




Abstract

The language of the media arrives to a large audience and can have a strong impact in the way

speakers communicate. This is why the task of journalists should entail the responsibility to

command the language in order to be a good model for society. Nevertheless, if we listen to the

radio it does not always appear to be the case. The objective of this work is to establish to what

extent the main radio station in Catalonia, RAC1, has a correct usage of language. To do so we have

focused on sports, which constitute one of the leading formats in the station. We have conducted a

syntactic, morphological and lexical analysis of broadcasts aired between January and March 2016

by the main RAC1 sports programmes: 100 Metres, Primer Toc and Tu Diràs, which has allowed us

to discover the strengths and weaknesses of their language. From the analysis of this small sample

we can state that the language usage of RAC1 sports programmes is far to be a model. We have

found serious grammar mistakes, mostly due to the influence of Spanish over Catalan, that should

not be made by language professionals with an audience of thousands of people every day. This is

given by an insufficient intervention of the linguistics professionals and the journalists lack of

Catalan proficiency. With a better training of the journalists and the necessary linguistic support

RAC1 would be a powerful platform to promote a model of Catalan language rich in all registers.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Motivació

Quan ens llevem al matí, quan ens dutxem a corre-cuita per no fer tard, quan som al cotxe o al

tren, quan fem un descans al migdia o quan al vespre tornem cap a casa, fins i tot durant els

últims minuts abans d’anar a dormir a molts ens acompanya un so de fons, el de la ràdio.

Aquest mitjà està molt present en el nostre dia a dia, i per a molts l’emissora que sona tan bon

punt fem clic al botó d’encendre és RAC1, la ràdio líder a Catalunya. Molts catalans i

catalanes ens llevem amb el «Bon dia Catalunya, benvinguts al Món» de Basté i ens en anem

a dormir sentint el «Tornem demà amb moltes històries per a vosaltres» de Senabre. Hi ha qui

escolta la ràdio per estar informat, qui l’escolta per entretenir-se, o fins i tot per sentir-se

acompanyat, i durant tots aquests moments segur que més d’un no ha pogut evitar fer una

ganyota per l’ensurt de sentir que han dit alguna cosa malament. La sensació d’estranyesa i

indignació per sentir alguna barbaritat a la ràdio és la que m’ha portat a voler fer aquest

treball, a voler saber fins a quin punt es fa un bon o mal ús de la llengua en un mitjà de gran

difusió en català com RAC1. Dins de la seva oferta, he volgut centrar-me en els programes

d’esports, perquè són uns dels que ocupen més hores d’emissió i perquè són els que més

ganyotes em fan fer al llarg del dia.  

1.2. Objectius

L’objectiu d’aquest treball és obtenir una radiografia de quin és el tractament que es dóna a la

llengua catalana en els programes d’esports de RAC1. A partir d’una anàlisi lingüística

exhaustiva dels principals programes d’esports de l’emissora, es vol determinar quines són les

característiques principals del seu llenguatge, quines aportacions fan a la llengua catalana i el

nivell de correcció de la llengua que difonen. 

Com es podrà veure més endavant, els esports tenen un pes molt important dins de l’emissora.

De dilluns a diumenge es dediquen al voltant de 35 hores exclusivament a aquesta matèria.

Dins de la programació esportiva, el 100 Metres, el Primer Toc i el Tu Diràs són els

programes principals, motiu pel qual seran l’objecte d’estudi d’aquest treball, amb l’objectiu

de veure si aquestes emissions, pilars importants de l’oferta de RAC1 i amb una gran arribada,

difonen una llengua correcta i de qualitat.
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1.3. Estructura

Per tal d’arribar als objectius proposats, el treball s’ha estructurat en dues parts diferenciades.

En primer lloc, es pot trobar una contextualització del tema a partir de la qual es podran

conèixer detalls de la història i el funcionament de RAC1, així com del seu compromís amb la

llengua catalana i del funcionament del seu departament lingüístic. En segon lloc, s’ofereix

una anàlisi lingüística detallada dels aspectes destacables que s’han descobert en les

emissions, amb un apartat dedicat a la sintaxi, un a la morfologia i un altre al lèxic. L’anàlisi

conclou amb una reflexió sobre els resultats obtinguts i les seves possibles causes. 

1.4. Metodologia

Amb l’objectiu d’elaborar un corpus en el qual es fonamentarà l’anàlisi, s’han transcrit tres

emissions del 100 Metres, tres del Primer Toc i tres del Tu Diràs. S’ha decidit transcriure

programes emesos en els mesos de gener, febrer i març del 2016, per tal d’obtenir una mostra

actual de la llengua que s’hi fa servir, tots emesos en dies diferents, de manera que els temes

que s’hi tracten varien d’un a l’altre, i tots dirigits pel seu editor habitual. Tot i que és només

una mostra petita del conjunt, s’ha considerat que l’extensió analitzada és suficient per fer una

primera aproximació.

Cal aclarir que només s’han transcrit les intervencions de l’editor i dels redactors de la ràdio i

s’han omès les dels tertulians, ja que s’ha considerat que el nivell de correcció de les seves

intervencions s’escapa del domini de l’emissora. A més a més, cal tenir en compte que els

col·laboradors externs són escollits en funció dels seus coneixements i de la seva vinculació

amb la temàtica del programa, i no per la seva competència lingüística. En les transcripcions

es pot observar també que els noms propis estan representats per les inicials. S’ha fet

d’aquesta manera com una estratègia per agilitzar la transcripció, i s’ha considerat que tenir el

nom complet no és rellevant per a l’anàlisi que es vol dur a terme.

A partir de les transcripcions, s’ha fet un buidatge tant dels errors com dels encerts o

peculiaritats que s’han trobat en els programes i s’ha elaborat una fitxa de cadascuna de les

emissions analitzades. En les fitxes es recullen els fragments contextualitzats i organitzats en

funció del minut en què es van emetre. A més a més, s’especifica en cada cas a quina

categoria d’anàlisi pertanyen els fragments i quin és l’error o encert que s’hi ha trobat. A

continuació es pot veure el model d’una d’aquestes fitxes, les quals es poden consultar als

annexos a partir de la pàgina 38.
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100 METRES

13/01/16 Editor: 

Albert Bassas

Redactors:

Raül Llimós, Roger Saperas, Eduard de Batlle, Marc 
Canturri, Gemma Montero

15’

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

0.34 Lèxic Expressió genuïna [...] fins a dos quarts de tres tots els
protagonistes de l’actuali tat
esportiva a RAC1.

2.25 Sintaxi Preposició + CD Per aclarir els fets, De la Mata 
també ha citat a declarar els altres 
querellats per Dis: el Barça, el 
Santos i l’empresa NN 
Consultoria, com a entitats 
jurídiques; [...] i en qualitat de 
testimoni a l’ex vicepresident del 
Barça en matèria econòmica, 
Javier Faus. 

La informació recollida a les fitxes constitueix el corpus que ha servit com a base de l’anàlisi

posterior (vegeu annex 6.1). Aquesta anàlisi s’ha volgut centrar en aspectes sintàctics,

morfològics i lèxics amb l’objectiu de determinar les característiques i el nivell de correcció

de la llengua que es fa servir en els programes esportius de l’emissora. S’han deixat de banda

els aspectes fonològics, ja que s’ha considerat que depenen en gran mesura de l’idiolecte de

l’orador i que és difícil fer-ne una crítica objectiva. 
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2. MARC TEÒRIC

2.1. Els inicis de la ràdio en català i l’aparició de RAC1

La ràdio apareix a Espanya l’any 1924. Les primeres emissions són totes en castellà, ja que la

llengua catalana està perseguida per la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). No és fins

a la proclamació de la República espanyola, el 1931, que el català apareix per primer cop a la

ràdio. Comencen a aparèixer emissores locals i comarcals que fan ús del català, però aviat la

seva activitat es veu interrompuda a causa de l’esclat de la Guerra Civil i la consegüent

dictadura franquista, la qual comporta novament la criminalització de l’ús de la llengua

catalana (Tubau 1990).

Amb l’arribada de la Transició reapareix l’interès i la possibilitat de fer ràdio en català. A

principis dels anys vuitanta apareixen dos grups que començaran a emetre únicament en

aquesta llengua: l’emissora privada Cadena 13 i el grup d’emissores de la Corporació

Catalana de Ràdio i Televisió, amb Catalunya Ràdio, RAC 105 i Catalunya Música (Gifreu

2014).

Durant els primers anys, la situació de la normalització del català és molt precària a causa de

les circumstàncies polítiques i socials que havia patit el país. Tot i així, durant les dècades dels

vuitanta i noranta la ràdio en català es continua promovent i apareixen noves emissores tant en

el sector públic com en el privat (Gifreu 2014). L’evolució i el creixement de la ràdio en

català no s’ha aturat des de la dècada dels vuitanta i les xifres d’audiència no han deixat de

créixer. Segons les dades del Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya publicat

pel CAC el gener del 2016, a Catalunya la ràdio en català compta actualment amb un 71,3 %

de l’audiència.

Pel que fa a la ràdio generalista, a finals de la dècada dels 90 Catalunya Ràdio és l’emissora

amb més força. En el sector privat es pot considerar que la proposta més sòlida en aquest

gènere és Ona Catalana. És llavors quan l’1 de març del 2000 neix RAC1. Una aposta de

ràdio privada i generalista íntegrament en català que apareix com a alternativa a l’oferta

existent i que aviat passa al davant de totes les altres i es converteix en emissora líder a

Catalunya (Basté 2010). Aquest lideratge es manté fins a l’actualitat. Les últimes dades

d’EGM de març del 2016 indiquen que l’emissora compta amb una quota del 6,3 %, seguida

de Catalunya Ràdio amb un 3,8 %. 
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2.2. La llengua dels mitjans

La presència creixent del català a la ràdio i als mitjans de comunicació en general té una

repercussió directa en la llengua. A causa de les circumstàncies polítiques i socials que

experimenta Catalunya al llarg de les dues dictadures, la normativa lingüística està desfasada i

no hi ha correspondència entre el català normatiu i el català que es parla. D’aquí neix la

necessitat d’un estàndard oral de la llengua catalana (Tubau 1990). 

Les primeres passes cap a un nou model de català s’inicien als mitjans amb iniciatives com les

de Ricard Fité i Ferran Toutain, que reivindiquen la necessitat d’adaptar la llengua a la nova

realitat. Com a responsables lingüístics de Catalunya Ràdio i TV3, respectivament, comencen

a difondre un model de llengua que intenta sortir de les artificiositats de la norma però

respectant la correcció i evitant els castellanismes (Tubau 1990). 

No és fins l’any 1990 que l’Institut d’Estudis Catalans publica la Proposta per a un estàndard

oral de la llengua catalana, primer amb un volum centrat en la fonètica, i dos anys més tard

seguit pel volum de morfologia. El model d’estàndard oral es dirigeix a l’ús públic de la

llengua, específicament als mitjans de comunicació i a l’ensenyament, i té com a objectiu

establir el que està permès i el que no en els diversos registres de la llengua oral. Ho fa

intentant reflectir i respectar les varietats de la llengua fruit del seu abast territorial (IEC

1992). El volum sobre morfologia, que serà una de les fonts de consulta per a l’anàlisi de la

correcció lingüística dels programes d’esports de RAC1, recull qüestions de morfologia

verbal i no verbal, i determina quines formes són admissibles i quines són d’ús restringit. 

