisfacció als
qui ens agrada llegir en català
i volem que s'avanci en l'ús i la
normalització de la nostra llengua. Per acabar només, si se'm
permet, dos suggeriments. El
primer: crec que el diari s'hauria de comprar sol fins i tot en
els llocs on s'adjunta a altres
diaris. Segon suggeriment: donar més importància al futbol
base català. Endavant amb la
tasca que heu començat. / TO-

La imatge que haurà quedat del senyor
Pla i Casadevall de Palafingell és la d'un
senyor ja gran, amb boina i vestit de pana, cigarreta i got de vi o aigua de vida.
Però en el seu moment també havia estat un nen. De quan el nen Josep PÏa
estudiava als Maristes de Girona n'ha
quedat un firagment que ens acosta a
una imatge insòlita en eU però recurrent eii l'imaginari col·lectiu: la del futbol de pati de col·legi. Està Pla esquitxant algimes tafaneries de la mala
vida de la senyorial Girona de principis
del segle" passat, quan de sobte es, despenja àmb aquesta brevíssima raresa
autobiogràfica: «Contra aquesta infecció de morbidesa pueril i cínica, hi havia un antídot eficaç: el futbol. El joc,
"que practicàvem amb notòria violència, fatigava el cos i distenia l'esperit. Jo

vaig ésser im aferrissat jugador de futbol: el mig-ceñtre del col·legi durant
dos o ties anys. Si no em vaig trencar
diversos elements de l'esquelet degué
ésser perquè en aquella edat els ossos
són tendres i el cos flexible. El joc m'apassionava més que la xafarderia equívoca provinent d'aquell petit rhón alimentat amb faules de Sarrianiego i literatura blanca.» I això és tot. Coneguent-U aquest capítol de la seva vida,
pagaríem el preu que fos per im paper
actual del senyor Pla i Casadevall de Palafrugell sobre el Figueres que ha fet
història en la Copa del Rei: Un Quadern
gris actualitzat; Però només som a
temps de rellegir papers antics: «De vegades penso en la ciutat.de Figueres. És
un Uoc on m'agradaria viure o almenys
em semblà que viuria fàcilment. (...)
ÍÍIÍÍÍ!H|i|!s|fii

,,||!B|R!|||Í|i|p|jL„,„

MÀS PUNXÍ i FERRANFUNTÍ. -

Quan vaig a Figueres, em passejo per
la Rambla i pels carrers. La ciutat és
acollidora i neta. Vaig a veure la plana
de l'Alt Empordà des de la pujada del
Castell. Paisatge prodigiós, d'una bellesa fascinadora. Quina meravella de cel,
de mar i de terra! Els dies grisos afinen
el paisatge fins a'extrems indicibles.
L'aire de tramuntana li,dóna una llum,
una precisió diamantina. Aquest paisatge us fa sentir l'orgull de formar part
d'aquest país. Després, de retorn a la vila, parlo amb la geñt. Els figuerencs són
una gent que parlen d'una manera natural, sense alterar la veu, sense fer gaires posturetes, d'una manera amable,
dolça i ttanquil·la. Gent poUda. Les hores passen suament. Què es pot demanar rnés?» Res més. Bé, sí, plantar-se a
la final, fatigat el cos i distès l'esperit.

ÉL LECTOR digit®! •
l ' ^ E I Figueres eliminarà el
• J Deportivo i jugarà la final de
la copa del Rei?

RCD ESPANYOL

O Prop de casa
En primer lloc, felicitats per haver tret al carrer un diari en el
meu idioma, ja era hora. Visc al
Poblenou, al carrer Badajoz, i
m'interessa saber on el puc trobar a prop de casa meva. Espero què no hagi d'anar a les
Rambles a comprar-lo. Vinga
doncs, salut i felicitats! / DAVID

G=

Triomfarà el brasiler
Anderson Varejao en el
Barca de bàsquet^

REQUENA ICUNILL. Barcelona.

O El Figueres, el dijous
El partit d'anada de les semifinals de Copa entre el Figueres
i el Deportivo es jugarà dijous
i no dimecres com dèiem per
error a l'edició d'ahir.

DE DARCCLQNA

^iUs^WUA

^£^^^
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L'aposta de Flores
Apostar pels xicots de casa és quelcom
reservat, o bé als més valents, o bé a
aquells que no tenen altra sortida. Si Paco
Flores se la juga amb Vates és
W U ! A A perquè és valent, perquè
r n CIIA d'altres sortides en té. Segur
que l'afició de l'Espanyol no dubtarà gens
ni mica del jove centrecampista i
l'animarà. Si Vates té la sort de fer un bon
partit, l'Espanyol sortirà doblement
guanyador. / MANEL RODRÍGUEZ.

11

DE RABONA
després del seu debut
Carlos Sainz farà aviat 40
mundialista, sigui capaç
anys. la no és aquell noiet
de començar un nou àny
atent amb tothom que
guanyant el primer tram i
maleïa una apendicitis
—segur— lluitant pel títol
que el tenia al llit mentre
fins al final. La longevitat
Servia, Zanini i Biasion es
de JuhaKankkunen (l'únic
jugaven el ralli Costa Brava, un febrer de mitjans dels anys 80. Ara, quan ja comparable) pertany a una altra època i els seus cinc
fa una dècada del seu últim títol mundial, és un pilot títols mundials, també. Sainz ho té difícil per sumar
consagrat i adinerat, amb dos mundials i, segons els él tercer, però només cal preguntar als seus rivals
seus, tres o quatre campionats morals més. Ha per- per saber a qui respecten. Potser perquè va a la seva
dut gran part d'aquell posat amable, d'artista de ci- sobreviu a la baralla de llops en què s'ha convertit
nema. Però no conec cap altre pilot que, 15 anys el professionalitzat mUndial de rallis. / TONI ROMERO

Carlos Sainz, les piles
que no s'acaben

[ TRIBUNA COBERTA LLUÍS MUNTADA ]

Gaspart i Cruyff
El mític director d'orquestra Herbert von Karajan, una mica fastiguejat perquè els periodistes sempre li
estaven preguntant com era possible que mostrés tanta predilecció
per un compositor antisemita com
Richard Wagner, va declarar: «Sí, sí,
és clar que cal odiar Wagner, però
cal odiar^lo agenollant-nos davant
seu.» A mi se m'acut que a Joan Gaspart ja fa dies que li ha arribat l'hora
de criticar Cruyff, de criticar-lo, és
clar, tot postrant-se als seus peus.
Com qualsevol persona rellevant,
Joan Gaspart sap que està destinat
a materialitzar-se en una entrada
d'enciclopèdia. I ara, al president
del Barca, li toca escollir el text de
la seva glossa, triar quina de les diies
ressenyes següents vol que perduri.
Primera (i, al meu parer, poc desitjable). Gaspart i Solves, Joan (Barcelona 1944) Empresari hoteler i dirigent esportiu. (...) en la seva etapa
de vicepresident del FC Barcelona
(1979-2000) va haver de comunicar
a Johan Cruyff la seva destitució
com a entrenador del primer equip.
Durant el període de president de
l'entitat barcelonista (2000-?) es va
mostrar incapaç de recuperar per al
club la col·laboració d'una de les fi- Johan Cruyff, quan era entrenador del Barca, /EFE
gures més emblemàtiques del barcelonisme i el futbol mundial, l'ho- perar per al club la col·laboració eslandès Johan Cruyff, forjador del portiva de Johan Cruyff —a qui va
mític dream team. Segona opció. oferir el càrrec de director esporGaspart i Solves, Joan (Barcelona tiu-^, aconseguint d'aquesta mane1944) Empresari hoteler i dirigent ra salvar la fractura del barcelonisesportiu. (...) Durant el seu període me i retornar el fervor futbolístic a
de president de l'entitat barcelonis- u n a massa social aleshores més
ta (2000-?), després duna llarga eta- aviat ensopida.
pa de dilacions, va exhibir una enorEm sembla que som fnolts els barme habilitat diplomàtica i va recu- celonistes que, demà mateix, can-

viaríem aquesta època actual atapeïda de certeses avorrides per l'etapa en què ens enfadàvem constantment per l'excentricitat i la revolucionària insolència de Johan
Cruyff. Equivocat o no, avui altiu i
demà arrogant, sagaç descobridor
. de Romário i al rnateix temps de Romerito, amb totes les seves llums i
algunes ombres, Cruyff és un d'a-

quells cervells a reivindicar perquè
mai no se senten culpables de defensar la llibertat i la voluntat d'estil.
Poc complaent amb els poders, poc
amant de l'academicisme o de les
declaracions fàtues, Cruyff va llegar
al Barca i al futbol universal un d'aquells equips que tenen la virtut
d'estalviar definicions perquè l'anticipació dels noms que l'integren ja
és una declaració de cultura. Cruyff
volia un joc esponjós, que els seus
homes busquessin l'espai lliure,
que els davanters no haguessin de
córrer més de quinze metres, que el
futbol escapés de la funció robotitzcuit de les pissarres i retornés al carrer, que el miracle d'una jugada
prodigiosa pogués esdevenir-se en
qualsevol moment. Va deixar una
herència cultural irrenunciable,
obligatòria per a tots aquells que,
per exemple, estan en contra de la
mort.de la intel·ligència o la destrucció dels budes gegants. I continuar desoint aquesta cultura futbolística és una manera activa de rehabilitar l'antic consell de Sant Mateu: «no doneu perles als porcs»
(Mt, 7,6). Potser ha arribat l'hora de
ser conscients que el civisme no significa intentEir construir el paradís
a la terra sinó tenir capacitat per regular la crítica, la diferència i potser
fins i tot l'odi. Unes paraules de Paul
Auster assisteixen aquesta idea:
«Cal trobar una forma d'odiar-se
sense destrossar-se». Joan Gaspart
l'ha de trobar. Ni que sigui per amor
propi, motivat pel sentiment egòlatra de voler tancar virtuósament una entrada
d'enciclopèdia.

Uufs Muntada.
Escriptor
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El degà dels àrbitres

La història és local

L'àrbitre d'aquest Espanyol-Betís,
Juan Ansuategui Roca, compleix la
seva catorzena temporada a
priniera divisió, xifra que el fa ser el
més antic de la categoria. Va néixer
a Castelló fa 45 anys, ha estat
internacional 46 vegades I, a més
d'àrbitre de futbol, és metge.

De les 37 vegades que l'Espanyol i •
el Betis han jugat un partit de lliga
a Barcelona, dinou s'han acabat
amb victòria blanc-i-blava, tretze
han estat empats i només cinc han
conegut el triomf verd-l-blanc.
L'últim precedent és ün clar 3-0 per
als catalans ara fa dos anys.

Va obrir Montjuïc
Un Espanyol-Betis jugat el 19
^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 E ^ W ^ '
d'^gos't ^^' 199^ va ser el primer
'"''"'' ' "
.
• "" • partitqüeelclubcatalà'vajugara
l'Estadi Olímpic de Barcelona com
a local. Va ser un amistós de '
pretemporada(1-1). Elgolde .
l'Espanyol èl va fer el bètic Alfonso
en pròpia porta.

%'f

pt%HÍ^

Volen mirar amunt
o Jugadors i tècnic creuen
que guanyar el Betis pot
marcar un punt d'inflexió

Q Tamudo torna a l'onze
titular i Vates substitueix el
lesionat Àlex al doble pivot

O Un triomf aquesta tarda
arrodoniria una setmana
que passarà a la història

MIQUEL ROCA

Gairebé u n mes d e s p r é s de
guanyar el Barca a l'Olímpic
Lluís Companys, l'Espanyol es;
retroba aquesta tarda amb la
seva afició amb la necessitat de
guanyar els tres punts en joc
per continuar marcant distàncies amb la zona perillosa de la
classificació. Després de sumar
un dels sis punts possibles en
els dos desplaçaments que han
obert
l'any
per
als
blanc-i-blaüs, la visita del Betis
a Montjuïc és vista pel tècnic,
Paco Flores, i pels jugadors
com «una b o n a ocasió per
aconseguir tres punts que podrien marcar-nos un punt d'inflexió», en paraules de l'entrenador espanyolista.
Guanyar el Betis aquesta tarda implica per força trencar la
sequera golejadora que l'Espanyol ha patit en els dos últims
partits. Per fer-ho. Flores recupera el capità, Raúl Tamudo,
que no va poder jugar a Saragossa per sanció. El màxim golejador de l'equip té plaça segura en un onze inicial del qual
saltarà el mexicà Palència, desentonat diumenge passat
com a relleu del davanter de
Santa Coloma.
El retorn de T a m u d o serà
una de les dues novetats que
presentarà el tècnic de l'equip
barceloní, que ahir també va
confirmar que el jove Raúl Vates serà el substitut del palamosí Àlex Fernández com a parella de Morales en el doble pivot. Àlex continua arrossegant
els problemes musculars que li
van impedir jugar amb la selecció catalana contra Xile i amb
l'Espanyol a Màlaga i que el van
obligar a retírar-se als vestidors
durant la primera meitat del

BETIS

ESPANYOL

Barcelona
I. .

.«K,

- • ••

-

. ° .
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'' V..'.''VRATC'' '-;:
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• ENTRENADOR: Paco Flores.

• SUPLENTS: Gaspercic (p)., David Belenguer,
Varela, Joao Tomás, Mingo, Rivas,
Gudjonsson.

• SANCIONATS: Cap.

• ENTRENADOR: Juande Ramos.

• LESIONATS: Toni Velamazàn i À l e x ' '
Fernández.
' .
. -

> SANCIONATS: Capi i César.

• C U S S I F I C A C I Ú : 13è amb 2 5 punts.

» CLASSIFICACIÓ: 8è a m b 3 2 punts.

in íi\íUHi-

LA FIGURA

» SUPLENTS: Argensó (p.), Fran, Rotchen,
Óscar, Ricardo, Palència i Aganzo.

^

•

.

^

» LESIONATS: Capi, Gastón Casas i Calado.

RaülTamudo

Denilson

Tamudo torna avui a l'equip després de complir un partit de sanció. / EFE

(DAVANTER)
1 9 - 1 0 - 7 7 . Barcelona'

partit de Saragossa. Ahir es va que els jugadors de l'Espanyol
entrenar tot sol i a u n ritme desitgen la victòria per afegir el
molt més baix que el dels seus seu gra de sorra a una setmana
companys.
que passarà a la història del
Entre aquests, s'entrenava club, la visita del Betis és vista
amb esperances de jugar avui a m b molt r e s p e c t e . Els de
el lateral extremeny Ricardo Juande Ramos arriben a MontCavas, que durant la setmana juïc després d'haver sumat nohavia provat diverses vegades més un punt en els tres últims
en el teòric onze titular; Fibres, partits, cosa que no els ha imperò, va assegurar després de la 'pedit mantenir-se a dos punts
sessió preparatòria que només del segon lloc de la classificapensa fer dos canvis respecte a ció. A les baixes de César per
l'equip q u e va c o m e n ç a r el sanció i de Capi per lesió i sanpartit de la jornada passada i ció a la vegada s'hi va afegir en
que les novetats es limitaran léntrenament d'ahir la del porals esmentats Tamudo i Vates. tuguès Calado, que es va quedar a Sevilla amb problemes
El Betis, necessitat. Malgrat musculars.

6a temporada
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.(MIG)
24-08-77. Sao Paulo (Brasil)
4a temporada
1 gol temporada 2001-02

8 gols temporada 2 0 0 1 - 0 2
Després de perdre's l'últim partit per sanció,
torna a l'onze titular per trencar la sequera
golejadora de l'equip. •

La banda esquerra és seva i pot desequilibrar,
per tècnica i velocitat en qualsevol jugada.
Navas l'haurà de vigilar de prop.

DADES OEL BETIS

DADES D E L'ESPANYOL

7
4
9

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

130
75

2-1
31
56
3

ClftüS OEL PARTIT

Partits guáii>atb
Partits empatats
,'Partits'perduts
Xuts ben dirigits
' Xuts fora
Gols marcatb
Gols encaixats
Targetes grogues
,'Targetes vermelles

. '

9
b

6
162
105
21
19
62
4

.

L'entrenador de l'Espanyol, Paco Flores, va assenyalar coma factor clau del partit la necessitat de
controlar el joc de Joaquín i Denilson per les bandes.

'^pí

Lluís Companys!

f}

17 00 li

Ansuategui Roca (valencià)

ELS

ESPANYOL £L PARTIT D'AVU!

Dium&ngt' 20 de gener del 2002

L'ANÀLISI
ENRIC MATARRODONA

«És meravellós que
tinguem camp propi»
* um

o Flores és
partidari de fer
un camp tancat,
a Testi! anglès

Í

M.R.
Barcelona

El Betis esperat. Amb les graderies molt lluny, però també
incòmode sobre la gespa, vol
Flores que se senti avui el Betis,
«un equip que està fent una
b o n a t e m p o r a d a , com jo ja
m'esperava en començar la lliga. Té molt bons jugadors i havia d'estar per sobre riostre, tot
i que p e n s o que al final del
campionat estarem igualats».
Per això, Paco Flores creii que

I"
«

De Montjuïc
a Cornellà: i
tant!
Aquesta ha estat una bona setmana per l'Espanyol. Si més no, ha apimtat bones maneres. Només falta rubricar-ho amb una victòria avui sobre
el Betis al Lluís Companys. L'emunci de la construcció d'un nou estadi a Cornellà és una bona,
gran notícia per a tota.la família espanyolista.
Fins i tot pels qui, com jo, sempre hem apostat
perquè l'estadi de Montjuïc acabés sentia seu definitíva. Però, noi, aquests de Barcelona Promoció ho han posat molt difícil! Per un costat (santa
innocència!) m'atreviria a dir que no ho han acabat d'entendre. I per l'altre tinc la sensació que
no només no ho han volgut entendre, sinó que
els fa certa cosa tenir un club com l'Espanyol com
a llogater. No ho han posat gens fàcil, ni en la nòmina del mes ni en les facilitats de programa i ús
de les instal·lacions. Per més que diguin. En
aquests casos, sempre és saludable pensar què
hauria passat si, per una d'aquelles coses, fos el
Barca que s'hagués trobat en la mateixa situació.
No és la Uagrimeta, ni la queixa fàcil. És el que
és i prou.
Quan un veu, per exemple, els estadis Comunnales italians, no es pot estar de dir que és una
manera molt més racional d'amortítzar una magna instal·lació esportiva. Perquè,.el que no es pot
dir de l'ús de l'Estadi Olímpic és que l'aficionat
no hagi respost com es mereix. Com a mínim l'assistència ha estat per sobre de les temences que
es terüen quan es va haver de deixar Sarrià per
causes obligades. És evident que els resultats són
els que sempre acaben marcant la pauta. A l'Espanyol i a Pequín!

