
Tota una vida al Banyoles li ha valgut per lluir amb orgull el braçal de 
capità d’un equip que, per les sensacions que rep en els entrenaments 
i els partits, està plenament capacitat per pujar de categoria. I a més, 
practicat un bon futbol. Personalment, es troba en un moment de joc i 
confiança sensacional: “El penal que vaig marcar a l’estil Panenka? Va 
ser una aposta amb un amic que, per sort, va sortir bé”, explica. 
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Roy Keane va ésser una de les llegendes que van suar 
de valent la samarreta dels ‘Red Devils’ en el període 
comprès entre 1993 i 2005. En efecte, també va ésser 
un ‘bad boy’. Queda palès en una frase que ha quedat 
per a la posteritat que defineix perfectament el seu 
tarannà i la seva trajectòria: “M’he barallat amb tanta 
gent que ja no sé a qui puc saludar o no abans de cada 
partit”. Era el típic central contundent, de cama dura, 
noble només de tant en tant, que no s’arrugava mai, 
d’una manera de jugar molt britànica, que feia honor 
a aquella dita que resa: ‘El rugbi és un esport de bruts 
jugat per nobles i el futbol és un esport de nobles ju-
gat per bruts’. No refusava mai la confrontació dei-
xant clar des del principi que qui manava allà era ell. 

Va iniciar-se al Cobh Ramblers de la seva Irlanda na-
tal, després va fitxar pel Nottingham Forest, però va 
ser en el Manchester United on va destacar, ja que 
va guanyar set lligues, quatre copes, una Champions 
(la de la final al Camp Nou el 1999, contra el Bayern, 
remuntada en el temps afegit) i una copa Interconti-
nental. Es va retirar en el Celtic Glasgow enduent-se la 
lliga escocesa. Com a internacional, va jugar 66 partits 
i dos mundials, el dels Estats Units (94) i el de Corea i 
Japó (2002). En aquest segon, ell va plegar abans per 
discrepàncies amb el seleccionador, Mick McCarthy. 

Tot plegat, lluent gairebé sempre el braçal de capità i 
fent seva aquella màxima de ‘Right or wrong, I’m still 
the captain’ (Per bé o per malament, continuo essent 
el capità). Es va deixar sempre l’ànima pel seu equip i 
si calia intimidar els contraris ja des del túnel de vesti-
dors, doncs cap problema. Que li preguntin al francès 

Patrick Vieira (Arsenal). Tot i jugar en territori ‘gunner’, 
Keane el va increpar, el va assenyalar amb el dit, va 
dedicar-li una mirada de canons retallats... abans que 
els jugadors saltessin al terreny de joc! Evidentment, 
Vieira es va difuminar…

També va desaparèixer de la gespa el noruec Alf-In-
gue Haaland. En Roy li va agafar la matrícula després 
d’una jugada fortuïta en què Keane va acabar amb els 
lligaments creuats trencats. Dos anys més tard es van 
tornar a trobar en un derbi de Manchester i Roy li va 
clavar sis tacs de la bota al genoll dret. I això que el 
noruec, que el va veure venir, va aixecar la cama per 
alleugerar l’impacte. No obstant això, no va evitar una 
greu lesió que el va apartar dels terrenys de joc de 
forma definitiva. Fins i tot amb Haaland a terra xis-
clant de dolor, Keane li va recordar l’incident de feia 
dos anys. En les seves memòries, Roy va admetre que 
ho va fer per venjança. En conseqüència, va rebre una 
dura sanció.

PILOTES FORA

Bad Boys (IV) - Roy Keane

El capità venjatiu
per Rafael Castañer

Històries del futbol

“Tenim la il·lusió i un bon equip per assolir 
l’objectiu que ens hem marcat: l’ascens”

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU IGNASI MASSÓ 
Capità del Banyoles

On vas començar a jugar a futbol?

De ben petit. Si no recordo mala-
ment, quan tenia cinc anys i al Ca-
mós. M’hi vaig estar dues tempora-
des i després ja vaig venir cap aquí al 
Banyoles. Així doncs, des dels 7 anys 
fins ara que formo part d’aquesta 
institució. 

Quina ha estat la teva trajectòria?

He jugat tota la vida aquí, al Banyo-
les. D’ençà que l’equip estava a Ter-
cera Divisió fins ara. Només he estat 
un curt període de temps defensant 
una altra samarreta. L’any passat 
vaig marxar sis mesos a la Unió Es-
portiva la Jonquera per intentar l’as-
cens de Primera Catalana a Tercera. 
Per sor, ho vam aconseguir.

Ara ets el capità, suposo que esco-
llit pels companys. Una veu auto-
ritzada com la teva, com veu l’as-
cens? Factible, enguany?

L’ascens és l’objectiu que ens hem 
marcat. Però la temporada és llar-
ga i hi ha molts bons equips a la lli-

ga i serà complicat. Però tenim la 
il·lusió i un bon equip per assolir 
l’objectiu.

Què destacaries del Banyoles de 
Toni Sánchez? Quines diferències 
té respecte al de l’any passat?