La proposta de l’IEC no és l’única font de referència per als mitjans de comunicació en

l’actualitat. El 2003 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va crear un portal

lingüístic en línia, l’Ésadir (http://esadir.cat), que permet consultar els materials elaborats pel

seu servei lingüístic al llarg dels anys. L’objectiu de l’Ésadir és donar resposta d’una manera

senzilla i clara a possibles dubtes lingüístics en l’àmbit sintàctic, morfològic i fonètic que

pugui tenir un professional dels mitjans. És un portal que s’actualitza i es revisa constantment

en funció de les noves necessitats i que actualment és una obra de referència per a molts

mitjans de comunicació i professionals de la llengua (CCMA 2006). RAC1 disposa d’un llibre

d’estil propi, tot i que els redactors utilitzen l’Ésadir per fer consultes i el servei lingüístic hi

recorre per comparar els seus criteris amb els d’altres emissores pel que fa a la pronunciació

de paraules estrangeres, per exemple (vegeu annex 6.3.2). 
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2.3. RAC1 en l’actualitat

2.3.1. Oferta i programació

RAC1 és una emissora generalista, tipologia radiofònica que es caracteritza pel seu contingut

variat, en la qual s’alternen diferents gèneres amb l’objectiu d’atraure el màxim nombre

d’oients en cada moment del dia (Moreno, 2005). Els gèneres que prototípicament s’hi

ofereixen són l’informatiu, l’esportiu, el musical, el cultural, el magazín i l’entreteniment

(Martínez-Costa 2005). 

L’oferta de RAC1 se centra en els gèneres informatiu, d’esports i d’entreteniment, amb

programes humorístics i magazins. L’emissora compta amb deu programes fixos de dilluns a

divendres, amb una programació que es modifica els caps de setmana i quan hi ha

esdeveniments destacats, generalment partits de futbol, als quals dediquen una cobertura

específica.  

Una jornada habitual a RAC1 s’obre amb El Món a RAC1, un magazín de 6 del matí a 12 del

migdia. De 12 a 13 s’emet La Competència, un programa humorístic que parla de l’actualitat i

que se centra en les imitacions. Va seguit de La Segona Hora, programa humorístic de 13 a 14

que s’autodefineix com «Un programa d’investigació amb molt d’humor». De 14 a 14.15

s’emet el 14/15, un programa informatiu que ofereix les notícies més importants del dia. A

continuació hi ha el 100 Metres, que de 14.15 a 14.30 explica les principals notícies

esportives. Les primeres hores de la tarda estan ocupades pel Tot És Possible, un programa de

14.30 a 16 que es fonamenta en la participació de l’audiència i en els consells sobre l’estil de

vida. De 16 a 19 s’emet el Versió RAC1, un magazín que barreja entreteniment, actualitat i

informació. La franja de 19 a 21 està reservada als esports, amb el Primer Toc. És un

programa de tertúlia on es parla principalment de futbol i del Barça, amb espais dedicats a

altres esports. De 21 a 22 hi ha el No Ho Sé, un programa de tertúlia que es proposa

reflexionar sobre les notícies i l’actualitat. Finalment, la jornada acaba amb el Tu Diràs, una

tertúlia esportiva de 23 a 1 de la matinada centrada en l’actualitat del Barça, a més d’altres

informacions esportives rellevants (vegeu taula 1).
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Taula 1 Programes de dilluns a divendres

Durada Programa Format

6 h El Món a RAC1 Magazín

1 h La Competència Humor

1 h La Segona Hora Humor

15’ 14/15 Notícies

15’ 100 Metres Esports

1,5 h Tot És Possible Participatiu

3 h Via Lliure Magazín

2 h Primer Toc Esports

2 h No Ho Sé Actualitat

2 h Tu Diràs Esports

A aquests programes fixes de dilluns a divendres, s’hi sumen programes que s’emeten

únicament els caps de setmana, així com les retransmissions esportives que interrompen la

programació habitual quan hi ha partits del Barça i de l’Espanyol (vegeu taula 2).

Taula 2 Programes del cap de setmana i retransmissions esportives

Durada Programa Format

4 h La Primera Pedra Magazín

4 h Via Lliure Magazín 

1 h (dissabte) Amb Molt de Gust Cuina

7 h (diumenge) SUperdiumenge Esports

1 h (diumenge) Utraesports Esports

2 h Misteris Fets paranormals

Durada variable El Barça Juga a RAC1 Esports

Durada variable L’Espanyol Juga a RAC1 Esports
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2.3.2. Els esports

Fent un cop d’ull a l’oferta de programes, es pot veure com els esports són una de les apostes

principals de l’emissora. És l’única temàtica a la qual es destinen programes específics.

Concretament, s’hi dediquen 4.15 hores diàries de dilluns a divendres repartides en tres

programes: el 100 Metres, el Primer Toc i el Tu Diràs. Els caps de setmana el 100 metres i el

Tu diràs se segueixen emetent, i el diumenge s’hi sumen l’Ultraesports i el Superdiumenge.

D’aquesta manera, els diumenges en la franja horària entre les 15 de la tarda i la 1 de la

matinada s’emeten programes únicament d’esports. Cal afegir que quan hi ha partit del Barça

o de l’Espanyol la programació habitual es veu alterada i se substitueix per la retransmissió

del partit.

Dins de tota l’oferta esportiva de RAC1, el 100 Metres, el Primer Toc i el Tu Diràs, que

constitueixen l’objecte d’estudi d’aquest treball, són els programes principals i més

consolidats, tant per la seva antiguitat com per la seva freqüència d’emissió. A continuació es

parlarà amb més detall de cadascun d’ells.

100 Metres

El 100 Metres va aparèixer el 2004 amb l’objectiu d’oferir les notícies esportives principals de

la jornada en només 15 minuts. El nom del programa va sorgir precisament d’aquesta filosofia

de voler donar de manera ràpida les informacions més importants, fer un «esprint informatiu»

(Montero 2010: 77), i al mateix temps oferir un avanç del que passaria al Primer Toc i al Tu

Diràs. Aquest programa, que s’emet de dilluns a diumenge de 14.15 a 14.30 de la tarda,

compta amb una mitjana de 76.000 oients diaris, segons l’informe d’EGM de desembre del

2015.

El 100 Metres actualment està editat per Albert Bassas, encarregat de conduir-lo i donar pas

als talls de veu d’altres membres de la redacció d’esports que hi col·laboren. Aquests

s’encarreguen d’explicar l’última hora de les notícies que estan cobrint, sovint des del mateix

lloc dels fets. 

És un programa en el qual només participen periodistes que formen part de la redacció

d’esports de RAC1, és a dir, no hi ha convidats externs. El contingut que s’hi ofereix està

preparat amb anterioritat i les intervencions dels periodistes acostumen a ser llegides. Cal

destacar, però, que sovint es donen informacions sobre esdeveniments esportius que estan
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succeint en el mateix moment de l’emissió, per la qual cosa la preparació del programa és

ràpida i subjecta a canvis si hi ha informacions d’última hora, com poden ser resultats d’algun

partit de futbol.

E l 100 Metres és un informatiu d’esports que es caracteritza per la seva agilitat, fruit de la

necessitat de donar tota la informació necessària per estar al dia de l’actualitat esportiva en un

temps molt reduït. Per aquest motiu, el llenguatge que s’hi utilitza és directe, clar i formal,

sense intervencions subjectives ni bromes, com passa en els altres programes esportius de

l’emissora.  

Primer Toc

E l Primer Toc s’emet des de l’any 2000, quan es va crear RAC1. Va néixer amb Xavier

Bosch; més tard, el 2001, va ser Joan Maria Pou qui en va agafar les regnes, seguit per Raül

Llimós el 2002, fins a arribar a l’editor actual, Aleix Parisé. Aquest programa s’emet de

dilluns a divendres de 19 a 21 de la tarda i segons l’informe d’EGM de desembre del 2015, té

una audiència diària de 143.000 oients. 

El programa gira principalment entorn del futbol, concretament del Barça, tot i que des de

l’any 2004 l’oferta temàtica és més àmplia i es parla també d’altres esports. El programa

s’inicia a partir de l’anomenat protagonista del dia, un nom propi que és al centre d’alguna de

les notícies principals de la jornada (Llimós 2010: 107). A partir d’un editorial sobre aquest

personatge, s’obre la tertúlia, la qual compta amb convidats diferents en funció del dia de la

setmana i del tema del programa. Els membres de la redacció d’esports també hi participen,

tant des de l’estudi com per mitjà de connexions externes, amb la finalitat d’aportar notícies i

participar de la tertúlia.

Des de la seva creació, s’ha volgut que aquest programa tingui un to pròxim a l’oient, natural i

atractiu per a la gent jove. Tal com descriu Raül Llimós, el seu editor del 2002 al 2014, el

programa vol «explicar les coses d’una manera col·loquial» (Llimós 2010: 107). L’objectiu

del Primer Toc va més enllà de donar informació, vol entretenir i divertir el públic, la qual

cosa es veu directament reflectida en el llenguatge que s’hi fa servir. 

Tu Diràs

E l Tu Diràs és un programa d’esports fonamentat en la tertúlia que s’emet de dilluns a

diumenge de 23 a 1 de la matinada. El seu precursor va ser El Cafè Baviera, programa que

s’emetia en la mateixa franja i que va presentar Xavier Bosch fins a l’any 2004. Quan Jordi
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Basté va començar a dirigir el programa, aquest va patir algunes transformacions i va passar a

dir-se Tu Diràs (Basté 2010: 20). Actualment l’edita Dani Senabre i compta amb una

audiència de 117.000 oients diaris (EGM 2015).

El programa comença amb un editorial fet per l’editor en el qual reflexiona sobre una de les

notícies centrals del dia. A partir d’aquí, els redactors donen les notícies principals sobre el

Barça i el futbol internacional i seguidament s’obre la tertúlia. La tertúlia compta amb

convidats diferents en funció del tema i el dia d’emissió, i acostuma a estar centrada en

l’actualitat del FC Barcelona. L’última mitja hora del programa es dedica a altres esports, com

el bàsquet, per exemple, i també es dóna veu als oients a la secció «Paraula d’oient», en la

qual es llancen preguntes a l’audiència i se’n llegeixen els comentaris. 

Igual que el Primer Toc, l’objectiu del Tu Diràs va més enllà d’informar el públic. Durant les

dues hores d’emissió es combinen peces preparades amb tertúlia i sovint entrevistes. El to del

programa és relaxat i despreocupat, la qual cosa es veu plasmada en un llenguatge col·loquial

i moltes vegades improvisat. 

2.3.3. RAC1 i la llengua catalana

Des del moment de la seva aparició, RAC1 s’ha volgut mantenir fidel a una idea molt clara:

informar, entretenir i oferir un to pròxim a l’oient. És una ràdio que es va crear des de zero,

amb la incorporació de gent jove i sovint amb poca experiència en ràdio i en periodisme

(Llimós 2010: 105). A partir d’aquests inicis, l’emissora ha anat creixent i consolidant-se,

però el to fresc i desinhibit, com ells mateixos el defineixen, s’ha volgut mantenir com a

marca de la casa. Aquesta idea afecta directament el tipus de llengua que s’hi difon. S’empren

paraules i expressions de registre col·loquial i s’intenta no caure en artificis. 

Des d’un inici, tot i la voluntat d’oferir una llengua propera a la dels oients, no es va voler

oblidar la correcció lingüística. Xavier Bosch, coordinador de continguts de RAC1 en el

moment de la seva fundació i presentador de programes centrals de l’emissora com El Cafè

Baviera o E l Món a RAC1, explicita clarament aquesta voluntat de ser fidels a la norma i

d’enriquir la llengua. En els seus anys a la ràdio era encarregat de supervisar els continguts

dels programes i algunes de les normes que intentava aplicar eren «evitar frases que s’han

convertit en crosses del llenguatge cada vegada més empobrit», «dominar i tenir cura de la

llengua per intentar parlar cada vegada millor» o «foragitar els pronoms, però no oblidar mai

els pronoms febles, allà on calguin» (Bosch 2010: 24-25). Aquests eren alguns dels

manaments que intentava seguir i fer seguir als periodistes de RAC1. 
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A més a més de Xavier Bosch, Albert Rubio, un dels fundadors de l’emissora, i Núria Ferré,

editora de La Primera Hora l’any 2000, tenien un compromís ferm amb la llengua catalana i

l’objectiu que el català de RAC1 arribés als nivells de correcció de Catalunya Ràdio. Amb

aquest propòsit, des del primer dia van comptar amb el suport d’un servei lingüístic. Aquest

servei, integrat per dues lingüistes, tenia la funció de corregir els textos dels informatius i

d’oferir assessorament a la resta de programes. Per fer-ho es va elaborar un llibre d’estil intern

que determinava com s’havien de pronunciar certes paraules, desaconsellava l’ús de manlleus

i promovia l’ús d’expressions genuïnes. 

