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Si tirem de tòpics, n’hi ha un en el món del futbol 
que diu que els jugadors no tenen gaires llums. És 
cert que no s’ha de generalitzar perquè alguns fut-
bolistes són llestos i fins i tot tenen estudis uni-
versitaris, però d’altres amb prou feines van acon-
seguir treure’s el carnet d’identitat a la primera. El 
tòpic se sustenta, lògicament, en un percentatge 
significatiu. No ens posarem a discutir quin és 
aquest percentatge. El que és cert és que hi ha fra-
ses que fan sospitar d’aquella frase llatina que diu: 
“Quod natura non dat, Salmantica non præstat”. 
Personalment, sempre he cregut que val més estar 
callat i semblar ximple que no pas parlar i dissipar 
definitivament els dubtes. 

Alguns tòpics del futbol són molt coneguts perquè 
diumenge rere diumenge als futbolistes els fan les 
mateixes preguntes i és per això que s’escolten 
sempre les mateixes respostes: que si hem d’anar 
partit a partit, que el futbol és així, que sortirem a 
morir... Per sort, també hi ha respostes divertides i 
enginyoses. Tot seguit, una mostra:

- “Al col·legi alguns nens jugàvem a bàsquet i altres, 
a baloncesto” (Sergio Ramos).

- “M’agradaria fitxar per un equip italià com el Bar-
ça” (Mark Draper).

- “Prefereixo perdre un partit per nou a zero, que 
perdre nou partits per un a zero”. (Vujadin Boskov). 

-“El dilluns els vols canviar a tots, el dimecres creus 
que en pots salvar dos o tres, el divendres que en 
pots recuperar cinc o sis, i el diumenge següent 
tornen a jugar els onze cabrons de sempre” (John 
Benjamin Toshack).

-“No sóc el millor del món, però crec que no hi ha 
ningú millor que jo” (José Mourinho).

- “Potser ja no tinc la velocitat d’abans, però conti-
nuo essent el millor” (Romario).

- “Fer gols és com fer l’amor, tothom sap com es fa 
però ningú ho fa com ho faig jo” (Alfredo Di Stefano).

I per acabar, aquesta última frase, que m’encanta. 
“Perfecte, digues-li que és Pelé i que torni al camp a 
jugar!”. La va pronunciar John Larbie, entrenador de 
Patrick Thistle. Aquest segon havia quedat estabornit 
per culpa d’un fort cop i li va dir al massatgista quan 
l’atenia que no recordava qui era. El que no sabem és 
si el jugador es va creure de veritat que era Pelé...

PILOTES FORA

Respostes 
divertides a 
preguntes 
comunes
per Rafael Castañer

Històries del futbol

“Ens vam presentar com a 
directiva per ajudar al Club 
des d’una altra perspectiva”

Primer de tot, explica’m quina va 
ésser la teva trajectòria futbolística. 
Jugaves de porter, oi?

Sí, vaig començar aquí a Banyoles, on 
vaig fer tota la trajectòria des del fut-
bol de base fins al primer equip. Des-
prés vaig marxar al Figueres, que en 
aquells moments estava a Tercera di-
visió i l’equip va aconseguir l’ascens a 
Segona divisió A. M’hi vaig quedar deu 
temporades, allà, fins que el Palamós 
em va fitxar. També vam aconseguir 
l’ascens a Segona divisió A. Després 
de dues campanyes, vaig patir una 
forta lesió i no vaig poder mantenir 
el nivell d’exigència i vaig marxar. Fi-
nalment, vaig tornar a Banyoles, que 
estava a Tercera, i m’hi vaig estar tres 
anys fins que em vaig retirar.

El vincle familiar que tens amb en 
Pau Teixidor hi va tenir alguna cosa a 
veure per entrar a la Junta?

Per descomptat. Ens vam proposar 
presentar-nos com a directiva per 
ajudar el Club des d’una altra pers-

pectiva. Sempre he estat dins del 
món futbolístic, he sigut jugador, 
entrenador de porters, segon entre-
nador del primer equip i només em 
quedava pendent aquesta tasca. 

De moment s’estan fent les coses 
bé. Quan creieu que podreu comen-
çar a recollir-ne els fruits?

Fa pocs mesos que hem iniciat el 
mandat  i per molt bé que volem 
fer les coses sempre et trobes amb 
situacions que no hi comptaves. El 
procés és lent perquè hi ha molts 
punts a tocar, però els intentem so-
lucionar al moment. Per tant, espe-
rem que aquests resultats es puguin 
veure positivament les pròximes 
temporades. 

Explica’m aquesta iniciativa tan in-
teressant perquè els nens puguin fer 
els deures a l’institut mentre s’espe-
ren per entrenar...

La idea és que els nens, un cop hagi 
finalitzat el dia en l’àmbit escolar, 

disposin d’un espai lúdic educa-
tiu per tal de conciliar les tasques 
del seguiment acadèmic amb les 
del futbol, juntament amb un dina-
mitzador. El lloc d’aquesta activitat 
serà en una de les aules de l’Institut 
Pere Alsius, aquella que té un accés 
directe a les instal·lacions del camp 
perquè no s’hagi de sortir del recin-
te.  Aquesta iniciativa es durà a ter-
me en dependència del nombre de 
nens apuntats.

