PILOTES FORA
Bad Boys (III) - Vinnie Jones
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Històries del futbol

Un ‘psicokiller’ amb calces curtes
per Rafael Castañer
Vinnie Jones va ser un dels jugadors més violents que
mai ha trepitjat un terreny de joc. Era un defensa alt,
de complexió forta, que feia de tot i més per defensar
la seva porteria. Per entendre’ns, repartia cops de colze, de puny i de cap a tort i a dret, destrossava genolls,
apuntava a les costelles, escopia, practicava claus de
karate, insultava, intimidava i molt de tant en tant,
també tocava la pilota. Era un autèntic malson pels
rivals.
D’origen humil, va treballar de paleta abans de debutar
amb el Wimbledon l’any 1986. Ell mateix explica que
aquell dia, a la mitja part, va preguntar al responsable
del material que com l’havia vist: “Tinc 85 anys i si em
posés la samarreta amb el número 4 segur que ho faria
molt millor”. Ben aviat va començar a mostrar el seu
caràcter provocant la retirada definitiva amb només 30
anys de l’estrella del Tottenham Gary Stevens després
de fer-li una entrada criminal. Ja ho feia, això, Vinnie
Jones, tenir-se-les amb les estrelles rivals. Si no, que
li ho preguntin a Paul Gascoigne, a qui va martiritzar
durant un partit: el va enviar a terra 14 vegades, el va
escopir i copejar, i a la sortida d’un córner li va rebregar
les parts íntimes en una imatge que ha quedat per a la
història. Abans, se li va acostar pel darrere i li va dir,
suaument: “El meu nom és Vinnie Jonnes, sóc gitano
i sóc ric. T’arrancaré l’orella amb les dents i després
l’escopiré a la gespa. Estàs sol grassonet, sol amb mi!”.
Una altra víctima il·lustre va ser l’holandès Ruud Gullit.
Després d’estomacar-lo de valent, el va titllar d’escarabat i va advertir-lo que, si es tornava a escapar del seu
marcatge, li lligaria les trenes al pal.
El Wimbledon de Vinnie Jones va ser un clar exemple
del ‘kick and rush’, és a dir, del ‘xuta i corre’. Ell, amb el
seu caràcter intens, va fer que s’hi afegís allò de ‘and
break bones’, que vol dir ‘i trenca algun os’. Juntament
Patrocinat per:

amb Dennis Wise
o Dave Beasant,
van ser batejats com ‘crazy
gang’ (la colla
de bojos) i van
guanyar una final
de copa al Liverpool. Després del
gol de la victòria
van córrer cap
als
aficionats
dels ‘reds’ i els
van dedicar una
versió molt sui
generis del ‘You’ll
never walk alone’
(mai caminaràs
sol), l’himne dels d’Anfield Road. Tot assenyalant a un
jugador rival que era a terra, van cantar: ‘He never walks
again’, que vol dir ‘ell no tornarà a caminar mai’. També
va jugar en el Leeds, el Sheffield United, el Chelsea i al
Queens Park Rangers.
Poc després, va editar un vídeo, ‘Soccer’s hard men’,
‘l’home dur del futbol’, en què explicava les seves argúcies per aturar els rivals i que li va valdre una multa de
20.000 lliures. Durant la seva carrera, va ser sancionat
més de quaranta cops, li van mostrar dotze targetes
vermelles directes i té el rècord de l’expulsió més ràpida
de la història: tres segons. Un cop va penjar les botes,
va dedicar-se a fer d’actor interpretant el paper de paio
dur. Si voleu conèixer-lo una mica millor, mireu la seva
pel·lícula ‘Lock and Shock’. Si mai tens la sort de passar
per davant de casa seva, hi podràs llegir un rètol que
diu: “No tinguis por del gos, tingues por del seu amo”.
Un angelet.
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ENTREVISTES EN BLANC I BLAU

