
El Banyoles no va faltar a la cita de la selecció catalana i el passat dimecres 28 de desembre alguns 
jugadors i tècnics, acompanyats dels seus familiars, van presenciar en directe l’empat dels homes 
de Gerard López i Sergi González contra Tunísia, que arribava a Girona en plena preparació per a la 
Copa d’Àfrica.  
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Avui repassarem la figura d’Eric Cantona, un personatge 
molt interessant que encaixa perfectament en el perfil 
de ‘bad boy’. Però pel damunt de tot, el futbolista francès 
tenia un carisma descomunal i una gran personalitat dins 
i fora dels terrenys de joc. Diríem que va ser un jugador 
rebel i emprenyat amb el món. Cantona era d’origen sard 
per part de pare i català per part de mare. L’Eric va co-
mençar la seva carrera professional a l’Auxerre a 17 anys 
reclutat per Guy Roux. Aviat va destacar i el 1988 va fitxar 
per l’Olympique de Marsella del també polèmic Bernard 
Tapie, però va acabar cedit al Girondins de Bordeus i, més 
tard, al Montpeller. En totes aquestes contrades va dei-
xar proves del seu caràcter. Per exemple, va abandonar 
un partit traient-se la samarreta sense que l’àrbitre l’ha-
gués expulsat. Aquesta sobredosi de personalitat la patia 
tothom, sense excepció. El seu company Bruno Martini va 
rebre un parell de mastegots en un entrenament i al seu 
col·lega Jean-Claude Lemoult li va llançar les botes a la 
cara després d’una derrota. Lògicament, els rivals també 
el sofrien. Michel Der Zakarian, per exemple, va patir una 
brutal entrada amb les dues cames per davant. De rebre 
no se n’escapava ningú. Tampoc els àrbitres, a qui va tit-
llar d’idiotes després de ser sancionat amb quatre partits. 
La suspensió es va allargar dos mesos més per aquests 
insults. Del seleccionador nacional de França, Henri 
Michel, va dir que era un sac de merda per no convocar-lo 
per a un partit. Tot plegat va provocar que es plantegés la 
retirada amb 25 anys, però va repensar-s’ho i va prendre 
la decisió de marxar del seu país i anar-se’n a Anglaterra. 

En un principi, va ser rebutjat pel Sheffield Wednesday i 
va haver de fitxar pel Leeds United en el mes de febrer de 
1992. Va jugar com els àngels i l’equip es va endur l’última 
lliga en format ‘First Division’ i, posteriorment, va derrotar 
el Liverpool en la final de la Charity Shield per 4-3 després 
d’aixecar un 1-3. Cantona va fer tres gols i Alex Ferguson, 

l’aleshores tècnic 
del Manchester 
United, es va fixar 
en ell. I la va en-
certar, ja que Can-
tona va esdevenir 
un jugador clau 
en l’època daura-
da del club d’Old 
Trafford. Allà va 
guanyar les quatre 
primeres lligues 
en format ‘Premier 
League’, dues FA 
Cup i dues Charity 
Shield. Els fans 
l’adoraven i l’anomenaven ‘The King’ (el rei). Allà també 
va viure episodis polèmics, produint-se el  més destacat 
el mes de gener del 1995. Després de ser expulsat contra 
el Crystal Palace, i quan es retirava cap als vestidors, un 
fan el va increpar dient-li “vés-te’n al teu país!” i l’Eric li va 
etzibar un cop de peu volador digne del mateix Bruce Lee. 
Això li va costar una sanció per a la resta de la temporada 
i dues setmanes de presó commutada per 120 hores de 
servei públic en una escola de Manchester. També va ser 
apartat de la selecció nacional i això el va afectar molt. Al 
final de la temporada 96-97 va decidir penjar les botes 
amb només 30 anys, en el punt més àlgid de la seva car-
rera. Ferguson volia que continués, però ell ho tenia clar: 
“He estat un professional durant tretze anys i m’agrada-
ria fer més coses a la meva vida. Sempre he meditat re-
tirar-me quan estigués a dalt de tot”. Així que l’home del 
coll aixecat i de la mirada altiva va deixar el futbol mentre 
la companyia Nike explotava la seva imatge amb gran èxit 
pels seus espots de televisió.

PILOTES FORA

Bad Boys (VIII)

El rei del coll aixecat i la mirada altiva
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Amb la selecció catalana!
JUGADORS I TÈCNICS VAN VEURE CATALUNYA A MONTILIVI

El dimecres 28 de desembre de 2016, alguns jugadors 
i entrenadors del Club Esportiu Banyoles (CEB), acom-
panyats de les seves famílies, van desplaçar-se fins a 
l’Estadi de Montilivi, a Girona, per presenciar en directe 
el partit Catalunya-Tunísia i animar la nostra selecció 
nacional en el seu tradicional partit de Nadal, el pri-
mer cop que es disputava en les comarques gironines. 
L’enfrontament va ser molt entretingut, amb gols (el 
resultat final va ser d’empat a tres, però els visitants es 
van endur la victòria als penals), bones jugades i detalls 
de qualitat per part de les dues seleccions, i un dels 
principals al·licients va ser el retorn als terrenys de joc 

catalans d’un futbolista de llegenda, l’exblaugrana Xavi 
Hernández, qui va ser ovacionat en diverses ocasions. 