Volem ser un equip que practiqui 
un joc atractiu. Intentem posar 
molta gent en posicions atacants 
i una vegada perdem la pilota, 
exercir una pressió ràpida perquè 
l’equip rival no pugui sortir jugant 
fàcil des del darrere. Jo l’any pas-
sat hi vaig estar poc temps, però la 
sensació de cara a aquesta tempo-
rada és que hi ha molt bon ambient 
entre els companys, en l’equip en 
general. Tots anem a una.

Tens algun ídol futbolístic? A qui 
creus que t’assembles jugant?

El meu ídol és Messi. No crec que 
m’assembli a ningú perquè cada 
persona té les seves característi-
ques. M’és molt difícil dir a qui m’as-
semblo.

Estàs en un moment excel·lent 
de la teva carrera, no? Fins i tot 
t’atreveixes a marcar penals a l’es-
til Panenka!

Estic molt de gust al Banyoles. Em 
donen molta confiança i això és 
molt important per a qualsevol ju-
gador. Espero continuar més anys 
en aquest Club i contribuir a fer que 
torni a Primera Catalana, que és la 
categoria en què mereix estar. Pel 
que fa al penal,  era una aposta amb 
un amic que, per sort, va sortir bé.



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 BESCANÓ, C.D. “A” 17 7 5 2 0 13 7 G  G  G  G  G

2 BANYOLES, C.E. “A” 17 7 5 2 0 12 7 G  G  E  G  E

3 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 15 7 4 3 0 12 6 G  G  G  E  E

4 L’ESCALA F.C. “A” 14 7 4 2 1 8 2 P  E  E  G  G

5 ABADESSENC C.E. “A” 14 7 4 2 1 6 4 E  E  P  G  G

6 CASSÀ, U.D. “A” 11 7 3 2 2 16 11 G  G  E  G  P

7 PALAFOLLS, C.D. “A” 11 7 3 2 2 10 6 G  P  G  E  G

8 ARO C.E. “A” 9 7 2 3 2 11 12 G  P  E  E  E

9 GUÍXOLS, A.D. “A” 8 7 2 2 3 10 10 P  P  G  P  G

10 CAMPRODON, U.E. “A” 8 7 2 2 3 8 10 P  G  P  P  E

11 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 7 6 2 1 3 14 15 P  N  E  P  G

12 BASE ROSES, C.F. “A” 7 7 2 1 4 12 13 G  E  P  P  P

13 ANGLÈS C.E. “A” 7 7 2 1 4 7 10 P  P  P  E  P

14 BLANES, C.D. “A” 5 7 1 2 4 11 17 P  E  E  G  P

15 PALAFRUGELL C.F. “A” 5 7 1 2 4 9 15 P  G  E  E  P

16 ROSES, A.E. “A” 4 6 0 4 2 6 8 E  P  P  E  S

17 CAMPDEVANOL U.E. “A” 4 5 1 1 3 6 12 G  N  E  P  S

18 CAN GIBERT, U.E. “A” 3 7 1 0 6 7 13 P  P  G  P  P

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

Dissabte 22 d’octubre 
a les 19.00 hores de la tarda

JORnADA 8 DE LLiGA DEL GRUP 1
DE SEGOnA CATALAnA

CLUB ESPORTiU BAnYOLES

CLUB ESPORTiU AnGLèS

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

Humor Gràfic
Club Esportiu Anglès
El Club Esportiu Anglès va ser fundat l’any 1920 i va ingressar a la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF) a l’inici dels anys trenta per competir 
en els campionats amateurs. Després de la Guerra Civil va participar en 
diverses categories territorials i dues temporades a Preferent (1968-
70), categoria a la qual va tornar a l’exercici 1993-94. El 1967 va pro-
clamar-se subcampió de la Copa Catalana.

L’Anglès, dirigit a la banqueta pel tècnic Daniel Moraño, va aconseguir 
l’ascens la temporada passada, i enguany les coses també van comen-
çar molt bé, amb dues victòries consecutives. No obstant això, ara ja 
encadena cinc partits sense guanyar, amb un balanç d’un empat i qua-
tre derrotes; l’última, diumenge passat al seu estadi contra l’Abades-
senc (0-1). Ara mateix és tretzè amb 7 punts i té un dèficit important en 
defensa, ja que ha encaixat ja 10 gols.

Finalment, explicar que el comitè de competició de la FCF va sancionar 
amb 24 partits de suspensió el jugador de l’Anglès José Flores després 
que en el partit contra el Bescanó no assumís la seva expulsió i, un cop 
acabat el matx, va anar a buscar l’àrbitre per insultar-lo i empènyer-lo. 
Per tant, no podrà tornar a jugar fins a la jornada 28 del campionat, el 9 
d’abril, quan quedin set jornades pel final de la lliga.

Fundal el: 1920

Estadi: Municipal d’Anglès

Entrenador:
Daniel Moraño Quintana

President:
Antoni Vega Berenguer

Samarreta blanc-i-blava, 
pantalons blaus i mitjons 
blancs