TONI SÁNCHEZ

Entrenador del primer equip

“L’objectiu és arribar a les últimes cinc
jornades amb opcions reals d’ascens”
Després d’una àmplia carrera com a futbolista tallada de soca-rel per una
maleïda lesió, el nou entrenador del Banyoles va decidir provar sort a les
banquetes perquè ho duia en el seu ADN. Amb només 15 anys ja ajudava el
club del seu barri, i tot feia pensar que, com finalment ha estat, dirigir equips
de futbols es convertiria en una de les seves passions. Banyoles no és una
etapa més, per a ell és un autèntic desafiament…
Quina és la teva trajectòria com a jugador? En quins equips vas jugar i en quines
posicions?
Tota l’etapa de futbol formatiu i el primer
any d’amateur el vaig passar al Sàbat.
Després, vaig jugar amb el Girona durant
dues temporades i el mateix temps me’l
vaig passar al Caldes. Un cop recuperat del
trencament dels lligaments creuats, vaig
tornar a jugar en un parell d’equips més...
Com és que decideixes fer-te entrenador?
Uf, em ve de molt jove! Quan tenia 15 anys,
ja ajudava el club del meu barri. Després
va arribar el moment en què vaig dirigir sol
un equip i les ganes per aprendre i millorar
s’anaven multiplicant any rere any. És per
això que em vaig treure el títol de tècnic d’esport en grau superior i la llicència UEFA Pro.
Abans que a Banyoles, on havies entrenat?
En equips del futbol de base del Sàbat, actualment Gironès-Sàbat, en totes les etapes i categories. També vaig fer tasques
de coordinador. Després vaig anar a parar
a Figueres per fer-me càrrec del juvenil de
categoria nacional durant una temporada.
El següent pas va ser entrenar el Quart a
Segona Catalana i coordinar totes les etapes del futbol de competició.

Quina és la teva filosofia futbolística? A
quin entrenador conegut et compares?
Vull que els meus equips siguin protagonistes durant els partits i gaudir de
les màximes aproximacions possibles
a la porteria del rival. Però vull que siguin
aproximacions de qualitat i mai a qualsevol preu. Intento crear un model propi
de joc molt proper al futbol de combinació. A qui em comparo? Mai m’han agradat les comparacions. M’agraden molts
entrenadors i em fixo molt amb què fan
per continuar millorant. Per exemple,
Guardiola, pel potencial que té per innovar i dominar els partits. També m’encanta el joc de transicions que fa Jürgen
Klopp o els mecanismes que utilitza José
Mourinho per simplificar els espais, entre d’altres...
De moment, les coses van bé: quatre victòries i un empat. T’esperaves una arrencada tan positiva?
Els inicis sempre són complicats, i molt
més quan hi ha tants jugadors nous. Però
sempre espero el millor del meu equip i
estem fent un bon inici. Guanyar amb les
condicions que ho hem fet és complicat.
Estic molt satisfet.

A què aspira el Banyoles enguany. Potser
a l’ascens?
L’objectiu que ens hem marcat és estar
entre els tres primers i lluitar per tot. Esperem arribar a les cinc últimes jornades
amb opcions reals d’aconseguir l’ascens a
Primera Catalana.
I després del Banyoles, què? Algun somni?
Sóc ambiciós, però al mateix temps realista.
Els resultats decideixen el futur dels entrenadors. A mi m’agradaria entrenar el més alt
possible dins les meves possibilitats. Fer-ho
amb el Banyoles seria un bon somni...
Finalment, comenta’m l’anècdota de la
bossa de mà plena de calés...
Treballant amb la brigada de l’Ajuntament
de Girona, em vaig trobar una bossa de
mà amb molts diners dins. Quan la vaig
obrir també vaig veure que hi havia la documentació de la persona, així que li vam
fer arribar. No vaig fer res d’especial. Vaig
fer allò que qualsevol persona coherent
hagués fet.

Sabies que...?
El rival del Banyoles

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)
Equips
Ordenar per:

Partits

Últims partits
jugants

Gols

Punts

J.