Pel que fa als programes d’esports, quedaven fora de l’abast del servei lingüístic, que amb una

plantilla de només dues persones, se centrava únicament en els informatius. Amb els anys,

però, hi va haver una millora en la qualitat de la llengua dels editors i redactors d’esports com

a resultat de les anàlisis de les emissions que feia Xavier Bosch amb l’objectiu de detectar

errors i comunicar-los al locutor corresponent (vegeu annex 6.3.1).

Així doncs, sembla clar que en els inicis de l’emissora l’any 2000 hi havia un compromís amb

la llengua catalana i una preocupació per aconseguir difondre un català correcte i exemplar.

Tot i això, els mitjans destinats a aconseguir-ho eren limitats i no cobrien les necessitats de

l’emissora. 

En l’actualitat hi continua havent un Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) format per

dues lingüistes. La seva tasca principal és corregir els textos de El Món a RAC1 i els butlletins

horaris de notícies, resoldre dubtes puntuals dels periodistes de l’emissora que els fan arribar

per correu o personalment i fer seguiments als locutors per tal de comunicar-los errors que

cometen i que han d’intentar solucionar. A més a més, setmanalment distribueixen a tota la

redacció informes que especifiquen com s’han de pronunciar determinades paraules, amb

recordatoris de normes lingüístiques, etc., sempre en funció dels temes que es tracten durant la

setmana i del que s’observa en els seguiments (vegeu annex 6.3.2).

Basen les seves correccions en un llibre d’estil intern en format digital que està a l’abast de

tota la redacció (Hita 2015). Intenten promoure’n l’ús per davant d’altres eines de consulta,

com l’Ésadir, tot i que el poden fer servir en casos puntuals per veure quins criteris adopten

altres emissores. Per fer les correccions, fan servir un programa anomenat Dalet, en el qual

poden veure el que s’està redactant i introduir-hi canvis (vegeu annex 6.3.2).

No hi ha una política dins l’emissora que estableixi quins programes s’han de corregir, sinó

que es fa d’aquesta manera per tradició i per voluntat dels editors. Cal destacar que de les
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dues lingüistes que formen el departament, una treballa només mitja jornada i que els caps de

setmana no treballen. Això vol dir que hi ha franges horàries en les quals no es poden corregir

els programes i en què no hi ha ningú disponible si un redactor ha de fer una consulta. Les

mateixes lingüistes del SAL qualifiquen el seu departament com a insuficient per cobrir les

necessitats de l’emissora i admeten que fa anys que lluiten perquè s’ampliï la plantilla. 

En esports és on el SAL té menys incidència, d’una banda, perquè el format de tertúlia de la

majoria de programes fa que els guions tinguin una part improvisada que no es pot planificar,

i de l’altra, per tradició i pel mateix interès dels redactors. La participació del SAL en aquest

departament es limita a resoldre consultes puntuals dels periodistes, tot i que la majoria no en

fan sovint. Així doncs, comptar amb els serveis del SAL en esports depèn exclusivament de

l’interès de cada periodista. 

Sembla, doncs, que des de fa 16 anys RAC1 compta amb un servei lingüístic, però que és

clarament insuficient. Tot i les demandes del departament, el seu abast encara és limitat i els

esports encara queden fora de la seva competència. 

3. ANÀLISI LINGÜÍSTICA

3.1. Sintaxi

3.1.1. Els pronoms relatius

En l’anàlisi de les emissions s’han detectat tres tipus d’error relacionats amb les oracions de

relatiu. El que s’exposa en primer lloc és el que s’ha detectat amb més freqüència: l’ús de

l’estructura preposició + article + que. Aquesta construcció és incorrecta en català excepte

quan equival a preposició + aquell/a que / aquells/es que / allò que. Possiblement el contrast

amb la normativa del castellà, que sí que accepta aquesta combinació, fa que sigui freqüent

trobar aquest error en llengua catalana. Els exemples (1), (2) i (3) il·lustren aquest ús

incorrecte detectat diverses vegades en tots els programes analitzats: 

(1) Un partit pel que serà baixa Jérémy Mathieu [...]. (100M, 30/03/16, 0.51)

(2) [...] va explicar al Tu Diràs en què consistia exactament aquesta intervenció a la

que s’ha sotmès Leo Messi. (PT, 9/02/16, 16.14)

(3) Aquest és el món en el que vivim. (TD, 12/01/16, 56.00)
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En segon lloc es vol parlar del relatiu col·loquial, que consisteix a  la simplificació de l’oració

de relatiu per mitjà de l’estructura que + pronom feble o possessiu. Com el seu nom indica, és

un recurs propi del català col·loquial, però no és normatiu i, per tant, no és recomanable en el

context radiofònic. S’ha detectat al Primer Toc i al Tu Diràs:

(4) A l’inici del programa hem dit que estava encara en marxa l’etapa de cotxes del

Dakar, que hi ha hagut sorpresa, Aleix, al final. (PT, 11/01/16, 54.03)

(5) [...] han estat intensos en els dos partits que s’han enfrontat fins ara [...]. (TD,

12/01/16, 59.04)

(6) Avui han aparegut diverses imatges, una d’elles és just abans del penal que

s’abracen Neymar i Messi i és Neymar qui diu «ho fem». (TD, 15/02/16, 42.05)

A més, al Primer Toc del mes de maig s’ha trobat un cas de construcció amb relatiu possessiu.

L’ús del relatiu que com a relatiu possessiu amb funció de complement del nom és incorrecte.

Tot i que és habitual en llenguatge col·loquial, en emissions radiofòniques de gran difusió,

com són els programes d’esports de RAC1, no sembla aconsellable difondre aquest ús no

normatiu. En l’exemple (7) es pot veure com es fa servir la frase incorrecta que l’anada va

ser bastant castanya en lloc de l’opció normativa l’anada del qual va ser bastant castanya:

(7) A les que s’han de resoldre sí perquè hi ha un 0-0 entre el PSV i l’Atlètic de

Madrid que l’anada va ser bastant castanya, si em permeteu l’expressió, però de les

eliminatòries ja resoltes... (PT, 10/03/16, 21.43)

3.1.2. Els pronoms febles

L’ús dels pronoms febles constitueix un error recurrent en les emissions analitzades, tant per

fer-ne abús com per prescindir-ne inadequadament. D’una banda, s’han trobat diversos

exemples d’omissió indeguda del pronom feble en casos en què és necessari per reprendre el

referent elidit. L’error més recurrent és la manca del pronom hi, tot i que també s’ha trobat un

cas de manca del pronom en (11):

(8) [...] és que Ø anirà tan poca gent que qualsevol persona que tinguem de més anirà

bé. (PT, 09/02/16, 51.51)

(9) És molt maquiavèl·lic, Fernando Polo, però Ø estic bastant d’acord. (TD,

12/01/16, 10.03)
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(10) [...] quan veu que Messi no xuta queda com en mitja caiguda, amb un braç al

terra i ja no Ø és a temps, lògicament. (TD, 15/02/16, 46.30)

(11) De fet avui s’ha presentat aquesta 38a edició de la Zuric Marató de Barcelona i

després la Gemma Montero també ens Ø explicarà les principals novetats. (PT,

10/03/16, 6.56)

En segon lloc, un problema freqüent és el pleonasme. Com es pot veure en els fragments

extrets del 100 Metres, el Primer Toc i el Tu Diràs, sovint els locutors fan servir dos pronoms

per substituir un únic referent, un pronom relatiu i un de feble, com a (12), (13) i (14):

(12) Un partit pel que serà baixa Jérémy Mathieu i del qual n’acaba de parlar el capità,

Andrés Iniesta. (100M, 30/03/16, 0.51)

(13) Primer Toc avui amb el Miguel Rico, la Gema Herrero i també amb el Juanjo

Rovira, director del Mic, del qual ja n’hem parlat una bona estona. (PT, 10/03/16,

42.33)

(14) S’ha classificat per aquesta semifinal del Tu Diràs de la qualdemàen coneixerem

el vencedor. (TD, 15/02/16, 50.50)

Aquest fenomen, molt estès entre els parlants, podria ser conseqüència de la tendència

creixent a fer servir el pronom relatiu únicament com a vincle entre l’oració principal i la

subordinada i el pronom feble com a substitutiu de l’antecedent, mentre que sintàcticament el

pronom relatiu ja fa totes dues funcions.

Finalment, es vol comentar l’ús de la combinació els hi amb valor d’els datiu. La gramàtica de

l’Institut d’Estudis Catalans o la Gramàtica del català contemporani no accepten aquest ús en

contextos formals, però reconeixen que està molt estès i l’accepten en contextos informals. És

una combinació que s’ha trobat de manera recurrent a les emissions i que s’hauria d’evitar. És

cert que RAC1 promou un llenguatge informal, però aquest s’hauria de veure reflectit en les

tries lèxiques i en el to, no per mitjà de construccions que no són correctes sintàcticament. 

(15) Els hi deu agradar aquest futbol més posicional o més dur o... (PT, 11/01/16,

29.40)

(16) Però normalment els hi dóna absoluta llibertat als penals. (TD, 15,/02/16, 42.59)
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3.1.3. Preposició a amb complement directe

En català, l’ús de la preposició a per introduir el complement directe és molt restringit. Només

és tolerable davant de pronoms forts, davant dels pronoms tothom, tots, el qual, qui, algú i

ningú, en expressions recíproques i per evitar ambigüitats. Fora d’aquestes excepcions, l’ús de

la preposició davant del complement directe, molt habitual en català col·loquial, no és

normatiu i es considera una interferència del castellà, que sí que la fa servir (Sancho 2002:

1737). Aquest ús no normatiu, tot i sentir-se habitualment en parlars col·loquials, no hauria

d’aparèixer en les emissions de RAC1. Malgrat això, al 100 Metres, al Primer Toc i al Tu

Diràs s’ha detectat nombroses vegades, com il·lustren els exemples següents: 

(17) Per cert, el València, que avui mateix ha nombrat a Jesús García Pitarc com a

nou director esportiu. (100M, 13/01/16, 10.06)

(18) Ja hem escoltat a Luis Enrique a l’inici del programa [...]. (PT, 09/02/16, 22.31)

(19) [...] l’Associació Espanyola de Premsa Esportiva ha anunciat que finalment no

denunciarà a Dani Alves. (TD, 12/01/16, 55.33)

3.1.4. Per i per a

A nivell oral, a la major part del territori català no es fa distinció entres les preposicions per i

per a, i els parlants es limiten a fer servir per. Això s’estén als mitjans de comunicació orals, i

fins i tot algun d’escrit(Solà 1990). Els exemples següents mostren com en casos en què

segons la normativa s’ha de fer servir per a, en els programes d’esports analitzats es limiten a

fer servir per, com per introduir un destinatari a (20), (21) i (22) o un termini, a (23) i (24): 

(20) Doncs el partit d’avui per l’Espanyol significarà tenir un ull a la gespa i un altre

a la graderia [...].(100M, 13/01/16, 5.38)

(21) [...] està bé que el premi hagi anat per un desconegut a qui li ha canviat la vida

[...]. (PT, 11/01/16, 36.11)

(22) Parlo de premis, de regals, d’entrades, de possibilitat novament, i això és una gran

notícia per tothom [...]. (TD, 12/01/16, 4.29)

(23) 7 minuts per les 9. (PT, 11/01/16, 48.24)

(24) Doncs ens ho plantejarem per futures edicions. (TD, 15/02/16, 18.31)
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Aquesta falta de distinció, tot i que no provoca problemes de comprensió, va en contra d’una

normativa que defensa l’oposició de les dues preposicions amb la finalitat d’evitar

ambigüitats semàntiques (Solà 1990). El fet que els mitjans de comunicació, entre ells RAC1,

es limitin a l’ús de per contribueix a la consolidació de la tendència oral a no distingir les dues

preposicions. Per aquest motiu, semblaria recomanable fer ús de per a allà on sigui necessari,

però com s’ha vist aquesta preposició no apareix en cap de les emissions escoltades.  