Visita de l’Andreu Fontàs

Per altra banda, aprofitant les vacances i la seva con-
vocatòria amb Catalunya, el banyolí i actual jugador del 
Celta, Andreu Fontàs, va visitar dijous al matí els nens 
i nenes del Campus de Nadal del Banyoles i va respon-
dre a totes les preguntes que li van formular. Fontàs va 
destacar l’aprenentatge amb Luís Enrique, l’experièn-
cia de jugar en estadis com ara el Camp Nou o el San-
tiago Bernabeu i l’admiració que sent per Gerard Piqué. 



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

 Ordenar per: Punts J. G. E. P. F. C.

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 34 15 10 4 1 31 17 E  G  P  G  G

2 L’ESCALA F.C. “A” 31 15 9 4 2 21 6 E  G  G  G  G

3 BESCANÓ, C.D. “A” 31 15 9 4 2 22 12 E  P  G  E  G

4 BANYOLES, C.E. “A” 30 15 9 3 3 29 19 P  P  P  G  G

5 ABADESSENC C.E. “A” 26 15 8 2 5 16 17 P  G  G  G  P

6 CAMPRODON, U.E. “A” 23 15 6 5 4 24 18 E  E  G  G  G

7 PALAFOLLS, C.D. “A” 23 15 7 2 6 20 18 P  G  G  P  P

8 GUÍXOLS, A.D. “A” 22 15 6 4 5 30 21 G  E  G  P  P

9 ROSES, A.E. “A” 22 15 5 7 3 25 21 E  G  G  P  G

10 CASSÀ, U.D. “A” 20 15 6 2 7 24 20 G  P  P  P  P

11 ARO C.E. “A” 19 15 5 4 6 22 23 G  P  P  G  P

12 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 18 15 5 3 7 26 29 G  E  G  G  P

13 CAN GIBERT, U.E. “A” 17 15 4 5 6 21 18 G  E  G  E  G

14 PALAFRUGELL C.F. “A” 14 15 4 2 9 20 29 P  G  P  G  P

15 BLANES, C.D. “A” 14 15 4 2 9 23 36 G  G  P  P  P

16 BASE ROSES, C.F. “A” 13 15 4 1 10 22 34 P  P  P  P  G

17 ANGLÈS C.E. “A” 10 15 2 4 9 15 34 E  P  P  P  P

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 8 15 2 2 11 16 35 P  P  P  P  G

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 8 de gener 
a les 12.00 hores del migdia

JoRnADA 16 DE LLiGA DEL GRuP 1  
DE SEGonA CAtALAnA

CLuB ESPoRtiu BAnYoLES

CEF BoSC DE toSCA

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic Club Escola de Futbol Bosc de tosca
El 1978, l’ambient de futbol era molt gran arreu del planeta per la celebració del Mundial de l’Ar-
gentina i, per aquest motiu, es va passar una nota per tot el barri de Les Preses signada per 
l’Agrupació, en la qual es demanava la creació d’un equip de futbol i de festeigs populars. Després 
de disputar alguns partits informals a Batet, es va veure la necessitat de federar-se i participar en 
un campionat oficial. Durant la temporada 1978-79, el Bosc de Tosca ja va participar de manera 
oficial a la Tercera Regional.

En tota la seva història, la formació groga ha militat en categories discretes, però fa dos anys 
les coses van canviar. El Bosc de Tosca es va proclamar campió del grup 17 de Tercera Catalana 
amb unes estadístiques immaculades: 82 punts aconseguits, 26 victòries, 4 empats i només 4 
derrotes en 36 partits de lliga, un total de 99 gols a favor i únicament 28 en contra. Amb aquestes 
dades, el tècnic Albert Danés no va modificar gens ni mica el sistema de joc dels grocs i les coses 
a Segona Catalana li estan sortint prou bé: l’any passat, el Bosc de Tosca va quedar setè, amb 49 
punts en 34 partits, assolint amb escreix la permanència i consolidant l’equip a la categoria. En-
guany, els resultats encara són millors, ja que és el líder de la lliga amb 34 punts, després d’haver 
obtingut 10 victòries, 4 empats i una única derrota. Les seves estadístiques golejadores no són 
per tirar coets (31 dianes), però s’equilibren perfectament amb els gols encaixats (17) convertint 
l’equip groc en un rival molt competitiu que li posarà les coses ben difícils a un Banyoles, quart a 
quatre punts, que disposa d’una prova de foc per conèixer realment les seves aspiracions.
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Samarreta groga, pantalons 
blaus i mitjons grogs