G.

E.

P.

F.

C.

1

ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A”

13

5

4

1

0

11

5

G E G G G

2

BANYOLES, C.E. “A”

13

5

4

1

0

9

5

G G G G E

3

BESCANÓ, C.D. “A”

11

5

3

2

0

7

3

E E G G G

4

CASSÀ, U.D. “A”

8

5

2

2

1

11

6

P E G G E

5

L’ESCALA F.C. “A”

8

5

2

2

1

3

2

G G P E E

6

BASE ROSES, C.F. “A”

7

5

2

1

2

11

9

P G G E P

7

PALAFOLLS, C.D. “A”

7

5

2

1

2

6

4

E P G P G

8

ARO C.E. “A”

7

5

2

1

2

9

10

G P G P E

9

CAMPRODON, U.E. “A”

7

5

2

1

2

7

8

G E P G P

10

ANGLÈS C.E. “A”

6

5

2

0

3

6

8

G G P P P

11

GUÍXOLS, A.D. “A”

5

5

1

2

2

6

7

E E P P G

12

ABADESSENC C.E. “A”

5

4

1

2

1

3

4

G N E E P

13

CORNELLÀ TERRI, A.E. “A”

4

4

1

1

2

8

9

P G P N E

13

PALAFRUGELL C.F. “A”

4

4

1

1

2

8

9

P S P G E

15

CAMPDEVANOL U.E. “A”

4

4

1

1

2

6

8

P P G N E

16

ROSES, A.E. “A”

3

5

0

3

2

5

7

E E E P P

17

CAN GIBERT, U.E. “A”

3

5

1

0

4

6

9

P P P P G

18

BLANES, C.D. “A”

2

5

0

2

6

5

14

P P P E E

Humor Gràfic

Ateneu Deportiu Guíxols

EL RIVAL D´AVUI

L’Ateneu Social de Sant Feliu s’havia fundat com a entitat l’1 de novembre de 1905 i el 24 d’agost de 1913 es forma l’Ateneu Deportiu com a
secció. El 14 de febrer de 1914 va disputar el primer partit del qual se’n
té coneixement, contra el Cassà (3-2). En el seu palmarès, el títol més
destacat és la consecució del Campionat de Catalunya de Segona Categoria guanyat a l’Athletic Sabadell (2-1) l’any 1922, així com 4 campionats provincials consecutius entre els anys 1919 i 1922.

Jornada 6 de lliga del grup 1
de Segona Catalana
Diumenge 9 d’octubre
a les 12.00 hores del migdia

Fundal el: 1914
Estadi: Municipal Josep
Sunyer i Arxer

CLUB ESPORTIU BANYOLES
Ateneu Deportiu Guíxols
Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

Entrenador:
Gerard Llandrich Merino
President:
Roman Corominas Comas
Samarreta blaugrana,
pantalons blaus i mitjons
blaus

Després d’enllaçar diverses temporades a Primera Catalana, es va trobar de cop jugant a Tercera Catalana i la temporada 2013-14 va assolir
l’ascens. L’any passat s’esperava que dibuixés un exercici millor després
que l’any anterior hagués quedat en tercera posició. No obstant això,
les seves prestacions van ser molt pobres i va tancar la lliga novè amb
49 punts després de patir 13 derrotes. Enguany, el canvi d’entrenador
encara no ha fet el seu efecte. De la mà de Gerard Llandrich, el Guíxols
ha iniciat la present campanya de forma irregular. Ha sumat només 5
punts en 5 jornades, és onzè i el seu punt feble és la falta de punteria, ja
que només ha marcat 6 gols.
Es tracta d’un equip que necessita sumar punts per agafar confiança
i no caure en el pou i això el converteix en perillós. El Banyoles, que és
segon amb 13 punts i que ho ha guanyat tot a casa, faria bé de no refiar-se’n i fer front al partit amb la intensitat que requereix.