3.1.5. Canvi de preposició

La normativa de la llengua catalana diu que davant d’un verb en infinitiu, s’han de canviar les

preposicions en i amb per a o de, segons convingui. Possiblement per influència del castellà,

que sí que tolera aquestes preposicions davant d’infinitiu, sovint en català es comet aquest

error, que també s’ha detectat diverses vegades en els tres programes:

(25) El Barça està centrat ja única i exclusivament en preparar el pròxim partit de

Lliga. (100M, 30/03/16, 0.41)

(26) [...] insisteix en agafar confiança i parla en clau de futur. (PT, 09/02/16, 40.35)

(27) [...] l’Espanyol prou feina farà amb defensar-se. (TD, 12/01/16, 0.24)

Tot i la norma descrita anteriorment, les subordinades temporals introduïdes per un infinitiu sí

que toleren la preposició en. L’ús de la construcció al + infinitiu, en canvi, tot i ser habitual en

català col·loquial, no és normativa. S’ha trobat un error d’aquestes característiques al 100

Metres:

(28) Naranjo, autor del gol dels tarragonins, va lamentar no haver aprofitat la situació

favorable al jugar amb superioritat numèrica. (100M, 08/02/16, 9.57)

3.1.6. Caiguda de preposició

S’entén per caiguda de preposició el fenomen de la normativa catalana segons el qual les

preposicions àtones a, de, e n i amb abdiquen davant de la conjunció de subordinació que

(Sancho 2002: 1718). Aquesta norma contrasta amb la castellana, que manté la preposició en

aquests casos. A tots tres programes s’han detectat errors d’aquesta mena:  

(29) El club té la intenció de que el porti algun canterà [...]. (100M, 30/03/16, 11.45)

(30) Doncs mira, conscients de que és una final. (PT, 09/02/16, 41.04)
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(31) Ara tinc la impressió de que cadascú juga com bonament li dicta el criteri del

seu entrenador. (TD, 12/03/16, 18.02)

3.1.7. Com (a)

S’ha de fer servir com per indicar igual que, mentre que com a és sinònim d’en qualitat de.

Ara bé, quan com a va seguit de determinant, la preposició a cau. Tot i que s’ha vist que

aquesta distinció es fa gairebé sempre correctament, s’ha trobat un error al Primer Toc del

mes de gener:

(32) Hem de recordar que entre 1956 i 2009 es va dir Pilota d’Or i era coneguda com

Pilota d’Or tècnicament. (PT, 11/01/16, 38.44)

3.1.8. Molt i massa en oracions negatives

En llengua oral és habitual sentir els adverbis molt i massa en construccions negatives. Tot i

això, se’n desaconsella l’ús en oracions negatives, interrogatives i condicionals. En aquests

casos s’hauria d’utilitzar gaire. S’ha vist que en els tres programes aquesta norma es passa per

alt i l’ús de molt i massa en frases negatives és sistemàtic, com il·lustren aquests exemples:

(33) Ricky Rubio tampoc ha pogut ajudar massa el seu equip. (100M, 11/01/16,

14.06)

(34) Deixa’m afegir que no és molt sabut però [...]. (PT, 11/01/16, 41.14)

(35) [...] però no ho veig molt clar, la veritat. (TD, 12/01/16, 1.00.10)

3.1.9. Ser, estar i haver-hi

S’han trobat problemes diversos pel que fa a la distinció entre els verbs ser, estar i haver-hi.

La normativa que defineix l’ús d’aquests verbs és extensa i complexa, la qual cosa afavoreix

que hi hagi errors per part dels parlants. S’han detectat dos tipus de confusions: les

relacionades amb les construccions locatives i les relacionades amb els sintagmes

preposicionals.

Pel que fa als usos locatius de ser, estar i haver-hi, cal diferenciar, en primer lloc, les

construccions pròpiament locatives de les presencials. L’estructura de les primeres sol ser SN-

verb-locatiu, mentre que la de les segones sol ser locatiu-verb-SN. Mentre que en les

construccions locatives es pot fer servir el verb ser o estar, les presencials porten el verb

haver-hi (Ramos 2002: 1995). Així doncs, en l’exemple (36) extret del 100 Metres es fa servir
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erròniament el verb ser en una construcció presencial:

(36) Llista on no hi són Bravo, Alba, Douglas, Sandro i, evidentment, Luís Suárez,

sancionat amb dos partits. (100M, 13/01/16, 3.02)

En les construccions estrictament locatives, hi ha la possibilitat de fer servir ser o estar, però

amb subjectes animats, quan es vol constatar la mera localització, s’ha de fer servir ser

(Ramos 2002: 1996). S’ha trobat diverses vegades en les emissions el verb estar en aquest

tipus de construccions:

(37) De fet, per mi és tan irreal que per mi Luís Suárez hauria d’estar en aquest podi i

no Cristiano Ronaldo. (PT, 11/01/16, 33.19)

(38) El Miquel Agut que està aquí per parlar-nos  de l’altre extrem. (TD, 12/01/16,

33.26)

Una altra confusió detectada té relació amb l’ús de ser i estar amb atributs preposicionals.

Segons la normativa, els sintagmes preposicionals introduïts per preposicions locatives (en, a,

per, etc.), que normalment indiquen estats, regeixen el verb estar (Ramos 2002: 2005). S’ha

sentit en diverses ocasions l’ús de ser en aquest tipus de construccions. Es vol remarcar, de

fet, que la falca del Tu Diràs que sona cada nitper donar pas a la tertúlia conté aquest error,

com es veu a (39):

(39) Atenció si us plau, la tertúlia és a punt de començar. (TD, 12/01/16, 11.49)

(40) Ja podeu pujar el so perquè Kaká és a punt de parlar. (PT, 11/01/16, 47.44)

3.1.10. L’infinitiu d’introducció

En català, no es pot fer servir l’infinitiu com a introductor d’una informació. Tot i això, el seu

ús amb aquesta funció està molt estès i és un recurs habitual en els tres programes per

introduir i ampliar notícies:

(41) Avui entre les absències a l’entrenament, Ø destacar que Leo Messi s’ha quedat al

gimnàs. (100M, 08/02/16, 4.04)

(42) I Ø destacar també que els clubs catalans estan distribuint entrades de la final de

la Lliga francesa [...]. (PT, 11/01/16, 45.06)
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(43) I Ø dir també que l’Associació Espanyola de Premsa Esportiva ha anunciat. (TD,

12/01/16, 55.33)

3.1.11.  Anar a + infinitiu amb valor de futur

La construcció anar a seguida d’infinitiu es pot fer servir per indicar moviment o bé que una

cosa estava a punt de succeir en el passat, però no per indicar un futur immediat en un context

present. Així doncs, quan té valor de futur només és correcta si  el verb anar està en imperfet.

Fora d’aquest cas, aquesta construcció no és normativa. S’ha trobat aquest error al 100 Metres

i al Tu Diràs, com demostren els exemples (44) i (45):

(44) Anem a buscar l’última hora de tots dos equips, que passa per la llista de

convocats que tant Luis Enrique com Galca han donat aquest matí. (100M, 13/01/16,

2.39)

(45) Però, tot i així, han dit va, anem a ampliar una mica el punt de mira [...]. (TD,

12/01/16, 17.12)

3.1.12. L’ús del gerundi

El gerundi és una forma verbal impersonal l’ús de la qual és força restringit. En casos

puntuals, s’han trobat usos inadequats d’aquest verb: Al 100 Metres s’ha detectat un gerundi

de posterioritat, és a dir, una oració en la qual el verb en gerundi expressa una acció posterior

a la del verb principal:

(46) El pilot de Piera es va imposar a un Palau Sant Jordi amb 8.200 espectadors

aconseguint la primera victòria aquesta temporada [...]. (100M, 08/02/16, 14.12)

Un altra ús erroni, detectat aquesta vegada al Tu Diràs, és el del gerundi amb funció de

complement del nom amb valor especificatiu:

(47) El fet de no ser-hi perjudica la imatge del Barça com a club, per allò de que no hi

hagués la fotografia del millor jugador i el millor entrenador del món, sent tots dos del

Barça. (TD, 12/01/16, 36.50)

Un altre error relacionat amb el gerundi és l’ús de venir + gerundi per expressar durada o

repetició. Aquesta perífrasi pròpia del castellà no és admissible en llengua catalana. Per tant,

els exemples (48) i (49) són errors: 

(48) Tal com us venim explicant els últims dies. (100M, 30/03/16, 7.17)
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(49) Jo ja fa dies que vinc mostrant la meva preocupació pel partit de demà. (PT,

09/02/16, 43.15)

3.1.13. Degut a amb valor causal

La locució degut a en castellà (debido a) es pot fer servir amb valor causal. Fer-ho en català,

però, va en contra de la normativa. Així doncs, en l’exemple següent extret del Tu Diràs

s’hauria d’haver optat per una alternativa genuïna com per, perquè, a causa de, etc. 

(50) [...] per no malmetre la gespa del Molinón degut a les pluges dels últims dies a

Astúries. (TD, 15/02/16, 39.36)

3.2. Morfologia

3.2.1. L’apòstrof

En català l’article determinat singular (el/la) i la preposició de s’han d’apostrofar davant de

vocal. L’excepció és que l’article la no s’apostrofa davant de mots femenins que comencen

amb i o u àtones. Aquesta norma sovint es transgredeix en llegua oral i no s’apostrofen mots

que s’haurien d’apostrofar o viceversa (Tubau 1990). Tant al Primer Toc com al Tu Diràs

s’han sentit nombrosos mots sense apostrofar quan haurien de dur apòstrof:

(51) El Barça en té 11 comptant la d’avui de Messi, 10 però camí de la onzena[...].