O El tècnic diu
ue el perill del
etis és a les
bandes

A Paco Flores no el molesta
gens que a Montjuïc s'hagi parlat a q u e s t a s e t m a n a de totmenys del Betis. La construcció de l'estadi nou, la continuïtat de Daniel Sánchez L·Libre a
la presidència, la renovació de
Martín Posse, el viatge a Ginebra per jugar —i guanyar— el
torneig internacional de futbol-6 i la cantarella dels fitxatges anunciats i no confirmats
han deixat el partit d'avui en
segon terme, però per a Flores
«tot el que sigui parlar del club
és bo per a nosaltres, sobretot
si les notícies són tanjbones
com les d'aquesta setmana».
El tècnic barceloní es va afegir a la satisfacció general que
envaeix
respanyòlisme
aquests dies i va qualificar de
«meravellosa» la noticia de la
construcció del nou estadi del
club a Cornellà. «Em sento ple
d'espçrança, perquè tornar a
tenir un camp propi obre moltes cortes de futur a l'Espanyol», va dir Flores, que es va
mostrar partidari de fer «un
camp tancat, a l'estil anglès,
amb el públic molt a sobre i en
el qual el rival no s'acabi de
sentir mai còmode».

13

• • • • * • • • « * » '

r ' . » » " ^ * SEC S ' S

A Paco Flores el preocupa guanyar el Betis per arrodonir una gran setmana per al seu Espanyol. / EFE

«el nostre objectiu ha de ser
aconseguir els tres punts i, si
pot ser, guanyar-los el goal-average».
L'Espanyol, que al Ruiz de
Lopera va perdre per 2-0, haurà
d'anar molt en compte amb les
internades per les bandes de
Joaquín i Denilson; dos dels capitalitzadors del joc ofensiu del
Betis: «Els meus jugadors han
estat parlant tota la setmana de
com parar aquests dos homes,
abd que a mi nó m'ha calgut incidir-hi gaire. De tota manera,
em preocupa més el nostre nivell que el del Betis, Si estem
bé, penso que guanyarem.»
El tècnic blanc-i-blau no es
va mostrar gens preocupat pel
fet que l'últim partit a casa, la
victòria en el derbi contra el
Barca, hagi pogut elevar l'exigència del públic amb l'equip.
«És bo que la gent ens exigeixi,
perquè això és senyal que estan
convençuts que els podem donar el que volen», va dir Flores.
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Vol que no es parli de més noms
Com una setmana enrere, Paco Flores va
tornar a mostrar-se escèptic amb la llista de
possibles fitxatges de l'Espanyol en aquest
mercat d'hivern Aquesta vegada, pero, el
tècnic no es va posar a i iure quan se li va
preguntar pels Seedorf, Milosevic o Paulo
Sousa, sino que va exposar un argument de
pes que explica les dificultats que te
l'Espanyol per incorporar reforços en aquest
mercat d'hivern «El problema de tot això es
precisament que els noms surten a la llum
pública Jo volia Forlán i l'Espanyol el podia
- fitxar, però va sortir el nom i el preu inicial es
va disparar Això ens està passant amb tots
Tant parlar-ne, ja no n'hi ha cap que valgui
el quG valia fa uns dies Entenc que la feina
de la premsa sigui treure aquests noms com
abans millor, pero tots aquests temes s'han
de portar amb molta discreció >Í El jove
davanter uruguaià Diego Forlán va fitxar
divendres pel Manchester United després que
el seu club, ^Independiente argentí, fes valer
l'interès de l'Espanyol i del Middlesbrough
anglès per augmentar el seu preu fins ais
onze milions d'euros.

A CASA DELS ALTRES?. Durant tota la setmana
no m'he pog^t treure de sobre la imatge del boxador Xavi Moya vestit amb la samarreta de l'Espanyol i entrant al Palau Blaugrana al ritme del cant
d'Els segadors. Li he donat moltes voltes al cap intentant trobar-hi alguna significació. No n'he
sentít a parlar gaire. Deu ser perquè tot i les nou
mil persones de l'ídtre dia al Palau, aquí a Catalunya l'aflció a la boxa se'n va anar amb el Price.
I no crec que es regeneri. Però no em negaran que
l'embolcall de la vetllada de l'altre dia tenia gràcia. Mai no s'havia vist un boxador català, vestít
amb la samarreta blanc-i-blava, rebut al so de
l'himne nacional de Catalunya... en el Palau Blaugrana. No sé si el final era previsible perquè de
boxa no en sé ni un biurall, però ens va tocar el
rebre.
En Xavi Moya va,caure noquejat! Vol dir això que
als pericos, per més que ens hi fem, sempre ens
acaba tocant el rebre? Que per més planter i més
jugadors catalans que tingui en l'equip titular
l'Espanyol de Paco Flores mai no tindrà el reconeixement que es mereix? La històric
pesa, però ja n'hi ha prou de tanta
llenya!

Enric Matarrodoná
Periodista
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Morientes rescata un

JordiCruyff I
Magno fan inútil
el primer gol de
Kovacevic
t

Sant Sebastià. El p a r t i t v a

o El davanter blanc va empatar un partit que
eís malaguenys van dominar insistentment
MALAGA

O Només quan l'equip de Peiró va començar
a afluixar els blancs van donar senyals de vida
•*5'íï..

REAL MADRID

11
13 Contreras
6
27 Josemi
_ 8
4 Litos
__.7
19 F.Sanz
....1.5
5 Roteta
7
14 Romero
.._.7 .
15 Gerardo...... .--.7
11 Musampa ..; 6
17 M. Àngel , . . 8 _
9 Darío Silva
8
7DelyValdés;. 8

1
2
3
4
18
24
6
5
7
9

Casillas
5
Salgado _'
4
Roberto Carlos 7
Hierro
5
Pavón
.'6
Makelele
5
Helguera
5
Zidane
4
Raúl
5
Morientes
7

10 Figo

6

CANVIS
18Karanka (5) per Hierro ( 4 5 ' )
2 1 Solari (6) per Pavón ( 6 0 ' ) '
2 0 Zarate.(-) per Musampa (75')
23 Munitis (-) per Zidane (85')

començar be per a la Real
Sociedad Kovacevic va
començar a produir I al
minut 7 ja havia avançat els
locals L'Alavés, pero,.va ser
un rival molt sòlid I molt '
senos i es va anar
apoderant del partit, fins
que va remuntar en l'ultim
quart d hora L equip de
Mane va mostrar les seves
credencials com a millor
equip defensiu de la lliga i,
en aquesta seguretat i eh la
qualitat dels jugadors en el
control va basar el seu
domini La Real va fer un
sobreesforç al
començament de la segona
part, pero va ser l'estirada
final de I Alavés el factor
que va canviar el signe del
partit
REAL SOCIEDAD Westerveld López Re
karte Kvarme Luiz Alberto Aranza
bal Xabi Alonso Idiakez Tayfun De
Pedro KokhIov I Kovacevic
Canvis Aranburu (60 ) per KokhIov
Gabilondo (72 ) per De Pedro i De
Paula (76 ) per Kovacevic

60LS
1-0. (26') DelyValdés a portería buida
després d'una passada de Darío Siíva.
1 - 1 . ( 6 7 ' ) Morientes remata una centrada de
Roberto Garios.

AUVÉS Kike Geli Coloccini Téllez
Llorens Túnel Pablo'Astudillo Ibon
Begoña Mara I Rubén Navarro '
Canvis Magno (55 ) per Mara
Witschge (62 ) per Ibon Begoña i Jor
diCruyff(70)perTuriel

ARBITRE
Mejuto González (col'legí asturià).
TARGETES
Grogues: Roteta, Romero i Micheí Salgado.

SOLS 1 0 (7 ) Kovacevic 1 l ' ( 7 6 )
JordiCruyff 1 2 ( 8 6 ¡Magno

INCIDÈNCIES
Partit de la 20a jornada de primera divisió.
Ple a La Rosaleda, amb 2 0 . 0 0 0
. espectadors. El camp no s'emplenava des
del 1 9 8 2 , quan el Barca de Maradona hi va
jugar..

ÀRBITRE López Nieto
Targetes grogues Xabi Alonso Aran
buru Túnel i Pablo
>
Incidències 2 8 0 0 0 espectadors a
Anoeta John Toshack va seguir el
partit.des de la grada per sanció i

\
.EL9
Màlaga / Barcelona

El Madrid va veure l'oportunitat de no sortir derrotat de La
Rosaleda quan el Màlaga es va
començar a esbravar. L'equip
de Joaquín Peiró va baixar les
mans un instant i Morientes li
va clavar un directe a lá mandíbula. Una hora llarga de feina
dels malaguenys va valer el
mateix que un instant d'inspi-.
ració dels madrilenys. Una paradoxa que té a veure amb els
factors intangibles del futbol.
El Madrid, ahir, va sobreviure
gràcies als intangibles, perquè
els seus actius més destacats
—Raúl, Zidane i Figo— van
quedar desactivats per la pressió dels locals. El Madrid podia
haver quedat tocat i va sortir
indemne, fins i tot alleujat.
En un exercici que tant pot
ser de mercadotècriia com de
. cinisme, el Madrid va sortir a .
La Rosaleda vestit d'àrbitre. El

»FUTBOLÍ a diVisio
Real Sociedad-Alaves
Malaga-Reat Madrid

f

'"-^

-CÍE:

Makelele intenta endur-se la pilota, pressionat pel jugador del Màlaga Romero. / EFE

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 20/1/2002. Page 14

Vicente del Bosque
ENTRENADOR DEL M A D R I D '

©Dono per bo l'empat.
Abansdelpartitjael
(jonavaperbo ,
©De tota manera, (jurant
el partit he pensat en la
victòria
• . •'
©En el segon temps el
Má(drid ha pressionat .
força i ha tingut més .
possessió de pi Iota

_ T | ' Joaquín Peiró
:

•",.

ENTRENADOR DEL M A L A G A

©El'Màlaga ha jugat
milloren el primertèmps,
però en el segon hem
merescut empatar •
©El nostre joc no ha estat
gens brillant
©No hem tingut el
control (je la pilota i això
ens ha impedit realitzar el
nostre futbol

2
1

Espanyol Betis

avui

València-Valladolid

avui

Deportivo-Las Palmas

avui

Mallorca-Athietic

avui

Tenerife-Celta

avui

Osasuna-Vila-real

avui

ftayo-Barcelona

avui

Sevilla-Sara gossa

que es va oblidar va ser l'aurèola d'immunitat que el València
ja havia posat a prova diumenge passat; Fins i tot Hierro va
tastar la medecina que ell recepta habitualment amb impunitat i va haver de sortir del
camp lesionat. El Màlaga va ser
un equip motivat, atrevit, contundent en defensa i agressiu
en atac. L'équip andalús va adquirir el caràcter de Darío Silva.
El Madrid, en aquest ambient,
es va trobar incòmode i va mirar de sortir iinmune de la pres-^
sió. Ni tari sols va crear ocasions de gol; amb un gol en va
fér prouper no prendre mal.

1
1

avui

PG

EQUIPS

pj

Real Madrid
Athietic

21 11 6 4 38 23 3 9
20 U 3 6 22 13 3 6
20 9 (7 4 29 26 3 4

Celta

20

Barcelona

20

Valencia

20

Alavés

Deportivo

PE PP GF GC Pt

8 9 3 37 23 3 3
9 6 5 30 18 3 3
9 3 23 17 3 3

8

20 10 3 7 33 28 3 3
9 5 6 21 19 3 2

Betis

20

Valladolid

20

Las Palmas

20

Sevilla

20

7 6 7 30 25 2 7

Màlaga

21

Espanyol

20

6 8 7 24 26 2 6
7 4 9 24 31 2 5

8' 14 •8 23 33 2 8
7 6 7 23 17 2 7

Saragossa

20

Vila real

20

7 3 10 18 27 2 4
6 5 9 20 23 2 3

Osasuna

'

20

6 5 '9 18 2 S 2 3

Tenerife

20

6 3 11 14 24 2 1

Mallorca

20

5 5 10 20 29 2 0
5 4 12 25 31 19

Real Sociedad 21
Rayo
19

3 5 11 19 33 1 4
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El València s'anima
O El conjunt valencianjsta
O Benítez no farà canvis
s'aferra a la imatge que va significatius en l'alineació
oferir al Santiago Bernabeu per rebre el Valladolid

O Angulo cobrirà la baixa
per sanció de Curro Torres i
Salva substituirà Mista

EL 9
Videncia

VALENCIA,

Després d'una setmana sacsejada pels residus de la polèmica del partit contra el Real Madrid i per la reaparició de l'expresident Paco Roig, èl València rep el Valladolid havent-se
convençut que pot lluitar per
guanyar el títol. L'entrenador,
Rafa Benítez, ha trobat la combinació exacta per fer funcionar l'equip com un col·lectiu,
però demana una dosi d'intel·ligència per conservar la
mateixa identitat com a equip:
«Podem ser un aspirant al títol
fins a final de lliga si juguem
com fins ara. Els futbolistes
han de demostrar que poden
jugar igual que al Bernabeu. És
un estímul per a nosaltres i és
la postura més intel·ligent.» Per
avui, Benítez té la baixa per
sanció de Curro Torres, un dels
descobriíhents de l'any, i ha
prescindit de Juan Sánchez,
Djukic i Angloihá, q u e h a n
quedat fora de l'ordre de prioritats de l'entrenador. Benítez,
que farà jugar Angulo de titular, farà seure Mista, protagonista a Madrid, i reincorporarà
Salva Ballesta a l'equip.
Sense pors El Valladolid arriba
a València amb l'amargor de
l'eliminatòria de copa encara a
la boca. No canviarà gaire per
al partit d'aquesta tarda i s'assernblarà molt al tipus d'equip
que va estar a punt de fer fora
el Deportivo de la copa; Pepe
Moré, l'entrenador dels castellans, aplicarà els mateixos criteris d'ordre defensiu per aturar el València i tornarà a carregar la responsabilitat ofensiva
sobre Tote i Luis García, una
combinació que deixa fora de
l'equip el mexicà Cuahtémoc.
En qualsevol cas, el Valladolid
és un equip que ha perdut les
pors d'anys enrere i fa un futbol
raonable. «Está clar que a València hi hem de jugar bé si volem treure algun profit», comentava Pepe Moré, que no
amagava un cert grau d'admiració per l'organització defensiva del València i que apostarà
per la velocitat.

CAÑIZARES-' •

VALLADOLID
I '

X

ANGULO AYAU PEUiGRlNO CARBONI^
i

BARWA"-' AlBEBA

MARCOS TORRES PEÑA
\
GíSMEZti
X. , : CAMINERO

4

'i

vicímto
' IIUE

\ 3«raCAROO'n -'

o

o* "

^> ^ SALES

, JESOS

\

MARIQV
í
4f \

'b

1

FERNANDO \\

'^SAlVAl

» SUPLENTS: Kily González, Palop (p), Aimar,
De los Santos, Mista, Marctiena.
• ENTRENADOR: Rafa Benítez.
• SANCIONATS: Curro Torres.
• LESIONATS: Juan Sánchez.
• CUSSIFICACIÚ: 6è amb 33 punts.

Fi&URA DE EQUIP

• SUPLENTS: Eusebio, Bizarri (p), Pachón,
Gaspar, Santamaría, Tena.
• ENTRENADOR: Pepe Moré.
• SANCIONATS: Cap.
• LESIONATS: Cap.
' • CUSSIFICACIÚ: 9è amb 28 punts.

FIGURA DE EQUIP

Roberto Fabián Ayala

Jorge López, Tote

(DEFENSA)
12.4.73 Paraná (Argentina)
2a temporada

(DAVANTER)
23.11.78 Madrid
la temporada
Acaba contracte a final de lliga

1 gol la temporada 2000-01.
A pesar de la seva estatura (1,79 m), és un
central molt difícil de superar. Serà titular
amb Argentina en el pròxim mundial.

Tote és un futbolista amb una classe
extraordinària a qui el Madrid t\si acabava de
fer cas. A Valladolid s'ha donat a conèixer.

DADES DEL VALÈNCIA

DADES DEL VALLADOLID

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

8
9
3
163
125
23
17
61

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

• _
*

,

8
4
,8
146
91
23
33
56

PRECEDENTS
COMPETICIÓ
y

•(•'

Lliga 1996-97

PARTIT

•

RESULTAT

Valèncla-Valladolid

•2-4

Lliga 1997-98

València-Valladolid

Lliga 1998-99

València-Valladclid

Lliga 1999-00

València-Valladolid

Lliga 2000-01

València-Valladolid

1-2
0-1
0-0
1-0

CLAUS OEL PARTIT
El defensa provarà de treure profit a la seva idea de joc col·lectiu i tornarà a tenir Salva a la punta
d'atac. El Valladolid es recolzarà en la imaginació de Luis García i Tote.

Ayala salta per sobre de Geli durant un partit entre el València i l'Alavés. / EFE

^ í

Mestalla

í ) Í7 00h

<tSI^ Losantes Omar (basc)

John Càrew fa proves físiques á Barcelona

Joceíyn Anglpmaï l'Mltim dè láfjla

El València ha enviat John Carew a Barcelona perquè se sotmeti
a unes proves físiques que determinaran exactament en quines
condicions està per jugar a futbol. El club valencianista té
intenció de documentar que el davanter noruec no té cap
mancança que l'impedeixi jugar al màxim nivell, tal com va
afirmar el Fulham anglès quan va desestimar el seu fitxatge fa
un parell de setmanes.

