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Segurament el nom no els sonarà, tot i que Jay Gop-
pingen va ésser un futbolista amb una curta però 
interessant carrera professional. Va disputar única-
ment 8 partits l’any 2003 en l’equip nord-americà 
Orange Country Blue Star, de la quarta categoria 
amateur i, atenció, va aconseguir marcar cinc gols 
i donar tres assistències.

La carrera futbolística del nostre personatge hau-
ria passat absolutament desapercebuda si no fos 
perquè, en realitat, Jay Goppingen era el pseudònim 
utilitzat pel davanter alemany Jürgen Klinsmann per 
protagonitzar un anònim retorn al futbol amb 39 
anys, 5 anys després d’haver penjat les botes (1998) 
en el Tottenham Hotspur anglès. Klinsmann havia fi-
xat la seva residència a Los Angeles i va decidir tor-
nar a l’activitat en el citat equip del comptat d’Oran-

ge, a Califòrnia, per acabar de matar el cuquet del 
futbol. De fet, amb les seves actuacions va classi-
ficar el Blue Star per les eliminatòries d’ascens. “Ho 
faig simplement per divertir-me i per mantenir-me 
en forma”, va declarar després que els seus propis 
companys d’equip el descobrissin comprovant que 
aquell rosset “la tocava massa bé per no haver estat 
professional”.

L’exfutbolista alemany, campió d’un Mundial (1990) 
i d’una Eurocopa (1996) amb la seva selecció i actu-
al seleccionador dels Estats Units, va escollir el seu 
cognom de la seva ciutat de naixement,  Goppingen, 
situada prop d’Stuttgart. Abans d’aquesta experièn-
cia tan curiosa, Klinsmann va jugar en clubs de la 
talla de l’Inter, el Mònaco, el Tottenham i el Bayern 
de Munic. 

PILOTES FORA

Qui és Jay Goppingen?
per Rafael Castañer

Històries del futbol

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU ALBERT PARÉS 

“Ser protagonista del joc, aquesta 
és la meva idea del futbol”
Amb les idees clares. Així és el nou entrenador del Banyoles, segur de sí mateix i de la 
seva proposta futbolística. No promet res, però no deixa la porta tancada a somiar. L’as-
cens? Una pregunta difícil que esquiva amb habilitat: ni sí ni no, ni tot el contrari; en 
principi no, però si la fita es posa a tocar... Un mag de la paraula que té al davant el repte 
de fer màgia a la banqueta d’un club que pretén escurçar els temps per tornar a ésser 
allà on es mereix.

Entrenador del primer equip

Quina és la teva trajectòria com a juga-
dor? En quins equips vas jugar i en quines 
posicions?

Com a jugador? Ostres, vaig ésser un ju-
gador completament amateur i amb no 
massa habilitats. Jugava de defensa cen-
tral o al mig del camp i ja des d’aleshores 
m’agradava el bon tracte a la pilota. Vaig 
jugar sempre en categories regionals. 

Com és que decideixes fer-te entrenador?

Entreno des de ben jove. No ho recordo 
molt bé, però segurament dirigeixo equips 
des dels 15 o 16 anys. Ara que hi penso, 
més de mitja vida! Sempre he tingut una 
atracció especial en aquest sentit i ho vaig 
combinar tant com vaig poder. El fet d’és-
ser entrenador va fer que pengés les botes 
ben aviat: als 27 anys. Quan en tenia 25, ja 
compaginava les funcions de futbolista i 
d’entrenador a Tercera Regional. 

Tens títol nacional, oi?

Com et deia, és la meva vocació. Però de 
vocacions avui en dia se’n pot viure. Com 
a mínim no he estat prou hàbil perquè en 
Pau, el president, em pagui i així poder 
deixar la feina... Sí, fa un parell d’anys em 
vaig treure la titulació nacional. M’agra-
daria molt dedicar-me a això en un futur, 
tot i ser conscient de la dificultat. Per si 
de cas, que no sigui per no estar preparat 
acadèmicament.

D’on neix aquesta passió pel futbol?

Els meus dos avis materns eren molt afi-

cionats al futbol i culers. La veritat és que 
la passió m’ha de venir d’aquí. D’ençà que 
tinc memòria, o abans per les fotos que 
corren per casa els meus pares, em recor-
do amb una pilota als peus. Quan era petit 
jugava tot el temps possible al carrer, a la 
plaça o a la zona esportiva de Llagostera, 
i ara hi dedico tot el temps disponible que 
em deixen la dona, els fills i la feina.

Quina és la teva filosofia futbolística? A 
quin entrenador conegut et compares?

Tinc molt clar la meva filosofia: jugar a 
futbol. Amb tota la dificultat que això su-
posa. M’agrada el futbol associatiu i en 
curt. La idea és ser protagonista del joc 
i intentar tenir la pilota el màxim temps 
possible en el camp rival. No em considero 
un entrenador “del tot si val”.

