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En aquest segon capítol d’aquesta sèrie en què re-
passem les seleccions i equips que no van guanyar 
res, però que sí que mereixen la nostra atenció, par-
larem de l’Holanda que va disputar els mundials del 
74 i el 78. Li deien ‘la taronja mecànica’ perquè ves-
tien d’aquest color i oferien una imatge de moderni-
tat. El líder dins el terreny de joc era Johan Cruyff i 
fora, Rinus Michels, el tècnic, que solia explicar que 
el seu equip era la versió moderna de l’Hongria del 
54. Aquella selecció ‘orange’ practicava un futbol to-
tal: possessió absoluta de la pilota, pressió constant 
del rival i una fluida triangulació de la pilota fins a la 
porteria rival. L’adaptabilitat de cada jugador a l’equip 
havia de ser plena, sobretot en l’aspecte tàctic, ja que 
el sistema obligava a canviar de posició constant-
ment.

Michels, en to sorneguer, ho definia tot plegat amb 
una frase filosòfica i mística a la vegada: l’ordre dins 
el caos. La base d’aquella meravellosa selecció era 
l’Ajax d’Amsterdam, que havia guanyat tres copes 
d’Europa seguides. Diu la llegenda que estaven tan 
acostumats a vèncer que el darrer trofeu continental 
se’l van deixar, literalment, a l’autocar. 

El mundial del 74 a Alemanya, el primer torneig global 
perquè tothom va poder seguir-lo per televisió, l’equip 
holandès estava format per joves amb grenyes al més 
pur estil Rolling Stones que practicaven un futbol es-
pectacular, divertit i efectiu que va deixar bocabadat 
tothom. De mica en mica es van anar expulsant de 
sobre rivals com qui espanta mosques Uruguai, Su-
ècia, Bulgària, Argentina, República Democràtica 
d’Alemanya i també el Brasil van passar per la pedra. 
Van assolir la final i van ésser considerats els grans 

favorits per joc i per mèrits propis. Però Alemanya ju-
gava a casa... Holanda s’avançà de penal al cap de dos 
minuts mitjançant Neeskens, però de mica en mica 
el rodet germànic es va anar imposant: primer Paul 
Breitner i després Gerd ‘Torpedo’ Müller van donar la 
volta al resultat. En aquell equip alemany hi jugava un 
tal Beckenbauer que va pronunciar una frase que va 
passar a la història: “Tothom recorda aquell mundial 
per Cruyff, però la copa la vaig guanyar jo”. 

Quatre anys després, en el mundial d’Argentina’78, el 
guió es va tornar a repetir fil per randa. Aquest cop, a 
la final s’hi va plantar l’equip ‘albiceleste’, tot i patir 
pel camí. Sempre es va sospitar que van arreglar el 
partit contra el Perú per plantar-se a la final, però mai 
s’ha demostrat... Aquest cop, Cruyff no hi era: va ésser 
la seva manera de protestar contra el règim militar 
que governava en el país austral. La final va ser molt 
ajustada i va acabar amb empat (1-1) malgrat que 
Resenbrik va estavellar una pilota al pal en l’últim mi-
nut. A la  pròrroga, Kempes va fer honor al seu sobre-
nom de ‘matador’ i Bertoni va rematar la feina amb el 
3-1 definitiu. En resum, el caos controlat de Míchels 
mai va tenir el premi que mereixia.

PILOTES FORA

No sempre guanyen els millors. Capítol 2 
La taronja mecànica
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Visites institucionals

EL BANYOLES, A LA SEU DE LA FEF I AL CAMP NOU

El president del nostre Club, Pau Teixidor, es va desplaçar fins a Madrid acompanyat per l’alcalde de la 
ciutat, Miquel Noguer, per entrevistar-se amb Angel María Villar, president de la Federació Espanyola de 
Futbol. Per altra banda, alguns membres de la Junta Directiva van ésser dimecres a la llotja de l’estadi 
blaugrana amb l’objectiu de reforçar les relacions amb la primera institució esportiva de Catalunya.

El Club Esportiu Banyoles (CEB) ha reforçat en les 
últimes setmanes les relacions amb dues institu-
cions molt importants del futbol, la Federació Es-
panyola de Futbol (FEF) i el Futbol Club Barcelona 
(FCB). El president Pau Teixidor va visitar el pas-
sat 26 de novembre la seu de la FEF a Las Rozas, 
a Madrid, acompanyat per l’alcalde de la ciutat de 
l’estany, Miquel Noguer. Allà, el seu president, Angel 
María Villar, va actuar d’amfitrió davant els repre-
sentants blanc-i-blaus, que van aprofitar l’avinen-
tesa per demanar col·laboració, recursos i suport. 