Jocelyn Anglomá ja és l'últim de la fila al València. No interessa
Benítez, que avui farà jugar de lateral Angulo, un home d'atac,
per cobnr la baixa de Curro Torres, el jugador que va desplaçar
de la titularitat el defensa francès: Anglomá, sempre titular amb
Cúper, es queixa de la seva situació però nova més enllà i calla,
com Djukic, un altre defensa dels últims llocs de la llista de
Benítez.
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Objectiu:
començar la
re mu
Q El Mallorca recupera Soler I Siviero per
buscar la primera victòria de l'any
O L'AthIetic arriba esperonat a Palma
gràcies als gols de la seva nova estrella, Tiko
T.P.
Palma de Mallorca

• HI Mallorca afronta avui a Son
Moix dos reptes definits per Sergio Rresic com a «molt importants»: Aconseguir la primera victòria dc' l'any i abaixar els fums
d'un Athletic de Bilbao que és
l'altra cara de la moneda. Si els
mallorquins han perdut els dos
partits que han jugat el 2002, els
bascos han guanyat.el derbi a la
Real i s'han classificat per les semifmals de la copa del Rei.
Els homes de Sergio Kresic no
guanyen des del darrer mes de novembre, quan el Deportivo ya
caure golejat a Son Moix. Després
d'aquest partit, els mallorquins
van caure en picat fins acabar a
la zona de descens. L'objectiu d'aquest partit és, doncs; començar
la reacció''i allunyar el fantasma
del descens. El rival, però, no és
gens fàcil, i Kresic s'ha cansat de
recordar aquesta setmana que els

bascos són el millor equip lluny de
casa. A més, l'Athlétic intentarà
revenjar-se de la victòria balear a
la Catedral en la segona jornada
de lliga.
Kresic tindrà problemes, però,
per construir l'equip. La baixa
més important és la ja coneguda
de Samuel Eto'o, que es troba a
Mali jugant la Copa dè Nacions
d'Àfrica. A la baixa del davanter
africà, però, se suma la d'Ariel
Ibagaza, que no s'ha recuperat del
cop que va rebre a Valladolid. No
tot són males noticies, però, per
a Kresic, que recupera Miquel Soler i Gustavo Siviero, absents al
Nuevo José Zorrilla. Aquests jugadors reforçaran la defensa baleaí, i en atac, Albert Luque tornarà a ser ej referent. Per la seva
banda, l'Athlétic arriba amb una
convocatòria de 19 jugadors malgrat tenir quatre lesionats, i encapçalats per Tiko, que ha fet 4
gols el 2002.

MALLORCA

OLAIZOU NADAL NlflO
:.
MARCOS

NOVO

L'Osasuna rep avui la visita del
Vüa-real —-El Sadar, 17.00 h—,
en u n partit en què els tres
puiïts són bàsics per als dos
equips, per tal d'allunyar-se
dels Uocs de descens. Els navarresos, que lluitaran per aconseguir el primer triomf de l'any
davant,de la seva afició, es trobaran a m b u n conjunt molt
combatiu després de sis jornades sense conèixer la victòria.
L'entrenador del Vila-real, per
la seva b a n d a , p r e p a r a tres
canvis importants respecte al
partit que va empatar a Vigo la
s e t m a n a passada.' Lotina va
a n u n c i a r la i n c o r p o r a c i ó a
l'onze inicial de Contreras,
Yanguas i el Pipa Gancedo, en

Sed de triomf El Vila-real és
l'ünic equip al qual l'Osasuna
no ha aconseguit marcar en els
seus desplaçaments de la primera volta. La victòria és l'únic
pbjectiu dels castellonencs,
després de sis partits sense sum a r tres p u n t s , q u e els ha
arrossegat d'aspirar a una plaça a Europa a lluitar per la per-
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CAMPAKO .

\.
LUQUE

PAUÑÓVIC

- -

••

:
i
;

.!- ) : •

''-'"
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* SUPLENTS: Losada, Leo Franco (p), Siviero,
Cristian Díaz, Carlos, Robles, Paco Soler.
• ENTRENADOR: Sergio Kresíc.
» SANCIONATS: Cap
• LESIONATS: Ibagaza i Vicente.
» CLASSIFICACIÓ: 18è amb 20 punts

ucRuz WRRÍNZAR i

i

DEL HORNO

j, Lalcorünya. ÈlDeportivo rep ,:''

/'
ALKiZA ORBAIZ
Jí.
t
/ i
1IK0
. EIXEBARRIA
• YESTE

•

\w^„¿-.,;-,^:í.x-j3PS: í -.^ iu,.^:.-?,,-^^; '

;

^"^^ ^j^y»'^^^^;sfímffíèé^^!^^y=^$fi^^i§^if^^^'

i
i
i
;
;
:
:

» SUPLENTS: Murillo, Aranzubia (p).
Guerrero, Aitor Ocio, Urrutia, Cuéllar i
Ezquerro
»ENTRENADOR: JuppHeynckes.
> SANCIONATS: Cap.
• LESIONATS: Larrazabal.
> CLASSIFICACIÓ: 2n amb 34 punts.

^

CLAUS DEL PARTIT: El Mallorca no té cap altre remei que carregar Luque de responsabilitat.
Sense Eto'o, a la copa d'Àfrica, els mallorquins perden gairebé la meitat del seu poder
ofensiu Mal moment per trobar l'Athlétic, que té un dels millors contrataos de la lliga
1@í

é)

SonMóix

17 0 0 h

Pérez Burrull (càntabre)

;; .LasPalmasamblaJl.i; >/^'i' \i
J;'necessitat indisperisablé'de;;,
';'.,güahyarèl prinhér partit de',¡í i
í'i'àny I rip perdre la ¿òrda ;•;''; •
.:/que'¡estiréhielsprimérsí;EI;;i''.,
'•'•.: 'cdrijuht'gallècafrbòtaér';';'; ''. partit àmb;les;baixés.de,';;.'' •
••'•;, 'Màkaay,' HeldèrrChangi," \'[
t jesionàts,;i'anrib)'absència;'!.';.
'• ij;àè;Naybet, sel'écòonàt;à'mb '•'ïi èl lyiarrpcjatVié'sde iès'de 'Í i;
;J. Cápdéyjiáíi Scaloñii'a'qúj'el-:^^
.') tècnic;;Javier irú'rèta, ha';;; ;''¡K
,'!' dò,nàt'çlesçan's.ÍMauro;Silyà ,'
•;!; I Djajminha/eri caínyi;i,¡v ;i;;;,'^
\ '.iiòmen.'ÈIsGapàris'arribena •';,; Riazorjamp la'trànqiii!fitat';';':
'. ;dei-dése,llocja'rnbla:baixa:; >
; '''dè;Samwàys./EFE' ¡¡J',; \,"'',!'!

Roapodrlà'tornarala porteria '
;,';ÇÍfrisítiàW;;|/;';;:,.';,;" ';•
:i"i'Bassfedàis centra'';;;-;
;^l;5atençió;çleí'i!:;';;,;;,;;
vliTeneriferCelta;;,;;'-!^^

La principal novetat aquesta tarda a Son Moix podria ser el
retorn de Carlos Roa a la porteria del Mallorca Kresic busca fer
reaccionar l'equip i Leo Franco podna pagar els plats trencats
permetent que l'altre porter argentí disposés dels seus primers
minuts en la lliga Roa només ha jugat a la lliga de campions,
quan va ser sota els pals en dos partits A la lliga, va ser inscrit
al mercat d'hivern Roa va deixar la practica del futbol el 1999
per motius personals, en considerar que el futbol i les seves
creences religioses eren difícils de compaginar Aquesta
temporada, el porter internacional argenti al Mundial del 1998
a França, ha tornat a posar-se els guants al Mallorca
Durant la setmana, Roa no ha volgut parlar sobre la seva
posible titularitat perquè això «posaria més pressió» als seus
companys- Leo Franco, que ha jugat 15 partits, i Miki, que ho
ha fet en 6 Roa però, s'ha mostrat il·lusionat amb la possibitat
de poder jugar, ja que «fa dos partits que he estat convocat,
I això vol dir que l'entrenador confia en mi».

OSASUNA;

VIU-REAL

UNZUÉ
1. CRUC'HAGA

JUSUÉ YANGUAS
PUÑAL '

, ';^SantáCru2;de\,;;',.,;i/";.'; ;;';'. "•':

-.-(! .

LÓPEZ VALLEJO

comÍERAS ,.

perjudici de Josetxo, Izquierdo
i Lékunberri. Amb. la intenció
de demostrar que també pot
aconseguir bons resultats a
casa —l'Osasuna ha obtingut
més punts fora d'El Sadar—,
sembla que l'equip inicial navarrès el formaran: U n z u é ;
'Cruchaga, Jusué, Contreras;
Yanguas, Puñal, Fernando, Palacios, Gancedo, Armeritano;
Aloisi.

K SÒUR

JAVIGZLEZ
ENCONGA

V;;Èlíbéppr!vpri;'t!i'.i'>;''
\ guanyar çòritra Lïas;
^•ííPaíjniai^elprirrièrV' >
'/::Ráli;itde;rañy-;;'^¡,f-.¡;

UFUENTE

ROA

El Vila-real vol
revifar-se a El Sadar
EL9
Pamplona

ATHLETiCCLUB

C

CALCA

AlFREDO

GANCEDO
ALOISI

;

PALACIOS

• ; ' ) ! ' vi^ïi;'*-}' •!'':: ; ' : ' i ' * i ' ' ; * •!-" 1 ' ':'•• '

BALLESItROS ^ '
^ARRUABARRENA
•UÍÍAI - QUÍQUE

FERNANDO

^

JORGE LÓPEZ

CAGNA
GUAYRE

GSLVAN

PIZZI

' * SUPLENTS: Armentano,¿anzol, Josecho,
Izquierdo, Lecumberri, Ribero i Montenegro
» ENTRENADOR: Miguel Àngel Lotina
> SANCIONATS: Cap
> LESIONATS: Cap
> CLASSIFICACIÓ: 16è amb 23 punts

• SUPLENTS: Escoda, Quique Martín, Calleja,
Galtán i Gracia
• ENTRENADOR: Víctor Muñoz
• SANCIONATS: Cap
» LESIONATS: Víctor
» CLASSIFICACIÓ: 15é amb 23 punts

CLAUS DEL PARTIT: L'Osasuna espera continuar aprofitant els gols que marca per afegir més
punts en el seu compte particular. El Vila-real, si perd, pot començar a tenir problemes,
sobretot el seu entrenador, Víctor. Els dos equips lluiten per marxar dels últims llocs
^ ^

Sadar

í ) 17.00 h

manència. Tot sembla indicar
que l'onze castellonenc estarà
format per: L.Vallejo; Galván,

d^

i .;TÍènerïfè. L'argèntídel '••';''-,!,.
í¡;*,Nevvcástle|CHnstia'n';;'; / , ' ! .
;;'. Bassèdàs, l'últimaí: > ;• '-' •';
vjincpr'pòració dei;Tenénfè,'!;'';
'^¡'•'ceritrara'aquéstá'tarda'''':';',- :
j;,;l'atenaó del;pai;tit entre els,!, -,
;;; ;canaris;!^tÇélta'a;:';/j::;.'')';} [
i,^i;l',Heliòdorò'Ròclríguez',Per';;.;:
';••• •a[Tenérifeí;la llígà'ja;és;;;i'||;';!:;,
i,;;\:'pòder'trobar|ünà porta qije Í;*;
;; Inpèstiguj'tàpiàdà.íPèr'àixò,-!
Ji hade'màhatjqueei'públic•*-'j; ;•
!';;y)mpliqLÍi_més·en:eis; í; ;;• ¡, V. .¡
;;';partits;|especiaírneñten'el;; i; ;
:;!''d;áyiji;. ElljCéjtas'ha ^Í.M p i ; '••].
;;,'desplaçatsèrise''í, j'i^v :;' ¡y;':;;
íji •|estyidè'nciesV,sensei_baíxès-i; \\''}
';'\disp9s4'a;nip'Rerldreia;s'è'va^
.;;;'i'detititaï'futbbÍ'!stii:k;7;ài;È^x;,:

' Pérez Lasa (País Basc)

Q.Álvarez, Ballesteros, Unai,
Arruabarrena; J.Lópéz, Galea,
Cagna; Guayre i Pizzi.
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Oblida't de la pujada de gener.
Regal t'omple el dipòsit amb

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

I a més:
• Fins a un 6 5 % de bonificació per no sinistralitat • Recuperació del 100% del valor del vehicle de
_, .
-... 1 . II.
1 . r 1 11
menys de dos anys d'antiguitat.
• Peritatge en 2 4 h. i lliure elecció de taller.
. . , .
. . i - , . , i i i i .
• Servei gratuït de tramitació de multes.
• Assistència mecànica les 2 4 h. del dia.
• Targeta client amb avantatges especials.

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

Trucaaraal902 3 0

30

30

O envia el cupó adjunt a Regal Insurance Club, Avda. Madrid 9 5 , 0 8 0 2 8 Barcelona. O per Fax 9 3 4 2 5 9 2 2 1

.t.

Regal Insurance Club
El Club dels Bons Conductors®
www. regal, es
§

\w\ Sí, vull rebre informació detallada de l'assegurança Regal Auto. Així como un pressupost previ i a la meva mesura, serwecompromís per part meva. Sol·licitud vàlida per a conductors entre 28 i 72 anys

'

No..co.no.s

L i J . l i J . J J J J J J . l i X l J . i J . J . J . . i i J . J

Codi postal i i i I I i Població i I I I i i I i I l i i I I I , i
Telèfon

e-mail

Marcadelcotxe i i j i i i i i M
Data 1* matriculació

[ J^ J L 1 II J_ j

I I !

Província

Adreça

LJ. J . i J J _ . L L i . L L L L l J . . J.J..L1 J

M

i I i I I I I í I I i I M Data de naixement

Estat civil

Data de carnet

'

[ )%

Accessoris opcionals del vehicle

Matrícula U _ . i . J . i
. I J . i J
t de 300 euros a 600 euros
[ [ (4^16 ^es.?^ '^""^
_J (de 49.916 ptes. a 99.832 pte».)

J „ 1 X ] J J
L l J L i J L U

Modelo L L U J . . . L i J _ J . i . I . J . J _ J . . l I J . . . L l J

Kilometratge anual

Indiqui aquí si té alguna bonificació en la seva actual companyia

I

¡ 1 Més de
z 600
600euros
de 99.832 ptes.)
L_J (Més
(Mésde99.fi

Mes i any en què venç la seva pòlissa acmal

O i M i les seves dades, Tcnllt la sol·licitud i envif-Ia dins dOn sobn a Rqpü loaurance Club, Av. Madrid. M . 0602S B u c e l o u . O cnvil-ta al F u 9 3 42S 9 2 21

R c ^ Insurance Club es reserva el dret d'assegunv cert tipus de vehicles

la nintra base de dades, o n p o d i i exercir els drets d'accés, rectificació, cartcel·laciA i opocicid. Aquestes dades podran ser cedides a altres Entitats d'Assegurances o Orgaiüsmes Pilblici o Privats r e b c i o n a a amb el sector aisegurador amb finaticati estadlnKo-actuahals, de preverKiA de frau i per raons
1^.1 dades personal» que vost^ eiu ^ i l i í a senuí ir
de coassegurança o reassegurança. A través de Royal & SunAlliance, podrà
'
rebn ojenes d'i
I, productes fínancen i d'empreses del sector de l'automoció, mftrqueting directe o associades a la FECEMD. Si tto en vol rebíc, comuniqui'ns-ho per escrit a Regal Insurance Club, a A v Madrid, 95, baixos 08028 Borccloru (Llei C l í n i c a 15/1999, H de
(JetcmbR).

109679/352103*
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» 2adiViSióA
Xerez-Extremadura

1

Gimnastic-Burgos

0 0
1 0
avui
avui
avui
avui
avui
avui
avui
avui

Atl Madnd-Eibar
Oviedo-Racing
Ejido-Jaen
Murcia-Ferro!
Elx-Leganés
Còrdova Llevant
Albacete-Salamanca
Numàncla-Recreativo
Badajoz Sporting
EQUIPS

Atl Madnil
Xerez
Racing
Recreativo
Burgos
Albacete
Oviedo
Elbar
Salamanca
Ferrol
Extremadura
Badajoz
Jaén
Numància
Còrdova'
Sporting
Murcia

Elx
Leganés
Llevant
Gimnàstic
E|ido

Cuéllar es lamenta envoltat de jugadors del Burgos, després d'una de les ocasions que va fallar el Nàstic ahir a la tarda. / ANDREU PUIG

2

Pj PG PE PP GF GC Pt
15 4 4 37 15 49

23
23
22
22
23
22
22
23
22
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
22

13
10
9
10
9
8
8
7
9
7
8
8
7
7
6
6
6
5
4
4
2

3
7
9
6
7
10
7
10
3
8
5
5
7
6
8
8
8
9
9
7
8

7
5
4
7
6
4
8
5
10
8
9
9
8
9
8
8
8
8
9
12
12

27
28
22
23
23
21
24
32
29
19
20
21
22
25
27
19
17
14
21
18
17

19 42
19 37
16 3 6 í
20 36
15 34
13 34
15 31
29 31
29 30
2129
23 29
27 29
29 28
27 27
28 26
23 26
25 26
21 24
32 21
28 19
32 14

La propera (27 gener) >

El Nàstic s'eneasta un aItre
Gop i festeja amb el descens
o El conjunt grana va tornar a ser un equip
sense substància i va acabar desballestat

liieiïi

25
2
.3
5
15
21
7
32
19
18
6

Moso
Stéphane
Bernaus
Jubera
Marcelo
Quique.....
IW. Herrero.
Bruno
Castillejo
Masnou
Cuéllar

4
4
4
-4
4
4
6
4
4
4

O.M
Tarragona

2
3
4
5
6

César Esteban
Lucio
Dani Pendin
Iñaki
José Marí

7 Conget

.8
7
7
5
5

5

8 Arregi
7
9Gálvez..
4
10 Zubizarreta.... 5
11 Alberdi
.6

CANVIS

8 Félix Prieto (5) per Stéphane {61')
12 Carlos Merino (6) per José Mar! (61')
21 Alex(5)perlñaki(71')
17 Fran (4) per Bernaus (73')
11 Cuyami (-) per Gálvez (89')

^

ÀRBITRE
TristanteOliva (Col·legi murcià)
TARGETES
Grogues: Manolo Herrero, Masnou, Marcelo,
Quique, Bruno, Arregi, Tito, Zubizarreta,
Lucio', Dani Pendin i Alberdi.
INCIDÈNCIES
5 . 8 5 5 espectadors al Nou Estadi de
Tarragona. La gespa presentava un aspecte
acceptable. El Burgos va jugar amb la
indumentària suplent, samarreta blanca i
pantalons negres, p e r n o c o i i n c l d i r a n i b e l s
colors dèi Nàstic.