(PT, 11/01/16, 39.23)

(52) De ultimíssima hora. (PT, 09/02/16, 47.14)

(53) [...] la única via per salvar la temporada del Reial Madrid. (PT, 10/03/16, 23.42)

(54) Sí, sí, però és que aquesta frase la hem repetit en aquest partit i en d’altres, sobre

Bartra.(TD, 12/01/16, 53.17)

3.2.2. La flexió de la conjunció mentre

S’ha sentit diverses vegades al Primer Toc la paraula mentres, però en català l’única forma

correcta d’aquesta conjunció temporal és mentre. Adjuntar la s final pot ser conseqüència de

la influència de la conjunció castellana mientras:

(55) És que és un nom que no apareix. Mira, mentres el busques... (PT, 11/01/16,

32.04)
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3.2.3. Portar + temporal

En català l’ús del verb portar seguit d’una expressiótemporal no és correcte tot i que és

freqüent en llenguatge col·loquial. El DIEC2 no recull aquesta accepció del verb, a diferència

del castellà, que sí que accepta l’ús de llevar com a introductor d’expressions de temps. Potser

per influència del castellà, en diverses emissions s’ha trobat aquest ús del verb portar:

(56) Cristiano Ronaldo també porta pujant al podi des de 2007. (PT, 11/01/16, 40.10)

(57) [...] aquest equip porta jugant amb dos canvis quatre partits seguits. (TD,

12/01/16, 1.07)

3.2.4. Els verbs pujar i apujar

En català existeix, per una banda, el verb pronominal i intransitiu pujar, que significa ’anar de

baix a dalt, d’un punt a un altre de situat en un nivell més alt’segons el GDLC, i per l’altra,

apujar, un verb transitiu que vol dir ’fer que (un preu, un sou, etc.) sigui més alt’ (GDLC). Es

pot veure en la frase següent com al Primer Toc es confon l’un per l’altre:

(58) Ja podeu pujar el so perquè Kaká és a punt de parlar. (PT, 11/01/16, 47.44)

3.2.5. El clític en- integrat al verb

La semblança entre el pronom en i el prefix verbal homògraf fa que alguns parlants tinguin

tendència a integrar el clític e n a la forma verbal. Per aquest motiu, formes com riure’s o

recordar-se es pronuncien enriure’s o enrecordar-se (Todolí 1998). Aquesta pronunciació,

però, no és normativa i no s’hauria de fer servir per part dels locutors:

(59) El 5è discurs de Leo Messi, no hi ha hagut sorpresa i ha guanyat la 5a Pilota

d’Or de la seva carrera i s’ha enrecordat, Toni, Marc, d’aquests dos anys de Cristiano

Ronaldo. (PT, 11/01/16, 49.43)

(60) Messi, Neymar i Suárez han generat sense voler, enriu-te’n de l’efecte 2000 eh.

(TD, 15/02/16, 45.34) 

3.2.6. Extensió de l’arrel velaritzada

És habitual en llenguatge col·loquial l’extensió de l’arrel velaritzada en formes de l’infinitiu i

del gerundi que no l’haurien de presentar segons la normativa (Wheeler 2002: 663). S’ha

trobat un exemple d’aquest ús incorrecte al Primer Toc:
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(61) Primera aproximació, eh, no el donguem per fet fins que demà sapiguem la

convocatòria (PT, 09/02/16, 30.58)

3.2.7. Anar

En català oral, a vegades se sent la forma vem com a perfet d’indicatiu del verb anar, però la

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana de l’IEC desaconsella aquesta forma.

Així doncs, no és adequat que aparegui a un mitjà com RAC1. Tot i així, s’ha detectat

diverses vegades al Primer Toc:

(62) Sí, hi ha hagut moltíssimes estrenes, però vem col·locar el focus ahir en el partit

[...]. (PT, 11/01/16, 43.05)

3.2.8. Haver-hi

Segons la normativa, el verb haver-hi no s’ha de fer concordar en cap cas amb el complement

que l’acompanya, però aquesta concordança és freqüent en llenguatge col·loquial. S’hauria

d’evitar, per tant, al Primer Toc i al Tu Diràs, on s’ha detectat en les frases següents:

(63) [...] i com dius hi han imatges. (PT, 09/02/16, 50.43)

(64) [...] és realment temerari perquè hi han moltes possibilitats d’error. (TD,

12/01/16, 54.25)

3.3. Lèxic

3.3.1. Els neologismes i els anglicismes

En la societat actual l’aparició de paraules noves és constant com a conseqüència de diverses

causes, com poden ser la necessitat de trobar denominacions per a noves realitats o

simplement la voluntat expressiva dels parlants. El gran pes de l’anglès en la societat actual fa

que moltes d’aquestes paraules provinguin d’aquest idioma. El llenguatge de RAC1 reflecteix

aquesta realitat i per aquest motiu s’ha volgut dedicar aquest apartat a la neologia i als

anglicismes que s’han detectat en els programes. 

Els llenguatges d’especialitat, com és l’esportiu, són una gran font de neologismes (Freixa

2010). En les emissions s’han trobat paraules noves com xiular com a sinònim d’arbitrar o

ultraesports, una paraula nova que ha aparegut per fer referència als esports a l’aire lliure,

totes dues creades a partir de mecanismes de la llengua catalana. 
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(65) Xiula l’andalús Fernández Borbalan. (100M, 13/01/16, 5.32)

(66) I després Dani, una pregunta ultraesportiva, el senyor Benet, és que Tacho Benet

és un autèntic ultraesportista. (TD, 12/01/16, 26.52)

En el llenguatge esportiu, però, també hi ha molta presència de la llengua anglesa. La

terminologia futbolística prové majoritàriament d’aquest idioma. El fet que aquest esport sigui

d’origen britànic i que els primers jugadors fossin estrangers va fer que quan va començar a

practicar-se a Catalunya s’adoptés la terminologia original en anglès. D’una banda, aquests

termes van anar evolucionant i en gran mesura adaptant-se a l’escriptura catalana a partir de la

pronunciació original. D’altra banda, hi va haver un procés de creació terminològica per mitjà

de la metàfora, sovint bèl·lica (Faura 2007). Pel que fa als programes de RAC1, es pot

considerar que la terminologia esportiva que s’utilitza és majoritàriament en català i el volum

d’anglicismes sobre futbol que s’han trobat és molt baix tenint en compte la presència de

l’anglès en aquest esport i el fet que és la temàtica que ocupa la gran majoria de minuts de les

emissions. S’han detectat quatre anglicismes sobre termes futbolístics:

(67) Avui tenim partits de futbol internacional: a Anglaterra un West Ham-Liverpool,

replay de la FA Cup. (PT, 09/02/16, 8.06)

(68) [...] però no sou campions perquè hi ha un play-off entre els 8 primers quan

acaben les 30 jornades? (PT, 09/02/16, 14.22)

(69) [...]quin dribling pots fer i quin dribling no pots fer. (TD, 15/02/16, 1.48)

(70) [...] estaven els italians amb el seu ordre i el seu pressing i tot això. (TD,

24/03/16, 21.48)

Entre ells, el Termcat proposa eliminatòria per a play-off, driblatge per a dribling i fer pressió

per a pressing. Replay no hi apareix. 

A més, s’han detectat quatre termes que fan referència a qüestions que envolten l’esport, com

els fitxatges o els aficionats:

(71) [...] per decidir quina zona del camp ocuparà cada afició i on estaran situades les

fan zones. (100M, 30/03/16, 10.12)

(72) És a Xipre, per cert, fent un stage de mini pretemporada amb l’Estrella Roja de

Belgrad. (PT, 09/02/16, 10.48)
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(73) [...] sinó perquè el market transfer l’obre la FIFA [...]. (TD, 12/01/16, 20.39)

(74) Sí, clar, perquè estarà fent l’scouting, l’espionatge del rival del barça. (TD,

15/02/16, 1.01.04)

El Termcat proposa zona d’aficionats per a fan zone. No conté market transfer, que sí que

apareix en premsa escrita com a mercat de traspassos, i tampoc no conté scouting amb un

significat adequat al context.

Pel que fa a la resta, s’han trobat anglicismes relacionats amb el bàsquet i el trial. Pel que fa al

primer exemple que es mostra a continuació, el Termcat proposa la denominació trial en pista

coberta en comptes de indoor. El segon exemple i el tercer no hi apareixen. 

(75) [...] ahir va guanyar per 10a vegada el trial indoorde Barcelona. (100M,

08/02/16, 14.10)

(76) [...] o quan arribi a finals de febrer el trade deadlinei tot plegat. (TD, 12/01/16,

51.34)

(77) [...] en aquell moment i amb aquella importància un kicker ha de fer el que ha de

fer. (TD, 12/01/16, 59.25)

Un altre àmbit que ha provocat l’aparició de paraules noves és el de les noves tecnologies i les

xarxes socials, que que com a resultat de la necessitat de donar nom a noves realitats han

aparegut moltes denominacions. El fet que la terminologia original d’aquests àmbits sovint

sigui en anglès promou l’ús d’anglicismes en les altres llengües. Les xarxes socials són molt

presents a RAC1: concretament, s’han detectat moltes referències al món de Twitter i es vol

destacar que per parlar d’aquesta xarxa social al Primer Toc i al Tu Diràs sempre es fa servir

la terminologia en anglès per davant de les alternatives genuïnes en català que proposa el

Termcat. Es fa servir tuit i no piulada, like per davant de m’agrada, hashtag en lloc del mot

etiqueta, retuitejar i no repiular,i post i no possibles alternatives com publicació. 

(78) Jo recordo que vaig fer un tuit destacant el gol de Wendell Lira. (PT, 11/01/16,

39.09)

(79) Vas fer likes i coses d’aquestes també. (PT, 10/03/16, 32.31)

(80) [...] a Twitter Tu Diràs RAC1 amb el hashtag #derbirac1 (TD,12/01/16, 33.09)
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(81) Doncs s’ha convertit en viral, després l’han retuitejat la majoria dels nostres

comptes de referència a la Premier. (TD, 15/02/16, 1.00.19)

(82) Sí, avui el primer post que ha fet l’Equipe [...]. (TD, 24/03/16, 1.02.33)

Al 100 Metres, en canvi, no s’han trobat anglicismes relacionats amb Twitter i en l’únic cas en

què s’ha fet referència a aquesta xarxa, s’ha fet amb la terminologia proposada pel Termcat

com a alternativa a l’anglès:

(83) Només cal que versioneu la famosa sintonia del Tu Diràs amb lletra dedicada al

clàssic i la piuleu a Twitter. (100M, 30/03/16, 7.19)

(84) [...]  a Twitter amb l’etiqueta #entradesrac1 (100M, 30/03/16, 7.24)

Els dos exemples que apareixen a continuació contenen paraules d’àmbit general que no

surten al DIEC2, però que sí que recull el GDLC com a mots anglesos. Així doncs, es pot

considerar que han estat adoptades pel codi català. Tot i així compten amb sinònims genuïns.

En el cas de hall, vestíbul, i en el cas de cowboy, vaquer. 

(85) [...] a la roda de premsa prèvia i també quan al hall de l’hotel es van trobar [...].

(PT, 11/01/16, 38.00)

(86) Aquest barret de cowboyo de quàquer que vol posar de moda Neymar, eh. (PT,

11/01/16, 40.38)

La resta d’exemples, en canvi, tot i que compten amb certa tradició d’ús en català, no

apareixen ni al DIEC2 ni al GDLC, i disposen d’equivalents en català: look per aparença o

vestuari i pack per conjunt, en aquest context.  

(87) Deixa’m dir, Albert, que no ho hem comentat, perquè era un dels punts d’interès

del dia d’avui un cop està força clar que Leo Messi guanyarà la cinquena Pilota

d’Or, el seu look. (PT, 11/01/16, 21.57)

(88) [...] també entra en aquest pack, [...]. (TD, 12/01/16, 30.51)

És freqüent que en el llenguatge general apareguin neologismes de manera espontània que no

neixen de la necessitat de trobar una denominació, sinó d’una intenció expressiva, i que estan

estretament lligats a factors socials, no únicament lingüístics. Així doncs, apareixen per raons

estètiques, per la voluntat dels parlants de fer un ús personal del llenguatge, i sovint fer-los

servir es percep com una marca de superioritat cultural entre els parlants (Freixa 2010). 
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L’ús d’anglicismes amb aquesta intenció expressiva és molt freqüent en el llenguatge general,

especialment entre la gent jove. En sintonia amb la voluntat de RAC1 de transmetre un

llenguatge col·loquial i proper al que se sent al carrer, les interferències de l’anglès en el

discurs són recurrents.  Cal destacar que no se n’ha trobat cap al 100 Metres, ja que és un

programa de caràcter informatiu i formal, però sí que és habitual sentir-ne durant les tertúlies

del Primer Toc i sobretot del Tu Diràs. 

