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MÉS FUTBOL LA BRILLANT TRAJECTÒRIA OEL FIGüEiES A LA COPA

O El Figueres protagonitza la
gesta més destacada dels
seus 83 anys d'història amb
les semifinals de copa

O Un gol de Kali Garrido a
l'inici de la pròrroga va
ridiculitzar el Barca de
Saviolaen la primera ronda

EL 9
Dijous 3Í de gener'del'2002

O El porter Caballero, l'ordre^i;
el treball defensiu han situat
un segona B per primer cop a
la penúltima eliminatòria

El somni increil3le
JORDI FERRER

Figueres (Alt Empordà)

La Unió Esportiva Figueres ha
protagonitzat la gesta més increïble dels seus 83 anys d'història en u n a competició, la
copa del Rei, que no ha figurat
mai entre les seves prioritats.
Set anys a segona A
(1986-1993) van representar
l'època daurada de l'entitat
alt-empordanesa: inauguració
del flamant estadi de Vilatenim
amb l'estrena de la categoria i
bones campanyes contra
equips històrics de l'altura del
Betis, el València i el Mallorca.
Fins que va arribar la copa,
fins que van caure el Barca, l'Osasuna, el Novelda, el Còrdova
i fins que Vilatenim va tornar a
vibrar, els ascensos a segona B
el 1983 i a segona A el 1986 havien estat les grans fites de la
Unió. Sense oblidar la promoció contra el Cadis per pujar a
primera del 1992. El conjunt de '
Pere Gratacòs ha rebolcat la
història i s'ha convertit en èl
més gran dels modestos. Per
mèrits propis.
Després de perdre l'opció de
disputar la promoció d'ascens
a segona A, assignatura pendent les últimes quatre temporades, el vuitè lloc del maig del
2001 significava un petit consol. El Figueres podia jugar la
copa i, segons el nou format,
tornar a rebre un equip de primera—0-2 amb el Mallorca un
any abans—. Abans calia superar una ronda prèvia contra el
Terol, de tercera. L'I-2 de l'anada es va inflar de manera espectacular amb el 8-0 de la torn a d a a m b el davanter Peña
com a tetragolejador. Si tres
gols són un «hat-trick», quin
n o m h a u r i a de tenir fer-ne
quatre?
La formna es va deixar caure
per primer cop per l'Alt Empordà en el sorteig de la primera
eliminatòria. A partit únic, visitaria l'estadi del Figueres el
Barca. Les teòriques estrelles
blaugrana van deambular á Fi-.

La plantilla del Figueres celebra la victòria contra el Barca. Seria la primera de les moltes celebracions. / MANEL LLADÓ

gúeres i un excel·lent planteja-,
ment tàctic i el treball de tot l'equip van t o m b a r l'equip de
Rexach. El Barca de Saviola va
fer el ridícul; l'autor del gol,
Kali Garrido, es va fer famós
arreu del món i el Figueres va
començar a fer-se notar. Era el
7 de novembre de 2001. Una
data memorable. No seria l'única.
Les incongruències de la federació podien jugar una mala
passada a la Unió. Després d'eliminar el Barca, l'equip amb
més victòries a la copa (24), als
fíguerencs els podia tocar un
rival de segona B. Un altre conjunt de primera, l'Osasuna, va
ser l'escollit de l'atzar. El 27 de
novembre, novament a partit
únic, el Figueres va glorificar el
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futbol i va derrotar els navarre- primer cop a la història. 19 de
sos en el llançament de penals. desembre de 2001. El porter de
Més casualitats? No, més tre- la copa, Caballero, va ser deciball, més constància i més es- siu una vegada més.
forç.
Un tercera divisió, dos priEls vuitens de final van ser la meres i un segona B havien tasprimera eliminatat la m e d i c i n a
tòria a anada i tor- ^ i ^ ^ B3 em ^
del Figueres. A
riada. Podia tocar
I q u a r t s , la Unió
Hà superat un
el Dépor, el Ma-,
B era l ' ú n i c c o n tercera, dos
drid o l'Athletic.
I junt de segona B
primeres, un
L'escollit va ser el
I que seguia a la
segona
Bi
Novelda, de sego^ c o m p e t i c i ó . Li
un segona A
na B. Un p a r t i t
I p o d i a tocar el
desbocat a Figue- i
I Deportivo, el Mares va acabar amb
^ ^ ^
drid o l'Athletic.
2-1 gràcies a un gol del jove Eloi Li va tocar el Còrdova, de segoa sis minuts del final. La torna- na A. Al Nuevo Arcángel, els gida va ser un calvari i, amb fang ronins van dissimular les difefins als genolls, l'equip va man- rències de pressupost i de potenir el 0-0 i es va classificar per tencial amb iin contracop letal.
als quarts de final de copa per Gols de Peña i Eloi. A Figueres,

0-0 ámb gran concentració defensiva i a semifinals. 16 de gener de 2002: primer equip de
segona B de la història a aconseguir-ho. Increiljle, però cert.
Ara sí: ja només podien tocar
el Dépor, el Madrid ó l'Athletic.
Els gallecs, l'equip amb menys
preferències, seria el rival de la
Unió. L'últim? El tècnic gallec,
Jabo Irureta, va advertir que
erà una «burrada futbolística»
pensar que la classificació ja
estava assegurada. A l'anada
—una altra data històrica, 24
de gener de 2002—, només una
genialitat de Diego Tristán i iels
errors d'Iturralde González
van impedir l'empat del Figueres (0-1). Riazor decidiria el primer finalista de l'edició número 100 de la competició.