El Nàstic s'enfonsa i és probable que dilluns tingui un altre
entrenador. La directiva rellevarà Jaume Bohet i la principal
alternativa és Lobo Diarte, a
qui el club ja va terhptejar quan
va destituir Josep Maria Nogués després d'una mocadorada històrica. Ahir els mocadors
van tornar a voleiar á la graderia del Nou Estadi.
El Nàstic es va diluir en el seü
neguit i va situar la permanència eri un núvol. L'equip grana,
agafat pel coll per la urgència,
va modificar el seu registre futbolístic de sortida, amb un futbol més directe que el que fa
habitualment. Amb un guió diferent, el Nàstic va dominar la
primera meitat, però es va encastar contra les mateixes difi?
cultats que aigualien el seu joc
de toc d'altres tardes: la falta
d'encert davant de porta, un
recinte prohibit durant els tres
últims partits. L'equip grana va
fer un primer temps prometer
dor, fonamentat en l'empenta
de Bruno Saltor, jugant a bat-
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O El club tarragoní substituirà Tentrènador
Jaume Bonet però el vol mantenir al club
zegades, amb el cor i el referent
de Cuéllar com a principals arguments, però va esgotar la minidosi d'autoestima que li quedava i va donar pas a una segona part lamentable.
En el segon temps, el Nàstic,
va festejar amb el descens en
un dels exercicis d'irnpotèricia
més explícits que s'han vist
aquesta temporada al Nou Estadi. Els jugadors van caure en
el patetisme en intentar fora. dar la muralla castellana amb
el cap mirant al terra. La pilota
• es va convertir en ún objecte
sense identificar i la duresa de
la gespa i els nervis van destrossar gairebé tots els controls
de pilota. Quan Bonet va fer.els
canvis el Burgos ja havia decidit fer un pas definitiu cap enrere per escopir de qualsevol
m a n e r a totes les escomeses
d'un Nàstic tiranstornat i desballestat. El Burgos, garrepa i
descarat, es va fregar les mans
en veure que el Nàstic s'entestava a fer el joc de pilotades que
li agrada defensar. Un empat
tan insubstancial va ser fins i
tot pitjor que ima derrota amb
matisos.

Jaume Bonet
ENTRENADOR DEL NÀSTIC

©Nocrecquela
mocaídorada hagi estat
tan gran, però la directiva
sabrà què fer
®Tot i la poca cosa que
hem fet a la segona part,
confio en la salvació
® El Burgos ha fet el seu
partit jugant a la pilotada
Enrique Martín
ENTRENADOR DEL BURGOS

Racing Extremadura Burgos Ovie
do Jaén Gimnàstic Eibar Ejido Fe
rrol A t l M a d r i d Leganés M u r c i a
Llevant Elx S a l a m a n c a Còrdova
Recreativo Albacete S p o r t i n g Nu
mància Badajoz Xerez '

Kiko debuta i
'l'Extremadura
guanya al camp
del Xerez
Xerez L'exdavanterde
l'Atletico de Madrid Kiko
Narvaez va debutar ahir
amb l'Extremadura, en la
lliga de segona divisió', i el
seu equip va guanyar al
camp del Xerez, el segon
classificat Kiko va sortir al
camp en el minut 73
*
substituint Víctor Pereira
L'Extremadura es va
avançar amb un gol de Pier
I va sentenciar en el temps
afegit, en una rematada de
Pedro José /EFE

Kempes arriba a
San Fernando per
entrenar a segona
divisió B
San Fernando

©El Nàstic té qualitat i
em mereix molt de
respecte, però crec que li
costarà molt sortir de la
dinàmica negativa en què
ha entrat
©Quan no es pot guanyar
tambéés important no .perdre

(Cadis). L'argenti Mano
Alberto Kempes va arnbar
ahir a San Fernando i es farà
càrrec de l'equip, de segona
B, amb la intenció de fer-lo
sortir de la zona de descens
Kempes, fins ara
entrenador del Casarano,
de la sèrie D italiana,
firmarà un contracte per
dues temporades amb el
club de Cadis /EFE '

; EL9
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;. Diumenge 2 0 de gener del 2002 '

Qui esveu amb cor d'aturar
Ruud van N istelrooy?
o L'holandès és el primer jugador que
marca en 8 partits consecutius a la Premier

O El Manchester és més líder després dels
empats de Liverpool i Newcastle

EL 9
Manchester (Anglaterra)

Ruud van Nistelrooy s'ha fet un
lloc en la història del futbol anglès. El davanter holandès és va
convertir en el primer davanter
de la Premier League que marca en 8 partits consecutius després de fer-ho ahir contra el
Blackburn Rovers. Anteriorm e n t , tres j u g a d o r s havien
aconseguit marcar en set partits seguits: Mark Stein, del
Chelsea; Alan Shearer, al
Blackburn, i Thierry Henry, a
l'Arsenal.
Van Nistelrooy s'havia afegit
al club dels set gols la darrera
jornada contra el Southampton, i ahir va batre el rècord,
afegint aquest al de ser el primer jugador en la història de
rUnited a marcar en set partits
consecutius de diferents competicions.
Ahir rUnited va haver de patir per derrotar el Blackburn.
Després del gol de Van Nistelrooy, els visitants van empatar
amb un gol de Çraig Hignett.
Posteriorment, el Blackburn va
gaudir d'oportunitats per endur-se els tres punts, però la
victòria es va quedar a Manchester gràcies a un gol de Roy
Keane a poc del final.'
A més, la resta de resultats
d'ahir van afavorir l'United. El
Liverpool només va poder empatar a casa contra el Southampton, que s'ha corivertit en
la bèstia negra dels diables
d'Anfield. El Southampton ja
havia derrotat fa una setmana
el Liverpool per 2 a 0 en un par-

19

Libèria i Mali
empaten (1-1) en
la inauguració de
la copa Àfrica
Bamako (Mall) Libèria I M a l l ,

dues seleccions modestes,'
van empatar ahir (1 -1) en el
partit d'inauguració de la
copa Àfrica Libenaesva
avançar en el limit del
pnmer temps gràcies aun
goldeGeorgeWeah Una
acciódeKeita(87')va
donar l'empat als
amfitrions El torneig
agafarà avui velocitat de
creuer amb els partits
Senegal-Egipte, el mes
interessant,
Sudàfnca-Burkina Fasso i
Camerun-Congo /EFE
»Anglaterra
Derby-lpswich
Leicester-Newcastle
Liverpool-Southampton
Manchester Utd -Blackburn
Middlesbrough-Bolton
Sunderland-Fulham
Tottenham-Everton
Charlton-Aston Villa
Chelsea-West Ham
leeds-Arsenal
EQUIPS

PJ PG PE PP GP GC

Man Utd

23
23
22
21
23

Newcastle
Leeds

• «•J

Arsenal

liverpool
' Chelsea

Marco Ferrante dóna els tres punts al Torí
El Torí va aconseguir una important victòria a Brescia en l'únic
partit avançat de l'Scudétto. Els homes de Giancarlo Camolese
van remuntar un partit que perdien quan faltava poc per al final
' gràcies a Marco Ferrante. El veterà davanter del Toro va entrar
al camp a 20 minuts del final i va tenir temps per fer el gol de
l'empat i l'assistència del segon en un partit entre equips que
lluiten per no baixar. El Brescia s'havia avançat gràcies a un gol
de l'argentí Yllaria al minut 52. Aquest gol va fer obrir línies al
' Torí, que va empatar en el minut 83. Posteriorment, Vergasola
va fer el gol de la victòria, complicant la vida al Brescia de Cario
' . Mazzone, que és superat en la classificació pel Torí i fa set
jornades que no guanya.

3
4
8
7
7

G
6
3
3
5

56
42
34
42
32

33
29
20
25
24

22

8 10

4 35 22 3 4

9

8 34 29 3 3

Aston Villa

22
22
22

8 8 6 29 27 32
7 10 5 23 22 31
7 8 7 28 28 2 9

Siinderland

23

7

7

9 19 25 2 8

West Ham

22

7

7

8 26 34 2 8

Everton

23

7 6 10 25 30 27

Southampton

23

8

Blackburn

23
23

6 7 10 30 29 25
5 10 8 27 35 25

Bolton

Middiesbrough 22
Ipswich
Derby

Leicester

6

23
23
22

6

2 13 27 37 2 6

5 11 21 31 2 3

5 7 11 30 33 22
5 4 14 17 41 19
3 8 11 14 37 17

La propera (29 gener)
Bolton M a n c h e s t e r Utd
Charl
ton Derby Ipswich Fulhann Sunder
land Middiesbrough Aston Villa-E
verton Blackburn Arsenal Chel
sea Leeds Liverpool-Arsenal Sout
hampton West
Ham
Totten
ham Newcastle

»Copa Or Grup A
El Salvador-Mèxic

pendent

PJ PG PE PP GF GC

El mundial es farà a l'Àfrica el 2010

Pt

45
43
41
40
40

23

Charlton

tit ajornat, i ahir, un gol matiner de Miçhael Owen tampoc
va servir perquè el Liverpool
guanyés. Tampoc va fer-ho el
Newcastle, que va decebre en
empatar al camp del cuer, el
Leicester. Curiosament, dels
set partits jugats ahir, cinc van
acabar amb empat; Només l'United i el Ipswich Town van poder sumar els tres punts, L'Ipswich va guanyar per 1 a 3 al
camp del Derby County en un
duel d'equips que lluiten per
no baixar.

14
13
11
11
11

Tottenham
Fulham

Ruud van Nistelrooy també va marcar contra el Blackburn ahir a Old Trafford.

1-3
0 0
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
avui
avui
avui

Pt

Mèxic

0

0

0

0

Guatemala

0

0

0

0

0

0

0

El Salvador

0

0

0

0

0

0

0

C O D

» Grup C
EL 9
París

Michel Platini, encarregat de
missió de la FIFA, va assegurar
ahir en una entrevista a l'Humanitéque el mundial del 2010
s'organitzarà en un país africà.
Ho va afirmar amb rotimditat:
«Em va decebre, com a moltis,
que la copa d e l m ó n del 2006

no l'organitzi un país africà.
Però ara és segur. El congrés de
la FIFA ho ha debatut: el mundial del 2010 es farà a l'Àfrica.»
Platini defensava l'opció africana recordant la progressió
en els últims quinze anys, en el
nivell de les seleccions a les fases finals dels mimdials i en la
cada vegada major presència
de jugadors africans en les lli-
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gues europees.
Platini defensava també el
calendari de la copa d'Àfrica i
recordava que es juga al gener
per raons de clima. «El problema principal era qiie els clubs
no volien alliberar els seus jugadors en d e t e r m i n a t s m o m e n t s de la t e m p o r a d a . De
manera que vaig trobar un sistema a partir del qual les selec-

cions juguin totes en el mateix
moment i tots han hagut de fer
concessions», admetia Platini a
l'entrevista. Segons l'exjugador francès la FIFA aporta aju:
des per valor d'im milió de dòlars anuals durant quatre anys
a cada federació estatal i 10 milions a la Confederació Africana de Futbol per al desenvolupament de l'esport.

Martinica-Costa Rica
, EQUIPS

Costa Rica

02

PJ PG PE PP GF GC

,1

Trinitat

0

Martinica

1 0

1 0

0

0

0,0

0

0 1

2

0

0

n

3

0

0

2

0

» Grup D
Haiti-Canadà
EQUIPS

0-2
PJ PG PE PP

GF GC

Pt

Canadà

1

1 0

0

2

0

Equador

0

0

0

0

0

0

Haitl

1 0
i

0 1

0

2

0

0

3
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O Cesare Maldini entrenara la
selecció guaraní durant la
fasefinal de laeopadel món
de Corea i el Japó
.

Diumenge 20 de gener del 20Ò2

O La federació treballa
perquè s'aixequi una sanció
sobreél porter Chi lavert i.
pugui jugarel mundial

© El cost econòmic del
fitxatge de l'entrenador italià
va crear polèmica entre els
aficionats del país

El Paraguai ja té de tot
TONI PADILLA ,
Barcelona

El 1998 rio va ser un bon any
per a Cesare Maldini. Itàlia tornava a casa e l i m i n a d a als
quarts de final del mundial de
França, i Maldini va perdre el
càrrec per la pressió de la
premsa i l'afició italiana. Quatre anys més tard, Maldini tornarà a teñir una oportunitat en
la fase final d'un mundial. Entrenarà el Paraguai.
Anib 69 anys, Maldini comença la seva aventura americana al capdavant d'una selecció que viu pendent de saber si
podrà disposar de la seva gran
estrella, el porter José Luis Chilavert, actualment sancionat.
Maldini començarà a treballar
el proper mes de febrer amb
una selecció que arriba amb
molts d u b t e s al seu segon
mundial consecutiu. L'italià, a
més, no ho tindrà fòcil, ja que
el record de la selecció guaraní
del 1998 és excel·lent, quan per
mitjà del brasiler Paulo César
Carpeggiani el Paraguai va
caure als vuitens de final contra la posteriorment campiona,
França, a m b u n gol d'or de
Laurent Blanc.
Maldini ha reconegut que
encara no coneix bé els futbolistes del Paraguai, i s'ha limitat
a demanar als directius de là
Federació que lluitin perquè
s'aixequi la sanció de Chilavert. També ha elogiat el joc
d'homes clau com l'exespanyolista Benítez. Si Maldini
desconeix el futbol del Paraguai, el Paraguai desconeix
Maldini, i la majoria d'aficionats han reconegut qüe només
el coneixien per ser el pare de
Paolo Maldini, i no pas pels
seus mèrits com a entrenador.
L'alt cost econòmic de l'operació, què els tècnics delaFederació del Paraguai no han revelat, tampoc no ha ajudat per-,
què els aficionats delpaís, que
més aviat pateix per anar tirant, acullin amb els biraços
oberts Maldini: Alguns diaris
han parlat d'uns honoraris dé

El porter Chilavert, a qui la f ederacip del Paraguai vol tenir a punt per al mundial, en un partit amb la seva selecció. / EPA

2 milions de dòlars. El Paraguai
es cocentrarà a la localitat japonesa de Matsumoto, tot i
què jugarà els partits à Corea
del Sud.
Al Paraguai feia prop de dos
mesos que ho tenien entrenador després de la polèmica destitució de Sergio Markarián.
L'uruguaià va ser destituït després de perdre contra Colòrnbia per 0 à 4 al darrer partit de
la Uigueta de classificació per al
mundial, quan la selecció guaraní ja eri tenia el passaport.
Durant aquests dos mesos el
Paraguai ha conviscut amb. els
rumors sobre qui seria l'encarregat de dirigir la seva selecció, fins que Maldini s'ha convertit en el tècnic que s'enfrontarà a José Antonio Camacho el
p r o p e r 7 dè j u n y a la ciutat
sud-coreana de Chenju.

ELS VALORS DEL PARAGUAI

»Cesare Maldini
(Italià)
Aquest entrenador de 69 anys, pare
de l'internacional Paolo Maldini, va
fracassar amb la selecció italiana al
mundial de França. La decepció a •
itàlia va ser tan gran que el van
fulminar sense que ningú recordés
els èxits que havia aconseguit dirigint
les seleccions inferiors.

Mosé Luis Ctiilavert
(Paraguaià)
Tothom el considera el millor jugador
del Paraguai, encara que tingui 36
anys, perquè és qui mana.
Segurament és el porter amb el
caràcter més fort del-f utbol actual.
Capaç d'enfrontar-se amb qui sigui,
marca en llançaments de faltes i
s'esbatussava amb Palermo.

|Eitíj)icçoíitrinc^nt
qüe fa {|lòrar els ^
'•ii
favorits: j;
El Paraguai és un dels
clàssics contrincants que la
selecció espanyola tracta
amb una certa indiferència.
I és un dels equips que fa
mal. Al mundial dé França
va deixar l'equip espanyol
amb un panri'de nas i va
accedir a la segona fase del
torneig. Norriéíel va poder
ferípra França, que va suar
sang. El Paraguai no té res
"a pei'dre i s'aguanta a partir
dels crits de Chilavert i la fe
fi; de
jugadors com Benítez i
.unadefensade por.

i
iiSSi
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Les males puces de Crespi

-.ç^-

L'italià Marc Crespi deu ser a Sevilla com el
bufó de la cort. Els seus estirabots a la banda
de vegades fan riure, però de vegades fan
emprenyar. Oi que sí Solana?