(89) M’he quedat amb ganes de saber què volia dir Leo Messi quan tot just abans

d’acabar el seu speech ha mirat cap a l’estrada [...]. (PT, 11/01/16, 21.08 )

(90) Damià López seria molt feliç amb aquests cromos vintage. (PT, 11/01/16, 10.14)

(91) Sí, però ja se m’havia fet llarga la gala, molts next comings, molts ara farem

això, ara farem allò, molts vídeos, molt televisiva... (PT, 11/01/16, 40.16)

(92) [...] això és un bussiness i Mediapro, de fet, si ha crescut per alguna banda és per

aquest tipus d’operacions, no? (TD, 12/01/16, 31.17) 

(93) És una de les moltes coses que avui ha explicat en aquesta conference call [...].

(TD, 12/01/16, 50.54)

(94) Breaking News: el senyor Tebas també es queixa. (TD, 12/01/16, 0.23)

(95) I la meva aposta freak, superfreak en aquest cas, [...]. (TD, 12/01/16, 28.22)

(96) Un aplaudiment sisplau pel fair play de la tertúlia dels dilluns [...]. (TD,

15/02/16, 12.46)

(97) Jo crec que això és once in a lifetime, no? (TD, 15/02/16, 39.02)

(98) Come on! He guanyat gràcies a un irlandès, eh. (TD, 15/02/16, 57.55)

(99) Canvi de mentalitat made in Cruyff. (TD, 24/03/16, 35.50)

La presència de l’anglès als programes arriba fins al punt que el Primer Toc i el Tu Diràs

compten amb seccions que tenen títol en aquest idioma, com són la Champions Master Class

del Primer Toc o la Happy Hour i el Tuesday Night del Tu Diràs. 

(100) Avui farem una mini Champions Master Class amb el Miquel Rico. (PT,

10/03/16, 4.58)
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(101) Us explico ja que per venir de públic aquí aquest dijous, aquest dijous torna e l

Happy Hour, primer Happy Hour de l’any (TD, 12/01/16, 13.16)

(102) De seguida Tuesday Night especial, [...]. (TD, 12/01/16, 49.12)

3.3.2. Les interferències amb el castellà

A Catalunya, el contacte entre la llengua castellana i la catalana i el fet que la darrera es trobi

en una situació de minorització lingüística respecte de la primera donen lloc a la presència

d’interferències del castellà en el codi català. «Les interferències són mostres materials de

processos de canvi lingüístic que es donen en una llengua i que són motivats per la influència

d’una altra llengua» (Payrató 1990: 151), es poden veure en el trasllat d’elements d’una

llengua a una altra, amb adaptació lingüística a la llengua receptora o sense, i en el calc, que

és la reproducció d’esquemes propis d’una llengua en una altra (Payrató 1990: 152). El

contacte entre llengües també dóna peu a l’alternança de codis (Payrató 1990: 153). Els

locutors d’esports de RAC1 no estan exempts de cometre aquestes interferències, i, així, en

les diverses emissions analitzades s’han trobat castellanismes, calcs i alternances entre el

català i el castellà.

S’han trobat castellanismes en les emissions del gener i el març del 100 Metres i a totes les del

Primer Toc i el Tu Diràs i s’ha considerat oportú recollir alguns  dels exemples a continuació:

(103) Luís Enrique va abogar ahir per un derbi net [...]. (100M, 13/01/16, 3.29)

(104) Per cert, el València, que avui mateix ha nombrat a Jesús García Pitarc com a

nou director esportiu. (100M, 13/01/16, 3.29)

(105) El canterà blanc-i-blau ha reconegut que ha trobat molt bon ambient al vestuari

[...]. (100M, 30/03/16, 10.38)

(106) Bueno però comentem la txorrada i ja està, aquí queda. (PT, 11/01/16, 29.37)

(107) És que és una mica liós. (PT, 11/01/16, 31.52)

(108) El que està clar és que qui palmi va al carrer i si empaten, veurem. (PT,

09/02/16, 7.28)

(109) Un puntet empalagós dels italians. (PT, 09/02/16, 13.15)

(110) Sí, sí. I sense salvetats. (PT, 09/02/16, 24.11)
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(111) Sí, el Betis va sortir enxufadíssim en aquell inici de partit. (PT, 09/02/16, 44.01)

(112) Anava a dir, ara explicaré una batallita. (PT, 09/02/16, 13.39)

(113) Avui juguen dos catalans: Marcel Granollers contra el bosniDzumhur i Albert

Ramos contra el jugador de Corea del Sud, Hyeong Chung. (PT, 10/03/16, 9.30)

(114) Atenció a l’escabetxina del Barça B. (TD, 12/01/16, 5.53)

(115) [...] també mirar, pues, de rebaixar aquesta tensió [...]. (TD, 12/01/16, 55.27)

(116) [...] el porter italià que està desquiciat perquè no juga [...]. (TD, 12/01/16,

1.04.48)

(117) S’ha currat aquesta llista. (TD, 12/01/16, 29.58)

(118) Disfruto tant amb la tertúlia que la faria hores i hores. (TD, 12/01/16, 46.50)

(119) [...] així donem una mica de vidilla a l’eliminatòria. (TD, 12/01/16, 48.43)

(120) Home sí, està baixant el teu caché, està baixant. (TD, 15/02/16, 11.54)

(121) Xuleria també la té Messi, no? (TD, 24/03/16, 30.36)

En tots els casos els mots s’han adaptat a la pronúncia catalana, però no són normatius i tenen

el seu equivalent en llengua catalana. El seu ús, doncs, és conseqüència de la interferència

entre codis.

També s’han trobat de manera recurrent les interjeccionsbueno i vale. Respecte al darrer, es

vol comentar l’ús de val com a recurs per no caure en el castellanisme. Cal tenir en compte

que val i vale comparteixen l’accepció de ’Paper que hom lliura a algú i que li dóna dret a

cobrar una quantitat, a rebre un gènere, etc.’ (GDLC 2016), però no la d’’interjecció per

expressar assentiment o conformitat’ (DRAE 2016). Així doncs, en els exemples següents

extrets del Tu Diràs,  l’ús de val és incorrecte:

(122) Val, val. A mi em sorprendria com a tàctica...  (TD, 15/02/16, 47.37)

(123) I llavors he dit, ah, val, val. (TD, 15/02/16, 1.03.01)

S’han detectat també expressions calcades del castellà al  Primer Toc i al Tu Diràs, algunes de

les quals s’han volgut comentar a continuació:
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 Per fer referència a les parts del dia, en català s’ha de fer servir la preposició a, i no

per, com en castellà:

(124) Queden dos entrenaments que es faran per la tarda. (100M, 30/03/16, 2.30)

 En castellà igual es fa servir col·loquialment com un adverbi sinònim de potser

(DRAE 2016), però en català aquesta accepció no existeix i, per tant, la frase següent

és incorrecta:

(125) Si demà contra un Barça que no és titular també se t’enduen una golejada,

parlem així, igual no surten vius de Mestalla. (PT, 09/02/16, 20.42)

 La locució conjuntiva tal i com s’ha trobat diverses vegades al Primer Toc. En castellà

existeix la locució tal y como, però l’opció genuïna en català és tal com: 

(126) [...] però vull dir que no és cridaner tal i com ens tenia acostumats Leo Messi.

(PT, 11/01/16, 23.35)

 La locució verbal sacar adelante en català es construeix amb el verb tirar:

(127) El tècnic romanès és l’adequat per treure aquesta situació endavant. (PT,

09/02/16, 42.27)

 Per parlar de temps, en castellà es fa servir el verb donar (dar), però en català el verb

tenir:

(128) Mira, veus, hem d’acabar aquí que si no no ens dóna temps de fer-ho tot. (PT,

10/03/16, 32.45)

 En català la preposició que acompanya genuïnament broma és de, i no pas en com en

castellà:

(129) Ha dit Luis Enrique en broma que vol saber el nom d’aquests periodistes. (TD,

12/01/16, 37.21)

 L’ús de la perífrasi tenir que amb sentit d’obligació és un calc de la perífrasi castellana

tener que i és totalment inadmissible en català. L’opció correcta és haver de:

(130) No hi va, no perquè tingui que preparar el derbi o perquè tingui un compromís

familiar [...]. (TD, 12/01/16, 40.18)
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 La locució (anar) a per, que es fa servir en castellà. En català, però, aquesta estructura

és incorrecta i s’ha de reformular la frase. En aquest cas una alternativa podira ser a

guanyar el Barça: 

(131) Un que surti amb el millor que tingui a pel Barça o un que ho dona tot per

perdut. (TD, 12/01/16, 1.20) 

3.3.3. Les expressions genuïnes

Pel que fa a les expressions genuïnes en català, el punt més destacable és que tots els locutors

diuen les hores correctament. És molt habitual en ràdio indicar quina hora és i quin programa

s’està emetent per situar l’oient. Normalment es fa a l’inici i al final del programa, abans i

després dels talls de publicitat i a vegades entre un tema i un altre. En tots els programes

analitzats es diuen sempre les hores en català i mai no es fa servir l’estructura castellana: 

(132) [...] fins a dos quarts de tres tots els protagonistes de l’actualitat esportiva a

RAC1. (100M, 13/01/16, 0.34).

(133) [...] cap a un quart de nou aproximadament el trucarem en directe. (PT,

09/02/16, 5.31)

(134) També es juga demà a tres quarts de nou el Benfica Zenit. (TD, 15/02/16, 42.58)

Altres mostres de català genuí són la presència de frases fetes i expressions pròpies del català

com les següents:

(135) Va ploure a bots i barrals. (TD, 24/03/16, 9.00)

(136) Nosaltres tornem demà. Adéu siau. (PT, 11/01/16, 54.48)

(137) [...] però de ben segur que Sebastian Loeb ha perdut el lideratge. (PT, 11/01/16,

54.35)

(138) Déu n’hi do, els dos propers partits del València. (PT, 09/02/16, 6.51)

(139) Pel que fa al derbi de demà, tots plegats hi estan intentant posar un punt de seny.

(TD, 12/01/16, 10.02)

(140) Ja, però te’n faries creus [...]. (TD, 12/01/16, 41.40)
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4. CONCLUSIONS

L’objectiu principal d’aquest treball era fer una anàlisi lingüística dels programes d’esports de

RAC1 per tal de veure les característiques del seu llenguatge i el seu nivell de correcció.

Arribats a aquest punt, es pot constatar que s’han fet troballes diverses que, tot i que compten

amb aspectes positius, revelen un grau d’incorrecció preocupant. 

Per tal de valorar els resultats obtinguts en l’anàlisi, el primer que s’ha de tenir en compte són

els aspectes diferencials dels tres programes analitzats. Per un costat, es pot valorar el 100

Metres,i, per l’altre, el Primer Toc i el Tu Diràs. Com s’ha vist al principi d’aquest treball, el

100 Metres és un programa de caràcter informatiu i formal, que es redacta prèviament i que és

llegit gairebé íntegrament. Això lligat al fet que té una durada de només 15 minuts explica que

s’hi hagin detectat menys errors que a la resta. Tot i això, s’hi han trobat problemes de sintaxi

i de lèxic, però cap de morfologia, que cal destacar que és l’aspecte en què menys problemes

s’han trobat en línies generals en tots tres programes.   

Tot i que és un programa preparat i sense improvisació, cal recordar que al 100 Metres es

donen informacions sovint molt recents i que fins i tot s’actualitzen durant el transcurs del

programa. A més, hi intervenen locutors en directe des de diferents esdeveniments, que tot i

que s’han preparat un guió, en molts casos no poden tenir tota la intervenció per escrit

prèviament. Aquests aspectes sumats al fet que el 100 Metres, de la mateixa manera que la

resta de programes d’esports, no està revisat pel SAL, contribueixen a la presència d’errors

com els descrits en el treball. 