Rebuda de Josep Maria Bartomeu

Per altra banda, alguns membres de la Junta Di-
rectiva, encapçalada novament pel president Pau 

Teixidor, es van desplaçar el passat dimecres a 
Barcelona, juntament amb l’alcalde Miquel Noguer 
i els regidors Jordi Congost i Pau Comas,  per pre-
senciar des de la llotja del Camp Nou el partit de 
Copa del Rei entre el Barça i el Villanovense, amb 
l’objectiu de consolidar les excel·lents relacions 
entre les dues institucions. Un cop acabat l’enfron-
tament, el president blaugrana, Josep Maria Bar-
tomeu, va rebre la delegació banyolina. Pel nostre 
Club és un orgull continuar mantenint aquesta col-
laboració tan estreta amb la primera entitat espor-
tiva de Catalunya. 



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” 36 14 12 0 2 42 14 G  G  G  G  P

2 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 25 14 7 4 3 23 18 P  P  G  G  E

3 PALAFOLLS, C.D. “A” 25 14 7 4 3 19 14 E  P  G  P  G

4 TORDERA, C.F. “A” 23 14 7 2 5 20 27 G  G  G  G  P

5 BLANES, C.D. “A” 21 14 7 0 7 27 30 G  P  G  G  G

6 BANYOLES, C.E. “A” 20 14 6 2 6 23 20 G  G  E  P  P

7 BASE ROSES, C.F. “A” 20 13 6 2 5 20 18 E  G  N  P  G

8 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 19 14 5 4 5 23 20 P  G  P  E  P

9 CASSÀ, U.D. “A” 19 14 5 4 5 24 25 E  G  P  P  G

10 BISBALENC, A.T. “A” 18 14 5 3 6 22 22 P  G  P  P  E

11 BREDA, U.E. “A” 18 14 6 0 8 27 29 P  G  P  G  P

12 BESCANÓ, C.D. “A” 18 14 5 3 6 21 28 G  P  N  G  P

13 GUÍXOLS, A.D. “A” 17 14 4 5 5 20 20 G  P  E  G  G

14 VILAMALLA, F.C. “A” 17 14 5 2 7 25 26 P  P  N  P  G

15 CAN GIBERT, U.E. “A” 15 14 4 3 7 14 17 G  P  E  P  G

16 SANT GREGORI, A.E. “A” 14 14 3 5 6 17 23 E  P  E  P  G

17 CAMPRODON, U.E. “A” 14 13 4 2 7 11 22 P  G  N  G  P

18 BESALÚ, C.E. “A” 12 14 3 3 8 17 22 P  P  P  E  P

Diumenge 20 de desembre       
a les 12.00 hores del migdia

JoRNADA 15 DE LLiGA DEL GRuP 1
DE SEGoNA CATALANA

CLuB ESPoRTiu BANYoLES

CLuB ESPoRTiu BESALÚ

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

Club Esportiu Besalú
L’històric Club Esportiu Besalú, fundat el 1922, no travessa per un bon 
moment esportiu. L’any passat, en la mateixa categoria, va aconseguir 
mantenir-se després de quedar en l’onzena posició (44 punts sumats 
en 34 jornades disputades), però ja va evidenciar un dels principals pro-
blemes que arrossega: la falta de definició. En efecte, els verds-i-blancs 
només van marcar 43 gols la temporada passada, per 44 encaixats, una 
debilitat que els va impedir evolucionar i fer un salt en la classificació.

En l’actual exercici, la seva sequera anotadora es manté, fins al punt 
que s’apunta com la raó principal per la qual els homes d’Ernest Bas-
sols, que va iniciar el curs entrenant el juvenil A del Banyoles, ocupin 
ara mateix l’última posició de la taula amb 12 punts, 8 menys que el 
Banyoles. El Besalú només ha estat capaç de superar el porter rival en 
17 ocasions, un balanç ofensiu molt pobre que l’ha conduït a obtenir 
únicament tres victòries, tres empats i, atenció, vuit derrotes. Defen-
sivament, els seus números no estan malament (22 gols encaixats), 
però de cara a porta estan negats. Malgrat tot, Bassols prova d’aixecar 
el vol mitjançant la construcció de joc, tocant la pilota i sorprenent la 
rereguarda de l’adversari amb velocitat i horitzontalitat.

Tot i tractar-se de l’últim classificat, la urgència per sumar punts i fugir 
de la part baixa de la classificació converteix el Besalú en un equip pe-
rillós al qual el Banyoles faria bé de no menystenir.

Fundal el: 1922

Estadi: Municipal de Besalú

Entrenador: Ernest Bassols

President: Joan Serrat

Samarreta blanca i verda, 
pantalons blancs i mitjons 
verds