»MOTOR RALLÍ DE MONTECARLO

L'atac de Makinen
O El jove francès Sebastien O Sainz puja fins al tercer
O L'última jornada comença
Loeb va resistir la pressió
lloc, però té poca diferència amb menys de mig minut
del finlandès i continua líder respecte dels perseguidors entre el primer i el segon
JOSEP CASANOVAS
Barcelona / Montecarlo

L'atac de Tommi Makinen (Subaru Impreza) i la resistència
de Sebastien Loeb (Citroen
Xsara). Així es podria resumir el
que va succeir ahir en els dos
llocs capdavanters del ral·li de
Montecarlo. El finlandès, vencedor de les tres últimes edicions, va retallar vuit segons la
diferència que al final de la primera etapa el separava del jove
püot francès. Loeb, però, encara disposa de 28 segons d'avantatge sobre el seu rival, un marge que sobre el paper hauria de
ser més que suficient per preservar la privilegiada posició
en la tercera i definitiva etapa
d'avui. Una etapa en què també hi pot haver un interessant
frec a frec pel tercer graó del
podi, posició a la qual va pujar
Carlos Sainz (Ford Focus) en
l'últim tram d'ahir i que defensarà davant Marcus Gronholm
(Peugeot 206), que és a cinc segons del madrileny, i Colin
McRae (Ford Focus), que va cedir terreny a l'últim moment
per problemes de motor.
Petter Solberg (Subaru Impreza) i Makinen van coniençar el dia imposant-se en el
curt tram (12 quilòmetres) de
Pont de Clans, davant McRae i
Loeb. Aquest liltim va replicar
en el següent (Puget-Theniers)
i va ampliar fins a 46 segons el
seu avantatge com a líder. Solberg va colpejar el seu cotxe en
una sortida de carretera i es va
quedar sense direcció assistidai
i Roman Kresta (Skoda Octavia) va abandonar en una sortida que el va deixar a p u n t
d'estimbar-se en un precipici.
Un Makinen que, malgrat el sever correctiu que acabava de
rebre, en cap moment no es va
donar per'vençut i es va refer
als dos trams següents, Coaraze i La Bollène, aquest últim

El Citroen de Sebastien Loeb va volar, literalment, en els trams d'ahir. / ELS
amb pas pel coll de Turini i una
delicada baixada cap a Moulinet, a causa del gel. El resultat
va ser reduir a 26.9 segons la diferència que el separava del de
Citroen.
Colin McRae va haver de recórrer el tram amb el seient
fluix i va fer una virolla, per la
qual cosa la renda sobre Gronholm, 4t, quedava en només
dos segons i mig. També va fer
una virolla François Delecour
(Mitsubishi), i Solberg arribava
al final amb una roda punxada.
En la segona passada per Coaraze, Loeb va respondre Makinen i li va agafar quasi nou se-
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gons més, però després n'hi va
cedir set i mig en el segon pas
pel Turini. Aquest tram, l'últim
del dia, va ser el que va comportar més canvis. Sainz, que
en el segon tram havia perdut
aproximadament mig minut
en una sortida de carretera, va
prosseguir la seva recuperació
sobre Grorihqlm i li va prendre
el 4t lloc, posició que milloraria
a m b el m i n u t que va cedir
McRae, que havia penalitzat 10
segons. L'etapa d'avui és de
quatre trams. La doble passada
per Sospel-Turini-La Bollène i
Loda-Lucerain i el triomf esperant a Montecarlo.

TOMMI MAKINEN

SEBASTIEN LOEB

PILOT DE SUBARU

PILOT DE CITROEN

©Queda una llarga
distància i la llarga
especial del Turini serà
molt important. Loeb està
pilotant molt bé, però
e n c a r a t e n i m una bona
oportunitat. Encara tinc
esperança i vull-guanyar.
La velocitat de demà serà
molt elevada

®AI principi del ral·li no
pensava que aniria tan
ràpid; el cotxe és
vertaderament
competitiu en sec, però
avui ha estat més dur que
ahir perquè hem tingut
problemes d'adherència.
El final del ral·li s'anuncia
complicat

m
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Les'dues primeres
etapes estan
passant factura
als pilots

»Pont de Clans-Villard 6è t r a m
IP.Bolberg (Subaru)
9:44.5
2T. Makinen (Subaru)
a 4.60
3C. McRae(Ford)
a 5.50
4S.Loeb (Citroen)
a 5.90
5M. Gronholm (Peugeot)
a 6.20
6C. Sainz (Ford)a 8.90
7G.Panizzi (Peugeot)
a 14.70
8F. Delecoür (Mitsubishi) • - a a i B O

Barcelona ^El Divendres,
només 35 equips, és a dir,
poomés de la meitat dels
que havien sortit, van
poder acabar la pnmera
etapa Avui només seran ^
28 els que disputaran la
tercera i ultima etapa |
, d'aquest ral li Als
M
' abandonaments///usfres
de divendres, com els dels
dos pilots de Hyundai
' (Schv^arz i Thiry), els de
Citroen (Bugaiskii,
^
Radstrom) I el d'Aunol '
(Toyota),rcal afegir-hi els de
Kresta (Skoda), per sortida
de carretera, i Rovanpera
(Peugeot), per problemes
mecànics / J c

> Puget Theniers-To udon 7è
trami s . Loeb (Citroen)
2M: Gronholm (Peugeot)
3T. Makinen (Subaru)
4G. Panizzi (Peugeot)
5C. H/lcRae(Ford)
6R. Bums (Peugeot)
7F. Delecour (Mitsubishi)
SB.Thiry (Peugeot)

17:30.7
a 4.80

alO.60
a 11.00
a 15.30
a 22.40
a 24.60
a 26.70

i Corazae-Loda 1 8è tram
IT. Makinen'(Subaru).
2S. Loeb (Citroen)
3C. Sainz (Ford)
4C. McRae (Ford)
SP.Solberg (Subaru)
6G. Panizzi.(Peugeot)
7M.Martin.(Ford)
8M. Gronholm (Peugeot)

15:56.6
a 6.30
a 8.60
a 14.0
a 14.5
a 19.40
a 24.20
a 25.80

•'.i-

•'*^i

i> Bollene-Moulinet 9è tram
IT. Makinen (Subaru)2P.Solberg (Subaru)
38. Loeb (Citroen) •
4C.Sainz(Ford) •
5G. Panizzi (Peugeot)
6M. Gronholm (Peugeot)
7R. Burns (Peugeot)
8C. McRae (Ford)
SB.Thiry (Peugeot)
lOM. Martin (Ford)

Montecarlo
estrena un nou <
sistema per a les
sortides

15:58.6
3 7.1
a 12.80
a 20.90
a 22.80
a 23.20
a 27.20
a 29.30
a 32.40
a32.90

. • . ^ • .

:

»Coaraze-Loda 2 lOè tram
IS. Loeb (Citroen),
2T. Makinen (Subaru)
3G. Panizzi (Peugeot)
4C. Sainz (Ford)
SP.Solberg (Subaru)
6C. McRae (Ford),
7R. Burns (Peugeot)
8M. Gronholm (Peugeot)
9F. Delecour (Mitsubishi)

16:08:2
a 8.80
a 23.20
a 25.40
a 26.0
a 34.30
a 40.90
a42.60
a 52.00

\-

»Bollen8-Turini-Moul. 11è tram
IT. Makinen (Subaru)
2S. Loeb (Citroen)
3P.Solberg (Subaru)
4G. Panizzi (Peugeot)
50. Sainz (Ford)
6M. Gronholm (Peugeot)
7R. Burns (Peugeot)
8F. Delecour (Mitsubishi)
9T. Gardemeister (Skoda)

16:21.4
a 7.50
a 8.40
a 10.20
a 13.50
a 20.10,
a 28.50
á 35.30
a 37.80

í e r • •-•. ."•

• '

-i

.•

. 1

I

.

'te

- í i - •.«*= -•••!' ^

''•'

. 1.;. .-gü-»-V* ,. ¡

•'-*.-••»>''

»General Absol uta
ILoeb/Elena .
2h49:19
2Makinen/Lindstrom
a 28.20
3Sainz/Moya
a2:16.90
"4Gronholm/Rautianen
a 2:21.40
5McRae/Grist
' a 2:52.40
6Sblberg/Mills
a3:37.10
7Burns/Reid
a 3:59.00
SPanizzi/Panizzi .
a4:26.50
9Delecour/Grataloup
a 4:50.00
lOGardemesiter/Lukande 3.5:49.90
llThiry/Prevot
a 6:53.00
12Martin/Park
a6:53.10
13Eriksson/Thorner
a 7:4 LOO
14McRae/Senior
a 9:48.00
.15Kremer-Wicha
a 11:23.70
25Blazquez/Julia(Ford) a 36:20.80
26Llovera/Corral (Fiat) Í i41:46.10

> General Júnior
3h08:29.4
lDuval/Fortin(Ford)
2Caldani/Farnocc (Peugeot) a 4:37
3Feghali/Arena(Ford)
a 6:35
8Blazquez/Julià(Ford).
al7:10
9Llovera/Corral (Fiat)
a 22136
1 IGalanti/Amigo (Ford)
.a24:15

La reacció, de Sainz. A daIt Carlos Sainz en un deis trams de l'etapa'd'atiir. El pilot va teniruiía
molt bona actuació que el va portar a situar-se en el tercer lloc de la general. A baix, el català Marc
Blàzquez va millorar respecte del primer.dia i va pujar uns quants llocs entre els júniors. / EFE

MarcjBiázquez; vuitè entre els júniors
Marc Blàzquez i Oriol Julià (Ford Puma; van
remuntar fins al vuitè lloc en la classificació del
mundial júnior, que ahii es va quedar amb
només onze equips en cursa. Blàzquez va tenir
problemes en la direcció del seu vehicle en el
segon tram però va poder fer els quatre següents
sense cap altra alerta .què les procedents del
comportament nerviós i sobtat del vehicle amb
què competeix per pnmer cop: «Avui he entès
molt més et comportament del cotxe i he estat
mes còmode que ahir. Ara bé, caldrà treballar-hi
molt per acóstar-lo al nivell del que estava
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acostumat abans», va reconèixer el pilot de
Llambilles, que precedeix en més de cinc minuts
Albert Llobera i Gifré Pujol (Fiat Punto), mentre
que Alejandro Galant! i Xavier Amigo íFord
Puma) clouen la classificació. Gianiuigi Galli (Fiat
Punto), líder en aquest apartat al final de la
primera etapa, va abandoriar per problemes
mecànics en el penúltim tram, circumstancia que
va aprofitar François Duval (Ford Puma) per
prendre.el relleu. El belga afrontarà l'última
etapa amb més de quatre minuts i mig
d'avantatge sobre Nicola Caldani (Peugeot).

Barcelona En l'etapa d'ahir
es va estrenar un nou
sistema de sortida per als
pnmers classificats de cada
etapa Els 15 primers pilots ,
pnoritaris van arrencar en
ordre invers al lloc que
ocupen en la classificació
general Aquest
procediment el va aprovar
el Consell Mundial de la FIA
amb la intenció d'evitar les
queixes que hi havia de
,
manera habitual entre els
pilots,'especialment en
ral lis de terra, en que els
pnmers es queixaven
d haver d escombraren
benefici dels que els
segueixen / j c

El coll deTurmi
compta amb
espectadors'
privilegiats
Barcelona' El COII deTurini va
tenir ahir espectadors
pnvilegiats Hi va haver
seguidors que van pagar
una empresa per poder ,
veure el ral li de la manera
mes còmode possible El
preu induïa el trasllat fins al
coll amb helicòpter, per
evitar les llargues cues que
es formen per arribar-hi A
mes a mes disposaven del
menjar 1 dormir, en un
hotel del coll Avui
tornaran a ser a primera fila
per poder veure la darrera
etapa y j c
^
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El nou McLaren
s'engega a Montmeló
O La marca va presentar el
nou bòlid, que ha de plantar
cara als Ferrari

O David Coulthard i Kimi
O Mercedes ha fet
Raikkonen, substitut de
evolucions en el motor per
Hakkinen, en seran els pilots tornar a dominar la fórmula 1

JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

Evolució. Aquesta és la qualificació més adient per al McLaren-Mercedes MP4/17, presentat ahir al circuit de Catalunya i amb el qual la marca britànica confia estar en condicions de lluitar aquest any per
recuperar el lloc capdavanter
en el campionat del món de
fórmula 1. El nou cotxe, que
serà pilotat per l'escocès David
Coulthard i el finlandès Kimi
Raikkonen, no s'allunya de les
línies c a r a c t e r í s t i q u e s dels
seus antecessors més immediats, i els canvis més notoris es
troben en la suspensió davantera i la part posterior del xassís.
Com a novetats hi ha també
el nou motor creat per Mario
Ilien i els pneumàtics Michelin,
vistos ja en els vehicles amb
què McLaren ha fet proves durant aquest mes i que fins ara
han donat un rendiment molt
satisfactori, ja que són resistents i han millorat l'equilibri
del monoplaça. McLaren ha
estat el quart constructor, rere
Toyota, Bar i Jaguar, que ha
presentat la seva nova arma.
Una puntualitat que Ron Dennis, màxim dirigent de l'equip,
justifica en els avantatges que
suposa «per aprofitar bé la pretemporada» i deixar el cotxe
perfectament a punt abans de
l'inici del m u n d i a l , el 3 de
març, amb el GP d'Austràlia.
«Volem assegurar-nos d'estar a
punt per afrontar el repte de
lluitar pel títol mundial», argumenta Dennis, paraules que
s u s t e n t a N o r b e r t Haug, de
Mercedes: «L'equip s'ha esforçat molt en el desenvolupament d'aquest cotxe, amb l'objectiu de poder-hi treballar al
més aviat possible: Ara hem
d'aprofitar al màxim les sis setmanes que tenim abans de la
primera cursa.»

* •

> *

*

Un jove finlandès de
21 anys substitueix
el seu ídol

A dalt, els pilots de McLaren, ahir a Montmeló i, a baix, el nou fórmula 1. / EFE

SÍS anys de les noves «fletxes de plata»
Per als aficionats a la fórmula 1, contemplar un
McLaren és exactament el mateix que admirar
una obra d'art. Tant per la simplicitat i puresa de
les seves línies com per l'encert en la decoració
que els cotxes d'aquesta marca van estrenar el
1997, aprofitant l'arribada del que encara és el
seu patrocinador principal per recuperar el color
queja abans de la Segona Guerra Mundial havia
generat, per mitja de Mercedes, el mite de les
«fletxes de plata •> L'estrena dels nous colors va
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ser un èxit, amb el triomf de David Coulthard en
la primera cursa d'aquella temporada. I va
suposar l'inici d'un temps de recuperació per a
McLaren, que amb aquests colors ha guanyat 30
dels 83 grans premis en què ha competit, un
títol de marques i dos de pilots (Mika Hakkinen,
els anys 1998 i 1999). El nou MP4/17 és obra de
la creativitat d'Adrián Newey—un apassionat
del disseny en taules de dibuix— i d'hores de
treball al túnel de vent

Kimi Raikkonen afrontarà
en la seva segona
temporada en la fórmula 1,
ainb només 21 anys, el
difícil repte de substituir el
també finlandès Hakkinen
dins un dels equips que
més compten en tots els
•pronòstics. L'arribada de
Raikkonen a la fórmula 1 va
generar divisió d'opinions,
perquè era incomprensible
que un vailet amb no.més
dos anys d'experiència èn
fórmula Renault oferís '
suficients garanties i perquè desvirtuava totes
les línies d'accés habituals.
Raikkonen, però, va fer-ho
tan bé que McLaren ii va
oferir rellevar ni més ni
menys que el seu punt de
referència.

24
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Albert Costa és ara
O Va eliminar el romanes
Andrei Pavel i jugarà els
vuitens contra Ferreirà

O Beto Martín va veure com O En els vuitens de final
es trencava el seu somni en destaca el partit que
enfrontarà Sampras i Safin
caure contra Marcelo Ríos

ANNA FERRER
Melbourne / Barcelona

Albert Costa serà l'únic català
que jugarà els vuitens de final
de l'obert d'Austràlia. El lleidatà va eliminar en tercera ronda
Andrei Pavel per tres sets a zero
—7-6 (7/4), 6-4 i 6-4—. El primer set es va complicar excessivament per Costa, però fer-se
amb el tie-break li va servir per
augmentar la confiança. Els
dos sets següents van ser més
còmodes. Després de les tres
p r i m e r e s r o n d e s n o m é s ha
perdut un set, fruit de la seguretat en el joc i en el servei ini;
cial. Precisament en el partit
d'ahir va aconseguir 12 serveis
directes força determinants
per al resultat final. En els vuitens de final jugarà conta el
sud-africà Wayne Ferreirà, número 59 del rànquing mundial,
qüe va eliminar el cfoat Ivab
Ljubicic.
Ríos elimina Beto Martín El
xilè Marcelo Ríos va acabar
amb el somni de Beto Martín
de continuar fent història. Després de 2 hores i 19 minuts el
català va veure com Ríos trencava la seva ratxa amb dos primers sets amb domini clar del
xilè i remuntant el tercer quan
el marcador era de tres jocs a
zero a favor seu.
Després de la jornada d'ahir,
es presenta un quadre de vuitens de final molt atractiu. El
partit més rellevant és el que
jugaran el rus Marat Safin contra el nord-americà Pete Sairipras, el novè i vuitè cap de sèrie
respectivament. Amb aquest
partit es repeteix la final de l'Open dels EUA de l'any 2000,
que finalment va guanyar el
rus. També van passar a vuitens de final Marcelo Ríos, que
jugarà contra Nicolás Lapenti,
. i Roger Federer, que disputarà
el seü partit contra Tommy
Haas.
En el quadre femení, en la

Albert Costa, celebrant la victòria d'ahir a Melbourne contra Andrei Pavel per tres sets a zero. / EFE

jornada d'ahir va quedar fora
Magüi Serna. La canària no va
poder, fer res davant del bon joc
de Dementieva —semifinalista
el 2000—. Amb només dos sets
la 10a favorita va acabar amb
les possibilitats de Serna, que
va g u a n y a r n o m é s tres jocs
(6-1, 6-2). La màxima favorita,
Jennifer Capriati, va necessitar
tres sets per eliminar la grega
Danilidou. La primera cap de
sèrie jugarà contra la italiana
Rita.Grande. Maurésmo, Clijsters i Henin també van superar
la tercera ronda.
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Beto Martín: «En aquest obert he crescut com a jugador»
Tot I la derrota d'ahir contra el xilè Marcelo Ríos,
el tennista català es va mostrar satisfet «Estic en
un bon moment i se que amb una mica més de
maduresa puc arribar molt lluny Això em fa
creure mes en mi i pensar que puc aconseguir
més del que he aconseguit fins ara » Respecte
ai partit d'ahir, Martin va comentar «Ríos ha
jugat dos sets a un nivell espectacular, l'he vist
amb molta confiança en els seus cops v El
tennista, que va eliminar en la pnmera ronda
Lleyton Hewitt, va explicar que en el tercer set
es va precipitar i que va jugar amb «mala
actitud»