Finalment, què t’està semblant la 
trajectòria fins ara del primer equip?

Crec que vàrem començar molt bé. 
Tenim una plantilla molt jove i amb 
ganes, però ens trobem en algunes 
dificultats en camps contraris, ja que 
ens esperen per ser el Banyoles. Per 
altra banda, a casa sempre obtenim 
més bons resultats. Tenim confiança 
amb l’equip i esperem que es vagin 
adaptant i vagin agafant ritme a la 
categoria i que, finalment, estiguem 
a dalt de la classificació.

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU FRANCESC BOIX 
Vicepresident del Banyoles

Va ésser un gran porter –va jugar al Figueres i al Palamós, a Segona A- i 
és el sogre del president, en Pau Teixidor, qui el va convèncer per su-
mar-se a un projecte que doni un impuls definitiu al Club. De moment, 
les coses s’estan fent prou bé, tot i que, matisa, “fa poc temps encara. 
Confiem a recollir els fruits en les pròximes temporades”.



Sabies que...?Classificació de Primera Catalana (Grup 1)

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 LLAGOSTERA, U.E. “B” 27 10 9 0 1 31 9 G  P  G  G  G

2 PALAFOLLS, C.D. “A” 19 10 5 4 1 14 9 E  G  G  P  E

3 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 18 10 5 3 2 15 11 G  G  E  G  P

4 BANYOLES, C.E. “A” 16 10 5 1 4 18 14 G  E  P  P  G

5 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 15 10 4 3 3 18 11 P  G  G  G  P

6 BASE ROSES, C.F. “A” 14 10 4 2 4 15 15 P  G  E  P  E

7 BISBALENC, A.T. “A” 14 10 4 2 4 14 14 G  E  P  G  P

8 BESCANÓ, C.D. “A” 14 10 4 2 4 15 17 G  E  G  P  G

9 TORDERA, C.F. “A” 14 10 4 2 4 12 20 P  G  P  E  G

10 VILAMALLA, F.C. “A” 13 10 4 1 5 16 14 G  P  P  G  P

11 CASSÀ, U.D. “A” 13 10 3 4 3 17 18 P  E  P  P  E

12 BREDA, U.E. “A” 12 10 4 0 6 18 20 P  G  G  G  P

13 BLANES, C.D. “A” 12 10 4 0 6 16 24 G  P  G  P  G  

14 BESALÚ, C.E. “A” 11 10 3 2 5 13 14 P  P  E  G  P

15 CAN GIBERT, U.E. “A” 11 10 3 2 5 8 10 E  G  E  G  G

16 GUÍXOLS, A.D. “A” 10 10 2 4 4 12 15 E  P  P  E  G

17 SANT GREGORI, A.E. “A” 10 10 2 4 4 9 15 E  P  P  P  E

18 CAMPRODON, U.E. “A” 8 10 2 2 6 8 19 P  P  G  P  P

Diumenge 15 de novembre       
a les 12.00 hores del migdia

JJoRnADA 11 DE LLiGA DEL GRuP 1
DE SEGonA CATALAnA

CLuB ESPoRTiu BAnYoLES

CLuB DEPoRTiu PALAFoLLS

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

Club Deportiu Palafolls
El Club Deportiu Palafolls, fundat el 1935, duu una molt bona trajec-
tòria en la lliga de Segona Catalana en la present temporada, ja que 
actualment ocupa la segona posició de la classificació amb 19 punts, 
tres més que el Banyoles (16) que és quart. Ha guanyat 5 partits, n’ha 
empatat 4 i només n’ha perdut 1, amb un balanç de gols en què destaca 
la seva fermesa defensiva (només 9 dianes encaixades, les mateixes 
que el líder, el Llagostera B) i 15 gols marcats. Així doncs, les xifres 
indiquen que l’equip de Pai se sustenta en la defensa i li costa veure 
porteria, però que rendibilitza molt bé els gols que aconsegueix. En les 
10 jornades del campionat que s’han disputat fins ara, el Palafolls és 
l’equip que acumula més minuts imbatut, en concret 369. Una dada per 
tenir en compte, sens dubte.

Pai Matas, l’actual entrenador, és l’arquitecte de l’actual Palafolls. Ha 
conduït l’equip a Segona Catalana en només quatre anys després de 
l’ascens aconseguit la temporada passada. I quines van ésser les claus 
per assolir aquest èxit? Doncs el fet de recuperar palafollencs que juga-
ven fora va ésser un factor determinant perquè el seu compromís amb 
els colors que defensen és superior. I també l’ajut de l’afició, que va creu-
re en tot moment en l’ascens. El Palafolls d’aquesta temporada és molt 
similar al de l’any passat: ferm al darrere, la transició de la pilota és molt 
ràpida i en atac els falta solucions per a la definició. No obstant això, és 
una formació compacta que posarà les coses molt difícils al Banyoles.

Fundat el 1935

Estadi: Palastadium Lluis 
Moner

Entrenador:
Pai Matas

Presidenta:
Valentí Rodríguez

Samarreta negre i groga, 
pantalons i mitjons negres