T’has trobat un grup compromès i amb 
ganes de treballar, no?

He trobat a un grup collonut. La tempora-
da passada va ser complicada per l’equip 
amb tres entrenadors i un descens de ca-
tegoria. Els vuit jugadors que han renovat 
estan compromesos al màxim i la resta 
són una barreja de jugadors experimen-
tats i joves amb talent. Crec que si som 
capaços de barrejar aquests tres concep-
tes, farem una bona temporada.

L’inici del Banyoles en la lliga és prome-
tedor, a excepció de diumenge passat. 
Ets optimista envers el gran objectiu de 
la temporada: l’ascens?

Bé, és un inici esperançador si tenim en 
compte que som un equip amb formació i 
que això tot just acaba de començar. Crec 
que el Banyoles d’aquí a unes jornades 
serà molt millor que el que ha encetat la 
competició pel simple fet que hi ha un en-
trenador nou amb unes idees noves i una 
plantilla que s’ha de formar, pràcticament, 
de nou. L’ascens? Renoi! Suposo que és 
el gran objectiu dels divuit equips! Mira, 
aquesta temporada, el premi és quedar 
segon perquè el primer lloc està reservat 
al filial del Llagostera; té la millor plantilla, 
al millor entrenador, el millor pressupost i 
els millors recursos per pujar de categoria. 
El nostre objectiu ha de ser salvar-nos lo 
quan abans possible i, llavors, mirar d’es-
tar en el grupet de dalt i a veure què passa!

 I després del Banyoles, què? Algun somni?

Sí, el Barça. I si no pot ser, anar baixant 
fins a on pugui fer la meva feina el millor 
possible. Que el Banyoles m’hagi fitxat és 
un repte personal enorme, sobretot venint 
d’una destitució la temporada passada. No 
tinguis cap dubte que aprofitaré l’oportu-
nitat i espero que sigui un trampolí per a 
l’equip, els jugadors i per mi, és clar. El Ba-
nyoles és un club de referència de la pro-
víncia que, pel que sigui, ha tocat fons. No-
més hi ha un camí possible: tornar amunt.



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” 9 3 3 0 0 6 1 G  G  G

2 PALAFOLLS, C.D. “A” 7 3 2 1 0 6 3 E  G  G

3 BANYOLES, C.E. “A” 6 3 2 0 1 4 2 G  G  P

4 BASE ROSES, C.F. “A” 6 3 2 0 1 4 3 G  P  G

5 SANT GREGORI, A.E. “A” 6 3 2 0 1 4 3 G  G  P

6 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 5 3 1 2 0 8 2 E  G  E

7 CASSÀ, U.D. “A” 5 3 1 2 0 6 3 E  G  E

8 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 5 3 1 2 0 4 3 E  E  G

9 GUÍXOLS, A.D. “A” 4 3 1 1 1 6 5 G  E  P

10 CAMPRODON, U.E. “A” 4 3 1 1 1 2 2 E  P  G

11 TORDERA, C.F. “A” 4 3 1 1 1 1 3 E  P  G

12 VILAMALLA, F.C. “A” 3 3 1 0 2 4 4 G  P  P

13 BISBALENC, A.T. “A” 3 3 1 0 2 2 2 P  G  P

14 BLANES, C.D. “A” 3 3 1 0 2 6 8 P  P  G

15 BESALÚ, C.E. “A” 3 3 1 0 2 2 4 P  G  P

16 BESCANÓ, C.D. “A” 3 3 1 0 2 2 5 P  P  G

17 CAN GIBERT, U.E. “A” 0 3 0 0 3 1 6 P  P  P

18 BREDA, U.E. “A” 0 3 0 0 3 0 9 P  P  P

Diumenge 27 de setembre      
a les 17.00 hores de la tarda

JoRnADA 4 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

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

Club Escola de Futbol Bosc de Tosca
El 1978, l’ambient de futbol era molt gran arreu arper culpa de la ce-
lebració del Mundial de l’Argentina i 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 celebrar 
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 dis-
cretes, però l’any passat les coses van canviar. El Bosc de Tosca es va 
proclamar campió del grup 17 de Tercera Catalana amb unes estadís-
tiques 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 
ha modificat gens el sistema de joc dels grocs i les coses, a l’inici de la 
lliga a la Segona Catalana, li estan sortint força bé; de moment, el Bosc 
de Tosca ocupa la sisena posició amb 5 punts, amb un partit guanyat i 
dos empatats. Sens dubte, un rival a tenir en compte per un Banyoles 
que vol deixar enrere l’ensopegada de diumenge passat a Tordera.

Fundat el  1978

Estadi: Municipal d’Esports 

Entrenador:
Albert Danés

President:
Xevi Cros

Samarreta groga, pantalons 
blaus i mitjons grogs