El que SI que va poder aconseguir-ho va ser
Albert Costa, en un partit contra Andrei Pavel
que ell va definir com a «estrany» '<Amb el 4-1
14-3 m'he vist amb forces per poder-lo
guanyar», va comentar el lleidatà Un cop a
vuitens de final no tem cap rival Costa assegura
«no tinc por a cap rival i sortiré en tots els partits
a intentar guanyar-los » Després de les tres
primeres rondes, Costa confia en les seves
possibilitats «crec que puc anar tirant endavant,
tot I que seran partits difícils, durs i cada cop més
complicats » El jugador va reconèixer que bona
part del seu ment es haver millorat el servei
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Guga Kuerten rio
formarà part de <
l'equip del Brasil
en lacopaDavis
Florianópolis(Brasil) Gustavo
Kuerten no jugarà amb
Brasil la primera ronda de la
copaDavis Aquesta
eliminatoria es jugara a la
República Txeca sobre un '
terreny dur a la ciutat
d'OstravadeiSallOde
febrer El metge Marcos
Contreras ha prohibit al
tennista disputar qualsevol
partit sobre una superfície
ràpida I dura per posar
remei al seu dolor de
pubis /EL9

Els suplements
alimentaris dels
tennistes podrien
dur nandrolona
Melbourne
(Austràlia) L'AssociaciO d e

Els fans de Capriatl. A la màxima favorita per aconseguir el triomf en el primer Gran Slaln de la temporada li plouen els aficionats.
Després de la victòria d'ahir contra la grega Eleni Daniilidou, els fans de Jennifer Capriatl van demanar-li autògrafs a tort i a dret. A l'esquerra,
Tommy Haas, en un dels serveis del. partit que va jugar contra el nord-americà Todd Martin. A sota, la parella formada per Martina Hingis
i Anna Kournikova. Els seguidors de les dues guapes del tennis les veuran a la tercera ronda de dobles. / EFE

Tennistes Professionals
(ATP) ha advertit els
jugadors presents a l'obert
d'Austràlia del penll que
pot comportar prendre
suplements alimentaris a
l'hora de sotmetre's a
controls antidopatge' \ ,
Segons l'ATP, alguns dels < '
complements que prenen
els tennistes podrien
contenir nandrolona /EL9
'
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MÉS ESPORT
»WATERPOLO

(WATERPOLO DiViSió •
d'honor

El CN BarGelona encarri la
'el i mi natòria de la Recopa

Real Canoe-Mataró
Suspès
Sabadell-At Barceloneta
10-8
Marlianez-Catalunya , Suspès
MontiuTc-Terrassa
5-10
Mediterrani-Barcelona
Suspès
El Olivar-Sant Andreu
10-7
EQUIPS

Barcelona
Sabadell
Catalunya
Mataró

PJ PG PE PP GF GC Pt

8 7
9 7
8 6
8 6

At Barceloneta 9

1
1
0
0

0 100
1 104
2 82
2 77

58
68
60
68

5 0 4

22
22
18
18

15

Mediterrani

8
9
8

5 0 3 68 60 15
4 0 5 79 81 12
3 1 4 69 66 10

SantAndreu

9

2 2 5 61 81 8

Terrassa

9

2 1 6 57 79 7
1 0 7 48 73 3
0 0 9 46117 0

Real Canoe
El Olivar

Martianez
Monl|uTc

9

La propera (26 gener)
Mataró Sant Andreu Barcelona El
Olivar Terrassa Mediterrani Catalu
nya Montjuïc At Barceloneta Mar
tianez Real Canoe Sabadell

»FUTBOL S A U Oiv d'honor
Barcelona-Boadilla

avui

Marfd Alella-Antena 3

2 2

El Pozo-P Castelló

"

MRAXota-Ourense
O'Parrulo-Andorra
Valèncla-Caja Segòvia
FiatTorrejón-Cartagena
Móstoles-Martorell

avui
4 2
3 4
7-4
6 5
3 2

EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC Pt

El Pozo

16
16
17
17
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17
17
17

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

13
12
9
8
8
8
7
7
7
5
6
4
4
4
4
2

2
2
5
5
3
2
5
3
3
4
0
5
5
4
2
2

1
2
3
4
6
7
5
6
7
8
10
8
8
9
11
13

81 49 4 1
94 46 3 8
68 58 3 2
70 61 2 9
79 72 2 7
61 46 2 6
72 68 2 6
60 65 2 4
57 63 2 4
64 71 1 9
66 75 1 8
62 68 1 7
58 75 17
56 79 1 6
56 70 1 4
47 85 8

La propera (26 gener)
A n t e n a s Boadilla P Castelló Marfil
A l e l l a O u r e n s e El Pozo A n d o
rra MRA Xota Caja Segòvia 0 Parru
lo C a r t a g e n a V a l è n c i a
Marto
rell Fiat Torrejón Móstoles Barceló
na

«MOTOR

Schumacherfaél
millortempsdel
dia al circuit (jei
País Valencià
Xest (Foia de Bunyol) El ,

campió del món de
' i
formula 1, l'alemany
Michael Schumacher, ha
rodat avui per primer cop al
circuit del País Valencia en ,
una sessió d'entrenament
juntament amb él pilot de
Ferran Rubens Barrichello, '
que ha tingut un accident
sense conseqüències Ala
volta 79 Schumacher ha fet
el millor temps de la • >,
jornada amb 1 12 657, a
només mig segon del '
rècord establert dijous per
KimiRaikkonen /EFE

o L'equip català va vèncer en els quarts de
finalelJadranHercegNoviper4a2 .
EL9Barcelona

O Els dos gols del jugador d'origen cubà
Iván Pérez van ser determinants

El CN Barcelona va fer ahir un
bon pas per encarrilar l'eliminatòria de la Recopa d'Europa.
L'equip català va vèncer a la
.1
piscina Sant Jordi el Jadran
MMHH
Herceg Novi de Iugoslàvia per
4 gols a 2, en el partit d'anada
de quaits de final de la competició europea.
El partit va complir els pronòstics que s'esperaven i el CN
Barcelona, màxim anotador de
la divisió d'honor estatal, va
-. V
oferir un bon espectacle contra
el Jadran Herceg Novi, l'equip
menys golejat de la competició
iugoslava. Els hpmes de Toni
Esteller van portar la iniciativa
del partit en tot moment i mai
no van anar per darrere en el
marcador. L'avantatge aconseguit pel CN Barcelona no va El jugador del CN Barcelona Nicholas Woods, en un partit de lliga, i r t
arribar fins al tercer quart, ja
que els dos quarts anteriors
El Catalunya guanya per la mínima en la LEN
van acabar amb erripat a un en
el primer i sense gols en el seAl Trofeu LEN, el Catalunya va guanyar per la mínima (6-5) el
gon. L'actuació del jugador
cubà nacionalitzat espanyol. Leona Brescid Otalia) Efminim avantatge dona poques
esperances a l'equip català amb vista al partit de tornada dels
Iván Pérez va resiiltar determiquarts de final El partit va estar igualat en tot moment, i només
nant, ja que va ser l'autor dels
l'empenta dels catalans els va permetie aconseguir la victona
dos gols i va aportar força i tècEl Catalunya va començat amb un avdntalge inicial, neutralitzat
nica a l'equip català.
Amb aquest resultat! els catalans esperen tenir una renta
suficient per classificar-se per
a les semifinals de la Recopa.

t-iteïri

iLf>¿Ja\¡ji

en el segon quart per l'equip italia, que va evidenciar un major
encert en aquc^st període davant la porteria contraria En el
tercer quart PI Catalunya va tornar a posar-se per davant i va
iTiantenir el resultat miniiiri fins al final

CN BARCELONA J O-f. id, Esforzado ( D . P . Garría, R R o r h í i l , F Rocha,VVoods,Sanz—eq j i n i n i n i . — C r u f R o r e z ( 2 ) , Gomà, Aguilar,
E G J I L I I I D G<'ri.k'

JADRAN HERCEG NOVI f . fic, Vucevic, Jokic (2),
Str.jQa' V i P l i c Kir"l<avl, P e t r u v i c — e q u i p
iniLitii - M i t ' i j . n Gjcovic, Elokovic, Milan»ic G r - r - y i r i b c f

PARCIALS 1 1 0 0 1

IKÍC.

0,2-1.

ARBITRES G r . - . - T i l p i í . i ) ! Hausch (Alemanya)
INCIDÈNCIES P i i t i i ' l 'riada dels quarts de f i ii-il d-; .1 Ra- 'v l'l'Europa, disputat a la pis.ina ' j a r t j ' j i d i d-',.iiit 2 5 0 persones.

»MOTOR

Servia provarà amb PacWest
.EFE
Indianàpolis

El pilot català Oriol Servia iniciarà demà dilluns en el circuit
de Sebring (Florida) unes jornades d'assajos amb els mono-^
places Lola-Toyota d e PacWest, equip de la CART. Sèrvià
manté converses amb aquest
equip amb vista a participar a
la tercera temporada de l'equiyalent americana a la fórmula
1 .

•

•

,

.

.

PacWest va ser el p r i m e r
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equip que va oferir de provar
un monoplaça de la CART a
Oriol Servia. Va ser l'octubre de
1999, uns dies abans que el pilot gironí aconseguís el campionat Indy Lights. Servia va
comentar al respecte que «aquests.tests responen a la proposta d'un equip amb el qual
hi ha una bona relació. Bruce
McCaw [el seu propietari] va
ser el primer que en el seu dia
em va oferir la possibilitat de
pilotar un champ car, i ara es'
tracta de provar el nou cotxe de

l'equip». També va afegir que
per l'equip serà bo la informació que els pugui aportar del
xassis de Lola amb el qual va
córrer l'any passat, i en el pla
personal Servia comenta que
«em resultarà interessant veure l'evolució que h a n fet els
m o t o r s dé Toyota, a m b els
quals vaig competir durant la
primera temporada a la CART».
El campionat CART començarà el dia 10 de març a Monterrey (Mèxic) i constarà de dinou curses.
Él pilot Oriol Servia, / INFOMOTOR

EL 9
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»VOLEIBOL Superiliga

Eberharter
arrasa a
Kitzbuehel

Màlaga-Unicaja
Vigo-SPiSP
U Gomplutense-Tenenfe
Guaguas-Escaner
Numancia-Marratxi
Melilla-Gijón
Aguas Huelva-Elx
EQUIPS

o L'austríac serà el gran favorit en els Jocs
després d'haver guanyat el descens de Kitzbuehel
O Amb aquest triomf, s'ha imposat en totes
les proves del circuit almenys un cop
MARC SALGAS
Barcelona/Kitzbuehel (Àustria)

Intractable. Aquest és el terme
que millor defineix el moment
en què es troba l'esquiador
Stephan Eberharter quan falta
menys d'un mes per què es disputin els Jocs Olímpics d'Hivern de Salt Lake City. L'austríac es va tornar a imposar ahir
a Kitzbuehel —després de guanyar també el supergegant de
divendres— en el mític descens de Hahnenkamm, amb
un temps de 1:54.21. Darrere
d'ell hi van quedar el noruec
Kjetil Andre Aamodt i el seu
compatriota Hanes Trinkl.
Amb aquest resultat Eberharter està cridat a convertir-se
en el gran protagonsita dels
Jocs, en q u è p a r t i r à com a
màxim favorit en esquí alpí. De
fet, l'austríac és el clar dominador de la general de la Copa del
Món amb més de 300 p u n t s
d'avantatge respecte a Andre
Aamodt, que és segon. La prova de descens és la que li ha

proporcionat rnés punts durant aquesta temporada, ja que
ha guanyat quatre de les set
curses disputades en aquesta
especialitat. Però els mèrits
d'Eberharter no s'acaben aquí.
Amb la victòria de divendres i
d'ahir a Kitzbuehel, l'esquiador austríac ha aconseguit vèncer en totes les proves del circuit almenys una vegada en la
seva carrera esportiva. Amb
aquesta dada Eberharter ha
entrat per la porta gran en la
història dels esports d'hivern.
Ara ja només li resta comple-.
tar l'excel·lent -temporada que
està portant a terme amb una
bona actiiació a Salt Lake City.
Eberharter hi acudirà com a capità de Ija seva selecció, en
substitució de Hermán Maier,
que encara està de baixa. La selecció austríaca presentarà un
dels equips més competents çn
la modalitat d'esquí. De fet, la
general de dones de la Copa del
Món també està liderada per
ima esquiadora austríaca, MichaelaDorfmeister. ..

El FC. Barcelona va guanyar
ahir en la segona jornada de la
copa d'Europa contra el Bassano italià. Els homes de Carlos
Figueroa van guanyar 1-4 a la
pista del Bassano. En el minut
15, els italians s'avançaven en
el marcador, però pocs segons
després David Paez empatava
a un gol, resultat amb el qual
es va arribar al descans. En el
segon temps la superioritat
blaugrana.es va veure dins la

pista, i Gabi Cairo i José Luis
Páez, en dues ocasions, van
sentenciar un partit arnb un
Barca molt encertat sobretot al
principi de la segona meitat. Pel
que fa al Vic, no va poder fer res
a casa contra el Barcelos portuguès. Tot i que en el primer partit de la lligueta els vigatans van
aconseguir una victòria al Palau, en aquest partit van perdre
clarament 1-4. El Vic va pagar
la precipitació contra im Barcelos molt encertat que al descans
ja guanyava 1-2.
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PF

PC

Pt

54
50
50
38
41
55
32
32
30
27
28
23
18
13

7
13
16
25
31
8
39
33
34
38
46
45
47
54

36
34
34
30
29
26
26
25
25
25
23
23
21
18

»VOLEIBOL Süperliiga fem.
Ribeira-ManchaI
UGAM Murcia-Hotel Cantur
Univ Oviedo-Univ Granada
Albacete-Covadònga
P Benidorm-Sanse
C Damesa-Barcelona
Caja Avda-La Calzada
EQUIPS

Stephan Eberharter vola durant el descens de Kitzbuehel disputat ahir. / EFE
> General copa del món

* Descens de Kitzbuhel
IStephan Eberharter (AUT) 1 : 5 4 . 2 1 .
2Kjetil Andre Aamodt (N0R)1:54.58
3Hanes Trinkl (AUT)
1:54.61

»Copa del món descens
IStephan Eberharter (AUT)
2FritzStrobt(AUT)
SKjetil Andre Aamodt (NOR)
4KurtSulzenbacher (ITA)
SFrancoCavegn (SUI) '
6Kristian Ghedina (ITA).

570
345
302
266
253
252

IStephan Eberharter (AUT)
2Kjetil Andre Aamodt (NOR)
3BodelVliller (USA)
4DiderCuche (SUI)
Slvica Kostelic (ITA)
6FredrikNyberg(SWE)
7ljsseKjus (NOR)
SFrederic Coviii (FRA)
9FritzStrobl (AUT)
lOBenjamInRaich (AUT)

1.032
710
660
606
448
419
418
413
, 412
372

Noia i Voltregà, endavant El
Noia es va classificar per als
quarts de final de la copa de la
CERS després d'empatar a casa
contra el Mòdena italià per 3-3.
En el partit d'anada els de Blai
Carda van guanyar 1-5. Jordi
Bargalló, que va marcar els tres
gols del Noia i el porter Albert
Bel van ser els.protagonistes
d'un Noia relaxat que va desenvolupar un joc poc brillant.
Pel que fa l'altre equip en competició, el Voltregà, va confirmar a la pista de La Vendenee
sur Yon que mereix estar als

quarts de final. Els de Sant Hipòlit van guanyar 4-5 un partit
igualat en el marcador. Els de
Jordi Camps vencieii 0-2 quan
només s'havien jugat nou minuts, però en el descans el resultat era d'empat a 2. Durant
tota la segona meitat van anar
al davant en el marcador, fins
a acabar imposant-se 3-5. Els
gols els van marcar Sergi Panadero i Dani Viñas, en dues ocasions cadascun, i Casalí. El Voltregà jugarà els quarts de final
contra el RHC Diessbach suís,
amb la tornada a casa.