Pel que fa al Primer Toc i al Tu Diràs,es pot considerar que la tipologia i la quantitat d’errors

que s’hi han detectat és equivalent. Tots dos programes són de la mateixa durada, dues hores, i

giren al voltant de la tertúlia, cosa que fa que, tot i que compten amb moltes peces preparades,

continguin molta improvisació. Això podria explicar la gran presència d’errors que s’hi han

detectat, tant lèxics, com sintàctics i morfològics. La falta d’intervenció del SAL en aquests

programes també és evident. S’hi han trobat errors sistemàtics que es podrien resoldre, per

exemple, amb un seguiment de les emissions, així com amb més control per part dels

periodistes. 

Si es miren ara els resultats de l’anàlisi general, sembla que es poden diferenciar dos tipus

d’error segons la seva possible causa: els que són conseqüència d’interferència amb el castellà

i els que no. Els problemes de lèxic són, de manera evident, conseqüència de la interferència

amb la llengua castellana, ja que tenen a veure amb els castellanismes i les estructures
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calcades. Però les interferències no es limiten a aquest àmbit. En sintaxi, s’han tractat 13

aspectes diferent, entre els quals alguns, com l’ús del per i el per a o les construccions

pleonàstiques, són fruit de fenòmens propis del català, però la gran majoria semblen ser

conseqüència d’interferència si es tenen en compte els contrastos entre la normativa catalana i

la castellana. En morfologia, la impressió és diferent. Excepte els errors d’apostrofació, la

resta són problemes propis del català que no mostren contrastos amb el castellà. Així doncs, es

pot constatar que la font principal dels errors trobats als programes esportius de RAC1 és la

influència de la llengua castellana sobre la catalana. Un mitjà de comunicació en català, com

és RAC1, hauria d’intentar anar en contra d’aquesta corrent i promoure una llengua genuïna i

lliure d’interferències. 

No només s’han fet troballes negatives. Es vol destacar que en el pla lèxic s’han observat

aspectes molt positius. L’emissora promou l’ús de les hores en llengua catalana, així com

altres expressions genuïnes. Però principalment es vol posar èmfasi en la feina que fan els

programes d’esports de divulgació d’una terminologia esportiva genuïna en català, cosa que

contribueix a la consolidació d’aquest llenguatge d’especialitat. 

Tot i alguns punts positius, l’anàlisi de les emissions ha revelat problemes de llengua

importants que sembla que són conseqüència d’una intervenció molt escassa del Servei

d’Assessorament Lingüístic en els esports i d’un nivell de coneixement de llengua baix per

part dels periodistes. En relació amb el SAL, s’ha vist que la seva feina pot marcar una

diferència en la qualitat de la llengua dels programes. Segons la lingüista Marta Morros, tot i

la poca incidència del servei en els esports, l’editor del Primer Toc, Aleix Parisé, acudeix de

manera regular al SAL a fer consultes i intenta aplicar les correccions dels seguiments que li

fan (vegeu annex 6.3.2). Això es veu reflectit en les seves intervencions, les quals són les que

menys errors contenen entre els redactors del seu programa. En un altre extrem es troba el Tu

Diràs, que durant les seves hores de preparació i emissió ja no disposa dels serveis del SAL i

que, per tant, no només no es corregeix, sinó que els redactors que hi treballen no tenen cap

especialista disponible en cas que vulguin resoldre un dubte lingüístic. Així doncs, el fet de

comptar o no amb el suport d’un servei lingüístic afecta la qualitat de la llengua que es difon.

La poca incidència del SAL en els esports és un dels punts preocupants que s’han detectat en

aquest treball. A RAC1 el nivell de correcció d’un discurs és directament proporcional a la

competència lingüística del redactor i a la seva preocupació personal per la llengua. No hi ha

cap exigència a nivell global per part de l’emissora, que, cal destacar que, tot i les demandes

d’ampliació, compta amb un servei lingüístic clarament insuficient integrat només per dues
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persones, una de les quals hi és només mitja jornada, i que només funciona de dilluns a

divendres. 

Tenint en compte la poca cobertura del SAL, sembla clar que la correcció lingüística dels

programes depèn gairebé exclusivament del nivell de preparació dels periodistes. En vista de

la quantitat d’errors que s’han trobat i del fet que la majoria d’ells siguin sobre aspectes molt

bàsics de normativa es pot constatar que el nivell de català dels locutors és insuficient. La

resposta a aquesta falta de preparació es troba a les universitats: si es consulten els plans

d’estudis dels graus en periodisme a Catalunya, es pot veure que la Universitat Autònoma de

Barcelona i la Facultat de Comunicació Blanquerna dediquen només una assignatura de

primer curs a la llengua catalana, i que la Universitat Pompeu Fabra no n’ofereix cap. Així

doncs, els graduats en periodisme o bé no tornen a estudiar català després del batxillerat o bé

hi dediquen una única assignatura en quatre anys de formació, la qual cosa afavoreix la

presència d’errors lingüístics constants en les emissions. 

Una prova de l’equivalència de nivells entre els estudiants de batxillerat i els locutors de

RAC1 es pot trobar en l’estudi de Bach i Bernal (2015) sobre el coneixement de la normativa

de la llengua catalana en arribar a la universitat, el qual es basa en proves de català realitzades

als alumnes de primer curs de traducció i llengües aplicades per mostrar quins són els errors

lingüístics que cometen estudiants amb un perfil acadèmic orientat a les lletres abans

d’accedir a la universitat. El resultat de la comparació entre aquest estudi i l’anàlisi de la

llengua dels esports de RAC1 és especialment revelador pel que fa a la sintaxi, ja que els

errors principals detectats en els alumnes són els mateixos que s’han trobat en les emissions

esportives. Aquesta dada és preocupant, ja que com a professionals de la comunicació i

periodistes d’una emissora com RAC1, els locutors haurien de tenir un domini excel·lent de la

llengua, la seva eina de treball principal. 

Amb aquesta anàlisi s’ha vist que sovint als esports de RAC1 es prioritza el to informal per

davant de la correcció, elements que no haurien d’estar necessàriament renyits. Un dels trets

distintius de l’emissora i el que possiblement l’ha portat a encapçalar les llistes d’audiència és

el seu to fresc i informal, fins i tot col·loquial, i proper a la llengua que es parla al carrer. El

llenguatge que es transmet en els programes que s’han analitzat és un reflex del català que es

parla avui en dia i de la seva evolució. S’hi veuen fenòmens presents en el dia a dia de la

llengua, com l’aparició constant de neologismes, l’adopció d’anglicismes, tendències dels

parlars col·loquials o la influència de la llengua castellana. El problema és que als esports de
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RAC1 es transmet sense filtres la llengua que es parla al carrer. Un mitjà de comunicació de la

seva importància no hauria de limitar-se a reflectir la realitat, hauria de ser consegüent amb la

influència que té sobre l’audiència i oferir un model de llengua que pot ser actual i informal,

però dins dels paràmetres de la correcció i la genuïnitat. El català té prou eines i prou

organismes normalitzadors competents com per garantir una llengua genuïna en tots els

registres i fer que la seva feina es difongui per poder consolidar-se entre els parlants recau

principalment en les mans dels mitjans de comunicació.

Així doncs, pel que fa a la llengua, no sembla que als esports de RAC1 hi hagi consciència de

la responsabilitat que comporta formar part d’un mitjà en català de gran audiència. L’emissora

és líder a Catalunya amb un 6,3 % de l’audiència i el seu programa esportiu amb més oients,

el Primer Toc, arriba diàriament a més de 140.000 persones. Tot i aquestes dades, no sembla

que hi hagi una consciència i una preocupació per la correcció de la llengua que s’hi promou,

si més no en els esports. Des del moment que un es posa davant del micròfon d’un mitjà de

gran difusió, es converteix en un model, i com a tal hauria de donar exemple. Ser locutor de

ràdio comporta una gran responsabilitat tant pel que es diu com pel com es diu, i encara més

quan es fa pel mitjà de comunicació radiofònic principal a Catalunya. Ser periodista a RAC1

hauria de ser sinònim de domini de la llengua, però la correcció lingüística no sembla una

preocupació ni entre els periodistes d’esports ni entre els directius de l’emissora. En vista dels

resultats de l’anàlisi, es pot concloure que els programes d’esports de RAC1 són lluny de

transmetre un model de llengua exemplar. No es pot oblidar, però, que l’emissorafa anys que

juga un paper molt important en la consolidació de l’ús del català en els mitjans de

comunicació i que els seus programes d’esports ajuden a promoure un llenguatge

d’especialitat en llengua catalana. Si els periodistes es consciencien de la importància de la

seva tasca en relació a la llengua i aconsegueixen arribar a fer servir un català exemplar la

seva feina pot ser clau en la divulgació d’un model de llengua catalana correcta i rica en tots

els registres. 
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6. ANNEXOS

6.1. Fitxes d’anàlisi

100 Metres

13/01/16 Editor: 

Albert Bassas

Redactors:

Raül Llimós, Roger Saperas, Eduard de Batlle, Marc Canturri, Gemma 
Montero

15’

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

0.34 Lèxic Expressió genuïna [...] fins a dos quarts de tres tots els
protagonistes de l’actualitat esportiva a
RAC1.

2.25 Sintaxi Preposició + CD Per aclarir els fets, De la Mata també ha citat
a declarar els altres querellats per Dis: el 
Barça, el Santos i l’empresa NN Consultoria,
com a entitats jurídiques; [...] i en qualitat de
testimoni a l’exvicepresident del Barça en 
matèria econòmica, Javier Faus. 

2.39 Sintaxi Perífrasis de fase preparatòria 

(anar a + infinitiu amb valor 
de futur)

Anem a buscar l’última hora de tots dos
equips, que passa per la llista de convocats
que tant Luís Enrique com Galca han donat
aquest matí.

2.59 Sintaxi Estar + localització Tot i això, el central està entre els 18 
convocats per Luís Enrique.

3.02 Sintaxi Ser-hi/ haver-hi Llista on no hi són Bravo, Alba, Douglas,
Sandro i, evidentment, Luís Suárez,
sancionat amb dos partits. 

3.29 Lèxic Castellanisme 

(advocar)

Luís Enrique va abogar ahir per un derbi net
[...].

5.32 Lèxic Neologisme

Terminologia esportiva

Xiula l’andalús Fernández Borbalan. 

5.38 Sintaxi Per+ destinatari Doncs el partit d’avui per l’Espanyol 
significarà tenir un ull a la gespa i un altre a 
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la graderia [...].

6.20 Sintaxi Ser/ estar De fet, el tècnic assegura que no dóna per 
perduts aquests vuitens de final malgrat que 
està molt complicat.

8.26 Lèxic Altres + numeral Tornant a la Copa, avui coneixerem 3 equips
més de quarts de final perquè, a banda de
l’Espanyol Barça, es juguen tres altres
partits d’aquesta eliminatòria.

8.32 Morfologia Calc del castellà Ahir, el Sevilla va complir amb els 
pronòstics, mentre el Mirandés donava la 
sorpresa contra el Deportivo.

10.01 Lèxic Terminologia esportiva

(Forma preferent: 
aparellament)

I també demà, Granada i valència 
s’enfronten al Nuevo Estadio de los 
Cármenes, en un emparellament 
pràcticament decidit [...].

10.06 Lèxic Castellanisme

(nomenar)

Per cert, el València, que avui mateix ha 
nombrat a Jesús García Pitarc com a nou 
director esportiu. 

10.06 Sintaxi Preposició + CD Per cert, el València, que avui mateix ha 
nombrat a Jesús García Pitarc com a nou 
director esportiu. 

12.38 Lèxic Expressió genuïna Dos minuts i mig per dos quarts de tres, 
temps encara per parlar un dia més del 
Dakar. 

13.48 Lèxic Expressió genuïna [...] i a dos quarts de nou, Bilbao 
Bambitzadirma i Cai Saragossa – Solnoki.

14.06 Sintaxi Massa en oració negativa Ricky Rubio tampoc ha pogut ajudar massa 
el seu equip.

14.23 Sintaxi Gerundi de posterioritat I encara en bàsquet, un altre nom propi, el 
de SJ, que segons han confirmat aquest matí 
els Zalgiris Kaunas s’ha convertit en el 
primer entrenador de l’equip, ampliant 
l’acord fins al juny del 2018 [...].