PJ PG PP

18
Hotel Cantor
18
C Damesa
18
Caja Àvila
i 18
P Benidorm
18
Unlv Granada 18
Albacete
18
UCAM Murcia
18
llibeira
18
Barcelona
18
Unlv Oviedo
18
la Calzada
18
Sanse
18
Covadonga
18
Manchal

Triomf del Barca i derrota del Vic
Barcelona

18 0
16 2
16 2
12 6
11 7
810
810
8 9
8 9
711
513
513
315
018

ta propera (26 gener)
Elx Universidad Complutense Teñe
rife Vigo SPiSP Màlaga Única ja Melilla Gijón Numància Ma
rratxi Guaguas Escàner Aguas Huel
va

»HOQUEI SOBRE PATINS

ANNA FERRER

p j PGPP

18
Numància
18
Cuaguas
18
Tenerife
18
Malaga
18
Vigo
18
Elx
18
Gi|6n
17
Melilla
17
Marratii
18
SPiSP
18
Escàner
18
U Complutense 18
Aguas Huelva
18
Unicaia

>
0 3
_3-2
0-3
3-0
3- 0
Suspès
2-3

17 1
14 4
14 4
13 5
11 7
U 7
11 7
10 8
9 9
711
513
315
117
018

0-3
1- 3
1- 3
3 -1
3-0
3 0
3- 0

PF

PC

Pt

51
46
44
42
38
38
39
36
35
27
22
14
'8
7

10
16
19
18
22
27
32
32
36
40
42
48
51
54

35
32
32
31
29
29
29
28
27
25
23
21
19
18

La propera (26 gener)
LaCalzada RiberiaSacraMonte Ma
richal-UCAM Cantur Oviedo Grana
da Albacete Covadonga Benidorm,
Sanse Damesa CV Barcelona Caja
de Avila

«BÀSQUET Lliga femenina
Halcón Viajes-Andalucia
91 67
CBN-FiltrosMann
67 66
Gaja Rural-B Simeún
62 6
Yaya Marla-Univ Barcelona ' 4 6 - 9
Mendíbil-CadiSeu
< 77 8 1
Extrugasa-Ros Casares
55 - 8 0
Univ Oviedo-Burgos
Suspès
EQUIPS

Descasares
Univ Barcelona
Vaya Maria
Caja Rural
Halcón Viajes
B Simeón
Filtros Mann
Cadí Seu
Andalucía
Burgos
CBN
Eitrugasa
Menditiil
Univ Oviedo

PF
PC Pt
PJ PGPp
14 11 ) 3 1108 847 25
14 11 3 1118 938 25
14 11 3 1037 894 25
14 9 5 1034 896 23
14 9 5 11321020 23
14 9 5 893 895 23
14 8 6 10231008 22
14 7 7 11081080 21
14 7 7 10241091 21
13 6 7 881 921 19
14 311 950 1021 17
14 311 9341027 17
14 113 8421024 15
13 112 7161138 14

la propera (26 gener)
Andalucía Universidad de Oviedo,
Burgos Extrugasa Ros Casares Men
dfbil Cadí Seu Yaya María Univ
Barcelona Caja Rural iB Si
meón CBN FiltrosMann Halcón Via
jes
' '
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de polleguera
o La novena victòria consecutiva a la lliga
va arribar en un partit preciós al Palau
TONI PADILLA
Barcelona

El Barca va sumar ahirJa novena victòria consecutiva a la lliga contra el Caja Sari Fernando
en un partit excel·lent, tancant
com a líder una primera volta
qualificada com «excel·lent»
per Aíto Garcia Reneses. Els
dos equips van oferir als més
de set mil espectadors que van
omplir el Palau un partit emocionant en què els blaugrana
van saber jugar millor en els
rnoments clau fent perdre els
nervis a u n voluntarios Caja
San Fernando.
El Caja San Fernando va sortir sense por al Palau. Els andalusos anotaven, amb facilitat
sota la cistella mentre Brewer
ho provava des de la distància.
Pel Barca, Dueñas i De la Fuente mantenien els locals en el
partit. El percentatge de tir dels
locals en el primer quart no va
ser gens bo, i el San Fernando
va manar sempre én el marcador, sense aconseguir però,
grans, diferències. Les coses
però van canviar en el segon
quart, quan el Barca va capgirar la truita gràcies a un Digbeu
pletòric, i Juan Carlos Navarro.
Dels 19 punts del Barca al segon període, 15 van ser obra
d'aquests dos jugadors. Digbeu a més, va ajudar molt en el
rebot defensiu, i el Caja va per-

FC BARCELONA

:HÍS¡ESÍfuniAÍmSí|i)áseríÍ2Í,!W
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:!sÍsiMí?ÍfTireiínures::24j^é!íF^ÍtMÍpe^^

O Navarro i Okulaja van ser clau quan els
andalusos van posar la por al cos al Barca
«!i*ARCIALS;s23i2;tf,!i20ia3ii20;J20»!ÍÍi

CAÍA SAN FERNANDO
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FC BARCELONA
JUGADOR

PT

Rodríguez

•

6

2P

3P

2/4

Tl

2/2

RT

2

Alzamora
De la Fuente
Ekonomou

8

2/5

.15

3/5

2/5

Digbeu

7

2/4

1/3

Navarro

14

5/7

1/3

Dueñas

Í4

lasikevicius

10

Okulaja

MJ

16

1

6

•4/4

3

21

3/3

5

31

4

0/1
•4

21

1/1

1

6/8

2/3

4

20

1/1 •2/5

2/6

r

• 22

Rentzias

2 • 1/1

Karnisovas

2

TOTALS

22

2 . 19
18

0/1

78 23/40 6/19 14/19 28

PT

2P

Beard

8

Brewer

22

Gadou'

10 ,2/3

Guardia

5

3P

TL

4/5

1/4

fSm-'

MJ

10

22

4

38

3

33

3/4

2

19
2

Hansel
Granger

21 5/15 2/11

Cattalini

0/1

Solana

5/7

Dioumassí

-6

3/3

4

39

2

16

3

25

6
0/1
0/1

0/1

iyj-í'óRUiyiiiiiiiiiipiííiiliiiii^
iiSRMDAijijiiiiiiJij;^

200

3/5

3/5 "2/6 10/12
1/1

RT
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" TOTALS

li

• N.'vNI·'

4

1/3 .0/1

CAJA SÀN FERNANDO
JUGADOR

'Ets,

Diumenge 2 0 de'gener'del 2 0 0 2 .

SÏÍÍ:PARCrÀlSÍÍ3íí|IÍ3^iÍ2'6Í22p6{í23Í!'
ÍÍÍ!!25í^2íÍpj;|S|p5jÍ!|í|pÍÍÍJjÍ5ÍÍ!^
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Àrbitres: Sancha, Murgui, Perea
Parcials: 16-18,19-li;-22-20, 21-23.

Roberto Dueñas defensa un rival en el partit contra el Caja San Fernando. / EFE

dre els papers encaixant u n
parcial de 11 a l .
.'
Els dos darrers quarts van ser
elèctrics. Brewer i Granger van
d e s p e r t a r l ' e q u i p andaliís,
però van topar amb Ademóla
Okulaja, que sorprenetment

no va sumar el seu primer punt
fins al tercer quart. El Barca va
aconseguir obrir forat al darrer
quart, quan la forta pressió defensiva local va deixar els sevillans catorze punts per sota. El
partit però, no estava acabat, i

amb un parcial de 0 a 8, el Caja
San Fernando es va situar a norftés 4 a falta de dos minuts.
Juan Carlos Navarro però, va
aparèixer per posar les coses al
seu lloc amb dues genialitats
que van sentenciar el matx.
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Un triomf que condueix a Vitòria
L'equip badaloní, que no podrà disposar del lesionat Juan
Alberto Espií, és sobre el paper
El DKV Joventut juga avui un el favorit, ja que el Càceres de
partit gairebé definitiu del que Julbe no travessa el seu millor
pot ser la temporada contra el moment de joc i ha perdut set
Càceres. El partit podria consi- dels últims nou partits.:
derar-se com uns vuitens de fiEl retorn del nou fitxatge de
nal de la copa del Rei, ja que, la Penya, Daren Qiieenan, a
si guanya, la Penya tindrà el Càceres, d'on va marxar critibitllet per, disputar a Vitòria els cant l'actitud perdedora del
quarts de final. Els verd-i-ne- seu equip; la presència de Julbe
gres, que són a la ciutat extré- a la banqueta del Càceres, i les
rnenya concentrats des de di- declaracions de Comas de la
vendres, estan convençuts que t e m p o r a d a passada d e n u n no deixaran escapar una opor- ciant experiments en gasosa
tunitat històrica per classifi- dels extremenys converteixen
car-se per al torneig de la copa. el duel d'avui entre el Càceres
EL9.
Badalona
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i el DKV Joventut en un matx la marxà del seu capità general.
d'alt voltatge. Des de Badalona Paraíso, que va anar al Pamesa
ja s'ha vist des del primer dia rescindint el seu contracte a
de la setmana la treinscendèn- canvi de 350 milions. El Càcecia del partit, .i per evitar posar res, aínb el calaix ple, va poder
més pressió sobre la taula de la fitxar Larry Stewart, un gran juqlie ja hi ha el tècnic, Manel gador que a Girona era molt
Cornas, va imposar una llei del "ben comprès i que a Càceres rio
silenci. El president del Càce- està tan mimat i no rendeix al
res, Pedro Niiñez, ha intentat seu nivell habitual. Començaescalfar l ' a m b i e n t criticant da la temporada, la desfilada
Queenan, però dés de la Penya de jugadors ha estat constant.
Davis, Alexander, Turner, Abad
no ha trobat contrarèplica.
El Càceres d'Alfred Julbe no i Queenan han estat, de moestà responerit ni molt menys m e n t , les baixes de l'equip,
al que s'esperava d'ell a prin- mentre que s'han reforçat amb
cipi de temporada. El primer Thomasi Ferran'López i Schutcontratemps que va tenir va ser te.

S •PamesaTCàsaiiwííónt ü \ïfB.;>.ií.ÍÍ,;ï^üiií;
Barcelona-CS Fernando
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El Lleida
esclafa a
cuer

El Sacramento
Kings és el primer,
equipque'arribaa
les trenta victòries
Barcelona El Sacramento
kings ha demostrat que,
ara com ara, és l'equip que
es troba en més bona
forma de l'NBA Ambla
jornada d'ahir, en què va
guanyar per un contundent
121 a 97 contra el Golden
State Warnors, els Kings,
líders de la seva divisó, ja
han encader^at onze
victònes seguides i, a m'és,
s'han convertit en el pnmer
equipquearnbaales
trenta victònes aquesta '
temporada En el partit
d'ahir Chns Webber va
anotar 26 punts, a més de
capturar vuitirebots i de
donar SIS assistències
D'altra banda, el
Minnesota Timberwoives i
el New Jersey Nets van
trencar les seves ratxes de
victòries perdent contra el
Phoenix Suns i el Toronto
Raptors /EL9

o Els d'Edu Torres van apallissar el
Cantabria Lobos per un ampli 68-92
O ELs catalans, que no van tenir rival, van
ser superiors durant tot el partit
EL 9

CANTABRIA LOBOS CAPRABO LLEIDA

62 98
C A N T A B R I A LOBOS
lUGADQII '

Doblado
Sims
Corrales
Davis
Varner
Camps
Rejón
Garcia
Panadero

TOTALS

PT

2P

1
5
4
17
6
7
•

3P

0/1
2/8 0/1
2/5 0/5
8/13,

2/2
2/4
7
2/5
12 4/8
3 0/1

0/1
1/2
0/2
1/2

TL

RT

1/2
1/2 6
2
1/3 4
2/2 5
,2
3/6 3
4/6 4
2

MI

8
33
32
32
14
16
19
21
25

62 22/48 2/14 12/21 32 200

C A P R A B O LLEIDA
lUCADOR

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

PT

2P

3P

TL

RT

21 4/7 3/5
12 3/5 2/3
10 5/5 0/1

4/4 7

13
20
6
5

2/3
2/6

5
7

3/5 0/2
2/2 0/1

1/1

1

3/4
0/1

2/4 6
2

8
3

4/5 1/3
9/13

1/1

Ml

30
25
13
4
27
30
16
6
7
31
11

98 33/47 7/16 11/18 33 200

Arbitres: Maza, requena, Sánchez M.
Parcials: 13-27,19-21,19-24,11-26.

Lleida

El Caprabo Lleida es va endur
una àmplia i merescuda victòria a la pista del Cantabria Lobos en un partit on pràcticament no va tenir rival. Els d'Edu Torres no van tenir pietat
amb el cuer de l'ACB i van acabar el partit reflectint la gran
superioritat del partit amb un
ampli 62-98 en el marcador. El
primer quart ja va ser decisiu.
El gran encert dels lleidatans va
eliminar qualsevol opció d'un
rival petit i sense possibilitats.
El primer quart va acabar amb
un 13-27 en el marcador.
En el segon quart la precipitació del Cantabria Lobos va
beneficiar els visitants "que durant la primera meitat van anotar un percentatge ríiolt alt dels
seus llançaments. El segon
quart també va servir perquè el
Cantabria Lobos intentés reduir distàncies, però només va
poder apropar-se en el marcador i passar de perdre de 18
(13-31) a perdre d ' i l punts
(24-35). Però él Lleida no va

(NBA

Michael Ruffin en una jugada del partit d'ahir a la pista del Cantabria Lobos / EFE

deixar que els locals escurces- jugadors que fins aleshores
sin més distància i l'encert gairebé no havien tocat pista.
constant dels llançadors lleida- Tot i això la superioritat del
tans van posar fi a l'última Lleida va continuar i això s'areacció del Cantabria.
nava traduint en el marcador ja
que els lleidatans van aconseMinuts dolentíssims. A la rec- guir un avantatge de més de
tafinaldel partit; amb 25 punts trenta pimts (60-94). El Cantad'avantatge pel Lleida (54-79), bria Lobos va acabar el partit
Edu Torres va aprofitar per totalment abatut contra aquell
moure la banqueta i fer sortir a qui li va sortir tot de cara.

El Casademont posa a prova el bon
moment del Pamesa

Nets-Raptors
Pistons-Pacers
Rockets-Cèltics
Magic-Bucks
Timberwolves-Suns
Warnors-Kings
Cavaliers-Clippers

EL9

El Casademont visita avui la
pista del Pamesa València, la
Font de Sant Lluís,.on no guanya des de la temporada
1994-95, pendent només de la
millora del joc, ja que la classificació per a la copa ja és impossible. El conjunt de Girona
ha evidenciat en els seus darrers enfirontaments que la capacitat ofensiva que atresoren
individualment els seus juga-

dors no es concreta col·lectiva- aconsegueix recuperar José
ment. El Pamesa, en canvi, Antonio Paraíso, que va patir
arriba a l'enfrontament en una estrebada en l'entrenamolt bona forma i amb Paraíso ment de divendres al vespTe
i els seus dos nord-americans, que va obligar-lo a deixar la
Alston i Hopkins, com a trian- sessió d'entrenament. Per Trigle bàsic del joc d'atac. L'equip fon Poch, l'entrenador dels givalencià ja ha oblidat els dub- ronins, el Pamesa s'ha convertes que tenia á l'inici de la tem- tit en «im equip que juga molt
porada i ara aspira a atrapar el a partir del talent dels seus juReal Madrid, el Tau o l'Unicaja gadors, en situacions d'arribaen la classificació.
da de contraatac. Treuen molt
Èl Pamesa hauria de dispo- de profit de la capacitat de Rosar de tots els seus efectius dilla, Paraíso i dels seus ameaquest vespre, si finalment ricans».
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77-89
96-93
104-101
110 115
100-103
97-121
103-109

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC
EQUIP

Nets
Cèltics
Magic
Wizards
Sixers
Knicks
Heat

PJ

38
38
41
36,
38
37
37

PG

PP

26 12
23 15
20 23
18 18
18 20
14 23
11 26

FEDERACIÓ EST OlVISiO CENTRAL
EQUIP

Bucks
Raptors
Pacers
Hornets
Pistons
Hawks
Cavallers
Bulls

PJ

37
40
41
38
37
38
40
38

PG

PP

24 13
23 17
21 20
18 20
17 20
13 25
13 27
8 30

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

Girona •

'

Timberwolves
Spurs
Mavencks
Jazz
Rockets
Gnzzlies
Nuggets

PJ

PG

PP

38
37
39
39
39
38
37

28
27
27
21
13
12
11

10
10
12
18
26
26
26

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC,
EQUIP

Kings
Lakers ;
Sonics
Blazers "
Cllppers
Suns
'
Warnors

Hopkins, perill per al Casademont.

' PJ

PG

'pP

i >39'30
9i
' 36v27
9
37 19 18
39 19 20
40 20 2 0 '
40 20 20 '
38 13 25 '

30
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN TONi PAOiLLA

cançons dels 70 o com bateges un i altre
cop el pobre «Popeye]ones». I, mentreslant, per les pistes de bàsquet de tot
l'Estat, els nens (i no tan nens) volen ser
u n «jugón», fer un «pincho de merluza»,
() jugar com «Chocolate Blanco Williams». Queda clar què l'únic defecte és
la manera de vestir d'Andrés Montes.

«Jugón!»
No dormo. Passo les nits seguint l'NBA
per Canal Plus. I, posats a ser sincers,
mai no m'ha entusiasmat l'NBA, ja que
prefereixo els equips de casa. Si no dormo, és per escoltar Andrés Montes i Antoni Daimiel. Són els nostres Marcelo

»33 !• ï!)

Cáceres-DKV Joventut
última oportunitat de
l'equip de Badalona per
inantenir-se en les prinneres
vuit places que donen
accés a la copa del Rei
Amb una victoria tindria
nairehe la olaca aarantida

\^^r.

\i"'>

»Canal+.'.i;-.i

Deportívo-Las Palmas
El proper rival del Figueres
a la copa, el Deportivo,
s'enfronta a la Corunya
contra la UD Las Palmas per
intentar retrobar el camí de
la victona que ha peidut en
les últimes jornades de la
lliga

»La2 '4 :•

Obert d'Austràlia
Retransmissió dels partits
més interessants del primer
Gran SIam de la
temporada, un cop anibats
a l'equador de la
competició La participació
catalana està resultant
pobra en resultats

Araujo. Les seves retransmissions són
úniques: Montes ho reinventa tot i Daimiel és una enciclopèdia del bàsquet.
A més, s'ha de ser molt bo perquè milers
de persones no dormin per escoltar les
teves anècdotes personals,com cantes

Televisió de Catalunya
col·labora amb la Fira de Futbol

'•

EL 9
. Barcelona

14.00 Todo Barca.
15.00 Reportatge.
15.30 Magazine. Eurol liga
16.00 Directe Barca. Rayo
Vallecano-FC Barcelona
19.00 Directe Barca. Post partit
20.00 tilagazine. Eurolliga
20.30 Directe Barca. Post partit
21.30 La jornada.
23.00 Tiempo de juego.
00.30 La jornada.
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-'.'Baneiona.íl-Telènotíàès,;

; ; fsporís deTVB ámplia'avuj
;' .mitjá.horá'lá se^/'a durada; '
' '''per'oifèriruna'àmpiía"!!!"!'. ' :;Grànica.deta'visitaçlel,FC>'' •
¡^Barcelona al camp bel Rayo ;
, 'SVàileçano L'éspai,;! •;: .]
:_ ^;s'emetrà;,dopcs, ádos',. ,;, •
i.quarts'de vuit diél vespre,.;,
'..enxomptes'de'lesvuiten'-'
.,',\puiitconfiéshabituaL.La ; '
, '.setmana queVej'ediciòdel
' ''ir/yiEspo'rtsrecLiperaraiel-'
' ií'.seahQra'nnòrnial'/'EL'g í;

y'

Televisió de Catalunya col·laborarà en la celebració de la
Fira de Futbol, que tindrà lloc
a Barcelona del 9 al 17 de febrer. Aquest nou certamen firal, órgariitzat per l'entitat Pla, net Futbol, estarà dedicat al
món del futbol i a totes les activitats vinculades.
El director de Televisió de
Catalunya, Miquel Puig, i el
president de Planet Futbol,
Jaume Llauradó, vanfirmardivendres un acord de col·laboració segons el qual TVC participarà àmb diversos actes de
promoció de la Fira, a través de
la'programació esportiva de
TV3 i el 33. Els programes esportius de Televisió de Catalunya oferiran informacions de la
Fira, reportatges i entievistes a
persones vinculades al món del/
futbol i a l'entitat Planet Futbol. El programa de TWJTMinut
Zero oferirà el dissabte dia 9
una edició especial. Per la seva
banda, L'entorn, el programa
del 33 dirigit i presentat per
Lluís Canut, s'emetrà el dilluns
'l 1 de febrer des de les instal·la-

ÇANALBARÇÀ

ivÉÍi:<<ifN;Espjorts»,;j,,
;, ;amp;,Íiamitja;hora,
::ieliséu horària';: '(\
;;^h'abitüal·|;'S;''M'v- <'

; ||Npsta:Ígia em'etífà •
'';'U|h'rièsurti,çle,Í, 'C ;;';•
iiprimerMaster,;; ''
.;masc ull de tennis

Jaume Llauradó és l'impulsor de la Fira de Futbol. / TONI PADILLA

cions de la Fira, on Televisió de
Catalunya instal·larà un plató.
D'altra banda, l'informatiu
diari TN Esports i les diverses
edicions dels telenotícies de les
dues cadenes públiques catalanes oferiran informacions
diàries de les activitats de la Fi-

í EURÒSPORT
08.30 Motor. Ral·li Montecarlo
09.00 Bobsieigli. Cortina
d'Ampezzo
10.00 Bíatló.Ruhpoldlng
1l!OOBobsleigh.Cortina
d'Ampezzo
12.00 Tennis. Obert d'Austràlia
13.45 Salts d.'esqui'.Zal^opane
15.30 BiatIó.Ruhpolding
16.15 Tennis. Obert d'Austràlia
18.00 Salts d'esquí. Zakopane
19.00 EurosportNews.
19.15 Patinatge artístic.
Campionat d'Europa
20.15 Futbol. Copa d'Àfrica •
22.30 Esquí. Kitzbueliel
23.30 All Sports. WATTS.
00.00 EurosportNews.
00.15 Motor R a l l i IVIontecarlo.
. 00.45 Luge.Sigu Ida
01.15 EurosportNews.

ra. Altres programes d'altres
. àrees també col·laboraran amb
la Fira. Per exemple, el Club Súper 3, del K3, organitzarà un
concurs entre els seus espectadors. Com à contraprestació,
els socis del Club tindran accés
lliure al recinte firal.

iSPORTMANjA
08.15 Rugbi. IHemeken Cup
10.00 ACB. Barcelona-Caja San
Fernando
12.00 Rugbi mundial.'
12.30 ACB. Càceres-Badalona
14.25 NBA en acción.
14.55 Futbol. Inter de
Milà-Parrna
16,55 Extrem. WildSpirits
17.20 NHL Power Week.
17.45 ACB.
Fuenlabrada-Unicaja
19.45 NFL Pittsburg-Baltimore
23.00 Futbol. Fiorèntina-IVlilan
00.45 NFL. St. Louis-Pacl<ers
04.00 NHL. Devils-Rangers
06.00 NBA. Grizzlies-Maverícl<s

' Barcelona'.'Elicanàl temàtic
T'Ñostalgia,.dé'T^E, emetrà
;''éíproper'3 de febrerun ,1"
- resum.déla'pnmeraèdició ;
'., ;!del Master masculídei;-''. ,;
;, ;'tennis;'Celeb'ràt-él,19,72al ,
; ...Palau Bláugraiia En ' . . ;, ,.
,;,resdeyénimènthi,\/an' ' -,'
;,\ participar jugadors'de la '
'! categoria d'Òrant'e's,'' '
'; Gimeno, Connors^i •; •>
.. Klastàse';Aquest'últim'èsva
."'jpròcia'marvencedor'/EL'9'- *

i .TÉÜEDEPORTE i ¡^FÜTÍBO Li TOTAL
10.01 Notícies.
10.15 Esquí. Descens de
Kitzbuehel
11.15 Esquí. Eslàlom femení des
de Berchtesgaden
13.00 Esquí. Descens de
Kitzbueíiel .
'13.45 Atletisme. Cros des
d'Elgoibar
14.45 Tennis. Open d'Austràlia
17.00 Rugbi.
Complutense-Dulcióra.
18.30 Tennis. Open d'Austràlia
21.00 Patinatge
artístic.Campionat d'Europa.
23.00 Tennis. Obert d'Austràlia
01.45 Motor. R a l l i Dakar
02.00 Patinatge de velocitat.
EsprintdesdeHamar

06.45 Lilla-Burdeus. Lliga
francesa. Jornada 19
09.00 Chelsea-Norwich City. FA
Cup. Tercera ronda
.
II.OOManchester
United-Blackburn Rovers. Premier
League. Jornada 2 3 •
13.00. Liverpool-Southampton.
Premier League. Jornada 2 3 .
15.00 Chelsea-West Ham. Premier
League. Jornada 2 3
17.00 Leeds United-Arsenal.
Premier League. Jornada 23
18.55 Lá magia del regate.
20.00 Boavista-Oporto. Lliga
portuguesa. Jornada 19 .
21.55 Raúl, mejor jugador español
de2Ò01. .
22.45 90 minutos.
00.30 Leeds United-Arsenal.
Premier League. Jornada 23
02.30 Chelsea-West Ham.
' 04.30 90 minutos.

ELS
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JUGANT DE MEMORIA
EDUARD BOET
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Les platges de Dakar
ra ja fa uns vint anys l'amic
Emilio Pérez de Rozas em va
convidar a dinar amb la promesa de presentar-me un personatge
que em va assegurar que m'entusiasrnaria. Tenia tota la raó. Vaig arribar
amb el meu casset per fer una entrevista per Ràdio Barcelona i assegut a
la taula d'una pizzeria del carrer Ganduxer hi havia un jove que feia més
pinta de gentleman que d'Indiana Jones i que se'm va presentar com un
apassionat de les motos. El seu nom:
Joan Porcar. Aquell dia vaig conèixer
aquest personatge irrepetible i el Dakar. .Mentre em donava detalls de la
prova sentia que estava davant d'un
nou exponent de l'esperit aventurer
que ha tingut sempre el nostre esport
i em va venir a la memòria aquella
Operació Impala d'ara fa uns 40 anys
en què uns bojos se'n van anar a fer
un tomb per l'Àfrica amb unes Montesa. Mentre dinàvem Porcar em parlava del primer Dakar en què es disposava a participar, sol amb la seva
moto. D'aquells primers Dakar, els
que ens explicaven en les seves cròniques en Sebastià Roca i en Martí Trilla,
als d'avui, les coses han canviat moltíssim. La mort en accident del seu
promotor, en Tierry Sabine, va fer encara més gran la llegenda de la prova.
El Dakar és avui la joia de la corona de
les moltes curses que busquen la virginitat dels paisatges africans per provar del que és capaç d'una banda la
mecànica i, de l'altra, la resistència i
la destresa dels pilots. I a més cal reconèixer que el Dakar ha superat, i
amb nota, les crítiques que va rebre

AQUEST ANY, TAMPOC. Entre els que van aconseguir arribar a les platges de Dakar
aquest any tampoc hi havia cap català al lloc més alt del podi. A la foto, Kleinschmidt,
Fontenay, ShinozukaiMasuoka./EFE
'
'
•
'

O

»DILLUNS 21
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Tennis. Obert d'Austràlia
Futbol. Copa-Àf rica
Escacs. Final del campionat del
món •

^

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

rm

m '>

"^í^

temps enrere d'organitzacions ecologistes i d'ajuda al tercer món.
Però per a nosaltres el Dakar té al-.
guna cosa i no precisament bona. Tcin
bé que ens hem portat amb ell! Des
d'en Joan Porcar, el primer a creure-hi
i que ens el va fer conèixer, als milers
d'aficionats catalans que li han donat
suport.
A més, si a Espanya coneixen la
prova és gràcies sobretot a la premsa
catalana. Doncs bé, tot i això, he arribat a la conclusió que el Dakar ens té
mania. Hi ha com una maledicció que
possiblement donaria per fer-ne una

»DIMECRES 23
'" Mi.

novel·la o una pel·lícula. Competidors
nats, com en Carles Mas, en Jordi Arcarons, en Nani Roma, o el mateix
Joan Porcar, per posar alguns exemples, n'han estat víctimes. Tots han
patit la decepció de quedar-se a centímetres de la meta. M'ha semblat que
alguns d'ells, en vista de la mala sort,
han decidit deixar-ho córrer. Crec
compartir l'opinió de molts aficionats
si dic que em sabria greu. Encara que
no era el meu escriptor preferit, em
permetré acabar amb una frase del controvertit Cela:
:..i¿^
«Qui resisteix, guanya.»
M. ^

Eduard Boet. Periodista

I BÀSQUET LLIGA ACB

»FUTBOL 1À DIVISIÓ
EQUIP

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

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

PUNTS

39
36
34
33
33
33
33
32
28
27
27
26
25
24
23
23
21
20
19
14

PROPERAJORNADA

.Espanyol-Betis
Diumenge(17.00, PPV)
Màlaga-Real Madrid
Ui.
València-Valladolid
Diumenge (17.00, PPV)
Oeportivo-Las Palmas
Diumenge (20.00, C+)
Mallorca-Athletjc
Diumenge (17.00, PPV)
Real Sociedad-Alavés

1;2
Tenerife-Celta
Diumenge ¡18.00, PPV)
Dsasuna-Vila-real
Diumenge(17.00, PPV)
Rayo-Barcelona
Biumenge (17.00, PPV)
Sevllla-Saragossa
Diumenge(17.00, PPV)

Futbol. Lliga. 21a jorna(Ja
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornadaMotor. Ral·li de Montecarlo.
Futbol. Copa Àfrica
Hoquei sobre patins. LligaAtletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar'
Atletisme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món. ,
Eslàlom rpascull a Kitzbuhei i
femení a Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

EQUIP

1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
1-1
13
12
14
15
16
17
18
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Barcelona
Tau
Unicaja
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Estudiantes
Fòrum
Joventut
Fuenlabrada
Breogán
Lleida
Casademont
Granada
Canàries
Càceres
Gijén
Cantabria

VICTÒRIES

15
12
12
12
11
9
9
9
8
8
8
8
7
5
5
5
3
2

»LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

1 Espanyol-Betls

Estudlantes-Breogán

2 Màlaga-Real Madrid

95-83

^

Fórum-Granada

4 Oepoitivo-las Palmas

108-87
Pamesa-Casademont
• Diumenge (12.30)
Barcelona-CS Fernando
. 78-72
Fuenlabrada-Unícaja
• Diumenge (18.00, Spo.)
Càceres-Joventut
Diumenge (12.30,33)
Cantabria-Llelda

62-98

3 , València-Valladolid

.

Canàries-Real Madrid
, Diumenge(18.00) .
Tau-6ij6n
Diumenge (18.00)

5 Mallorca-Athletlc
6 Real Sociedad-Alavís
7 Tenerlfe-Celta
8 Osasuna-Vila-real
9 Rayo-Barcelona
lOSevilla-Saiagossa
11 Oviedo-Racing
12NÍstic-Burgos
13E)ldo-.laén
14Mlético-Eibar
Ple al 15
15 Albacete-Salamanca

EN XARXA
Tennis. Obert d'Austràlia
www ausopen org .
Bàsquet
www acb.com
www.euroleague net
Escacs
wvï'v; ficJe com
Waterpolo
wvw.waterpolo-world.com
wwv,/ len-aquatics.org
Futbol. Copa d'Àfrica
wv/w.mali2002 org
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com

Futbol. Copa del Rei.
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Bèlgica-Espanya
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
níón

. *»
• DIJOUS 24
Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia .
Escacs. Final del campionat del •
món

«DIVENDRES 25
Futbol. Copa Àfrica
HandboL Campionat d'Europa
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant femení a Cortina
d'Ampezzo
Escacs. Final del campionat del
món
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs.

»DISSABTE 26
FutboL Lliga primera divisió. 22a
jornada Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Grècia-Espanya.
Preeuropeu
Handbol. Campionat d'Europa
masculí
' Futbol de sala. Divisió d'honor.
18a jornada
Motor. Copa del món de trial
indoor. Torí
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 10a jornada
VoleiboL Lliga Acevol.
Futbol americà. Lliga estatal
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant masculía
Garmisch
Escacs. Final del campionat del
món _,
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs

ESPtaiTni DE u m u m *

RETRATATSiiUt. JORDI BASTE ]

Rivaldo, zero- Zidane, cera
Prwent mides

AUTOR

J.J. Guillén per a
l'agència EFE
DAT»

14 de gener de
2001
uoc
Museu de Cera
de Madrid. Li van
prendre les
mesures
antropomètriques
per reproduir-lo
en cera

Sospito que les figures de
cera prendran vida en
qualsevol moment. Previ
pagament de sis euros
amb cincuanta-cinc he
decidit buscar Rivaldo al
Museu de Cera de
Barcelona. Tinc por. Estic
sol a una sala amb
Mussolini, Hitler, Franco i
Camila Parker-Bowles. El
mòbil no té cobertura i
no puc demanar uns
Dodotis al
capraboacasapuntcom.
Vull demanar ajut a una
senyora amb un barret
estrany que hi ha a la
llunyania, però quan
m'apropo observo que
també és de cera i que és
una tal Doña Jimena i
que és qui es beneficiava
el Sr. Cid. Deixo enrere
Marc Antoni i Cleopatra,
la primera exhibicionista
de la humanitat després
de l'Eva'de la Poma, o
almenys així ho recordo
de la meva infantesa i ja
anava al Museu. A la
Cleopatra la van vestir
amb una gasa de seda
transparent blava que
deixava entreveure els
pits de cera. Vint anys
després continua amb la
gasa i, evidentment, ha passat per la
Clínica Planas, planta Marujita Díaz.
Continuo a la recerca de Rivaldo. Si el
museu de Madrid té Raúl i Zidane,
Barcelona ha de tenir, com a mal
menor, el brasiler. Continuo
deprímentment sol. Accedeixo a la
zona de música, on la selecció natural
la formen John Lennon i Yoko Ono,
AtahualpaYupanqui i Michael Jackson,
que torna a ser negre. Just al costat veig
la figura de Claudia Schiffer, no gaire

Banderas, Julia Roberts,
Sara Montiel i Xanquete
(sic). Només falta el
pianista de Cine de barrio.
Sona IM santa espina i em
trobo amb Núria Feliu al
costat d'Àngel Guimerà,
del Joan Maragall i de la
Xirgu. Crec arribar a
l'objectiu final perquè
ensopego amb els
muntanyencs Pérez de
Tudela (què se n'haurà fet,
d'aquest home?) i amb
Hillary (Edmund, no
Clinton), però encara no.
Travesso la zona de la
guerra de les galàxies i
l'àrea de records (on trobo
les primeres persones no
embalsamades) i
continuo el recorregut.
Només queden la zona de
terror i l'esportiva. L'home
llop xiscla i un
Frankenstein s'aixeca
d'una taula llitera. De cop
s'ajunten un so de tro i un
senyor de manteniment
que ve a arreglar el sostre.
De l'ensurt estic a punt
d'agredir-lo fins fer-li mal.
Giro, empento una porta
i... el carrer. I Rivaldo? On
és Rivaldo?

ben trobada, perquè la cara suma una
mescla de Daryl Hannah i Carmen de
Mairena. S'acaba la música i comencen
els toros. Morts els toros i matat Joselito,
sona la música de Memòries d'Àfrica.
Penso a recular, no sigui que em surti
Meryl Streep sense maquillar i plorant
com sempre, però encaro el problema
perquè he de trobar Rivaldo. Àrea de
cinema. La primera figura s'anuncia que
està en restauració... La Cher, sospito.
Més enllà Gary Cooper, Antonio

— Ho sento —em diu
un senyor molt amable—
fa tres mesos hem retirat els esportistes
per millorar-los.
Recordo que , anys ençà, hi havia
Blume, Nieto, Paquito F. Ochoa,
Orantes... Ara no hi són. Rivaldo,
tampoc. Ni Gasol, ni Corretja, ni
Koeman, ni Cruyff.....No n'hi ha ni un. A
Madrid ja hi són Raúl i ara Zidane. Aviat
potser hi seran Florentino, Miguel Ángel
Rodríguez i Vieira. Aquí, pel que es veu,
... <<no hay más cera que la que arde».
Esperarem.

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

Rayo-Barca
Diumenge, 20 d e gener, a partir d e les 16.00

./
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Ona Barcelona
103.5
Ona Girona
»S.l
Ona Andorra »2.1 -?9.4
Ona de l'Ebre
»S.7
104.4
Ona Empordà
Ràdio Olot
98.1
Ona Osona
»Z3

Ona Lleida
Ona Tairagona
Ona Penedès
Ràdio Pirineus
Ona La Selva
Ràdio Ripoll
Ràdio Berga

»».2
97.1
104.0
89.8
92.3
90.4
9J.7

CATALANA
La Ràdio d* Ccricdunya^