14.49 Sintaxi Perífrasis de fase preparatòria 

(Anar + gerundi amb valor de 
futur)

Nosaltres ho anirem deixant aquí.
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100 Metres

08/02/16 Editor: 

Albert Bassas

Redactors:

Sònia Gelmà, Albert Ferran, Eduard de Batlle, Gerard 
Faiges, Damià López

15’

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

0.49 Lèxic Expressió genuïna Fins ara i fins a dos quarts 
de tres tots els protagonistes 
de l’actualitat esportiva a 
RAC1.

2.13 Sintaxi Estar + localització Per Mascherano tots dos 
competeixen molt bé i aquí 
estan les diferències. 

4.04 Sintaxi Infinitiu d’introducció Avui entre les absències a 
l’entrenament, destacar que 
Leo Messi s’ha quedat al 
gimnàs. 

6.48 Lèxic Castellanisme

(atorgar)

Tot i no fer ahir un bon 
partit, CR ha recollit aquest 
migdia el trofeu Pichichi 
com a màxim golejador de la
temporada passada 
queotorga el diari Marca[...].

7.33 Sintaxi Per+ destinatari Sens dubte el partit més 
important de la temporada 
per l’Espanyol.

8.43 Lèxic Expressió genuïna El partit es jugarà a dos 
quarts de nou a Cornellà el 
Prat.

9.57 Sintaxi En + subordinada temporal N, autor del gol dels 
tarragonins, va lamentar no 
haver aprofitat la situació 
favorableal jugar amb 
superioritat numèrica. 

14.10 Lèxic Anglicisme [...] ahir va guanyar per  10a 
vegada el trial indoorde 
Barcelona.

14.12 Sintaxi Gerundi de posterioritat El pilot de Piera es va 
imposar a un Palau Sant 
Jordi amb 8.200 espectadors 
aconseguint la primera 
victòria aquesta temporada 
[...].
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100 Metres

30/03/16 Editor: 

Albert Bassas

Redactors: Sonia Gelmà, Jaume Mullor, Gerard Faiges, 
Gemma Montero, Damià López.

15’

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

0.33 Lèxic Expressió genuïna Fins a dos quarts de tres tots 
els protagonistes de 
l’actualitat esportiva a 
RAC1.

0.41 Sintaxi Canvi de preposició El Barça està centrat ja única
i exclusivament en preparar
el pròxim partit de Lliga.

0.51 Sintaxi Preposició + article + que Un partitpel que serà baixa 
Jérémy Mathieu [...].

0.51 Sintaxi Pleonasme Un partit pel que serà baixa 
Jérémy Mathieu i del qual 
n’acaba de parlar el capità, 
Andrés Iniesta.

2.30 Sintaxi Per + indicació temporal Queden dos entrenaments 
que es faran per la tarda.

5.05 Sintaxi Pleonasme El lateral blaugrana va jugar
el partit completguanyant-li
la partida al madridista DL,
que va quedar inèdit.

6.42 Sintaxi Canvi de preposició Zinedine Zidane recuperarà 
també avui els darrers 
internacionals en arribar i 
que ara repassàvem.

7.17 Sintaxi Venir + gerundi Tal com us venim explicant 
els últims dies.

7.19 Lèxic Neologisme Només cal que versioneu la 
famosa sintonia del Tu 
Diràs amb lletra dedicada al 
clàssic i la piuleu a Twitter.

7.24 Lèxic Neologisme [...]  a Twitter amb 
l’etiqueta#entradesRAC1

8.20 Sintaxi Per+ destinatari Serà un clàssic especial pel 
Barça, que aprofitarà 
l’aparador mundial que 
significa aquest partit per 
homenatjar Johan Cruiff.

9.43 Sintaxi Pleonasme Recordem que ahir a les 9 
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del vespre es va tancar 
l’espai de condolences 
habilitat des de dissabte a la 
tribuna del Camp Nou, per 
on hi han acabat passant un 
total de 60.525 persones

10.12 Lèxic Anglicisme Avui sí que es reuneixen 
responsables deticketingdels 
dos finalistes per decidir 
quina zona del camp 
ocuparà cada afició

10.12 Lèxic Anglicisme Avui sí que es reuneixen 
responsables de ticketing 
dels dos finalistes per 
decidir quina zona del camp 
ocuparà cada afició i on 
estaran situades les fan 
zones.

10.38 Lèxic Castellanisme

(jugador del planter)

El canterà blanc i blau ha 
reconegut que ha trobat molt
bon ambient al vestuari [...].

10.48 Sintaxi Canvi de preposició [...] tot l’equip està 
il·lusionat i pensant en 
aconseguir els 3 punts a 
Màlaga.

11.29 Sintaxi Canvi de preposició El que ha tingut clar en tot 
moment és el seu 
compromís amb l’Espanyol i
ha negat que pensés en 
marxar del club.

11.34 Sintaxi Pronom feble Diu que se sent estimat per 
l’afició i que l’afició també 
l’estima a ell i això l’ha 
permès pensar en quedar-se 
a l’Espanyol.

11.34 Sintaxi Canvi de preposició Diu que se sent estimat per 
l’afició i que l’afició també 
l’estima a ell i això l’ha 
permès pensar en quedar-se 
a l’Espanyol.

11.45 Sintaxi Caiguda de preposició El club té la intenció de que 
el porti algun canterà [...].

11.45 Lèxic Castellanisme

(jugador del planter)

El club té la intenció de que 
el porti algun canterà[...].

13.07 Lèxic Expressió genuïna Aques t PSG Barça es
disputarà a dos quarts de
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nou[...].

13.25 Sintaxi Perífrasi de fase 
preparatòria 

(Anar + gerundi amb valor 
de futur)

Anirem acabant, però abans 
sintonia poliesportiva per 
parlar de bàsquet [...].

13.40 Sintaxi Per+ destinatari Sí, un altre partit decisiu pel 
Barça al Top 16 de 
l’Eurolliga.

14.53 Lèxic Expressió genuïna Recordem, el partit demà 
dijous al Palau a dos quarts 
de nou.

PRIMER TOC

11/01/16 Editor: 

Aleix Parisé

Redactors: Sònia Gelmà, Albert Ferran, Damià López, 
Raül Llimós

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

9.56 Lèxic Expressió genuïna Avui a la tertúlia amb el 
trident dels dilluns: Santi 
Nolla, Xavier Bosch i Ernest
Folch. 

Un quart de vuit.

16.45 Sintaxi Els hi amb valor d’els datiu I com els hi explico, mdoncs
això, és una gala que [...].

16.47 Lèxic Calc del castellà

(a poc a poc)

[...] és una gala que poc a 
poc l’han anat allargant [...].

20.40 Sintaxi Oració de relatiu mal 
construïda 

Jo crec que probablement 
amb un paper molt similar al
que arribava Leo Messi 
l’any passat aquí, conscient 
que el guanyaria Cristiano 
[...].

21.57 Lèxic Anglicisme Deixa’m dir, Albert, que no 
ho hem comentat, perquè era
un dels punts d’interès del 
dia d’avui un cop està força 
clar que Leo Messi guanyarà
la 5a  Pilota d’Or, el seu 
look.

23.35 Lèxic Calc del castellà [...] però vull dir que no és 
cridaner tal i com ens tenia 
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(tal com) acostumats Leo Messi.

26.05 Lèxic Calc del castellà

(tal com)

[...] però ser entrenador del 
Barça, tal i com està 
mediatitzat el futbol, 
comporta una sèrie de coses.

29.37 Lèxic Castellanisme Bueno però comentem la 
xorrada i ja està, aquí queda.

29.37 Lèxic Castellanisme Bueno però comentem la 
txorradai ja està, aquí queda.

31.00 Sintaxi Concordança [...] no van ser premiats cap 
d’ells.

32.04 Lèxic Expressió genuïna 7 minuts passen de dos 
quarts de vuit del vespre.

34.28 Lèxic Locució mal formada

(del cert)

Ell no sabia res i fins que no 
va parlar amb la seva dona 
no va saber del segur que era
un dels nominats. 

35.21 Morfologia Topònim sense article Perquè a Xina, en són uns 
quants.

36.11 Sintaxi Per+ destinatari [...] està bé que el premi hagi
anat per un desconegut a qui
li ha canviat la vida [...].

38.00 Lèxic Anglicisme [...] a la roda de premsa 
prèvia i també quan al hall 
de l’hotel es van trobar [...].

38.44 Sintaxi Com/com a Hem de recordar que entre 
1956 i 2009 es va dir Pilota 
d’Or i era coneguda com 
Pilota d’Or tècnicament.

39.23 Morfologia Apostrofació El Barça en té 11 comptant 
la d’avui de M, 10 però camí
de la onzena[...].

39.55 Morfologia Portar + temporal Tornant a Messi, portades de
2007 pujant al podi de 
manera ininterrompuda.

40.10 Morfologia Portar + temporal Cristiano Ronaldo també 
porta pujant al podi des de 
2007.

41.14 Sintaxi Molt en oració negativa Deixa’m afegir que no és 
molt sabut però [...].

41.44 Sintaxi Per+ destinatari Sí, el premi aquí jo diria que
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no hi ha hagut sorpresa 
perquè ha anat per Carli 
Lloyd, [...].

47.44 Morfologia Pujar + complement de 
mesura

Ja podeu pujar el so perquè 
Kaká és a punt de parlar.

47.44 Sintaxi Ser + locució preposicional Ja podeu pujar el so perquè 
Kakáés a punt de parlar.

49.43 Morfologia Ús del clític en El 5è discurs de Leo Messi, 
no hi ha hagut sorpresa i ha 
guanyat la 5a pilota d’or de 
la seva carrera i s’ha 
enrecordat, T, M, d’aquests 
dos anys de Cristiano 
Ronaldo.

52.14 Sintaxi Perífrasi de fase preparatòria

(Anar + infinitiu amb valor 
de futur)

Sí, anirem a escoltar els 
protagonistes.

53.08 Sintaxi Per+ destinatari Només el 7,8 % de vots per 
Neymar, 27 % de vots per 
Cristiano i 41 % per Leo 
Messi. 

2.53 Lèxic Expressió genuïna Us escoltem a les 9. Adéu 
siau. 

7.42 Sintaxi Per+ destinatari Un aplaudiment pels 
Pantaleó.

10.14 Lèxic Anglicisme

Neologisme

Damià López seria molt 
feliç amb aquests cromos 
vintage.

17.17 Sintaxi Preposició + CD Mira, jo crec que ja hem 
sentit prou respostes de Dani
Alves i tenim aquí a JS, el 
tècnic de Xile.

20.28 Sintaxi Canvi de preposició Jo crec que encara trigarem 
uns minuts en poder parlar 
amb el flamant guanyador 
de la seva 5a pilota d’or.

20.46 Lèxic Expressió genuïna [...] quan queden 5 minuts 
per arribar a dos quarts de 
nou del vespre [...].

21.08 Lèxic Anglicisme

Neologisme

M’he quedat amb ganes de 
saber què volia dir LM quan 
tot just abans d’acabar el seu
speech ha mirat cap a 
l’estrada [...].
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25.37 Sintaxi Per+ destinatari [...] parlar sobre el que havia
suposat per ell aquella 
primera Pilota d’Or.

26.26 Sintaxi Pleonasme Ah, perfecte, no, potser jo 
no n’he estat pendent 
d’aquest moment.

27.28 Sintaxi Preposició + CD Ara acabo d’alimentar a la 
bèstia, eh, perquè aquí hi ha 
totes les seleccions adscrites 
a la FIFA que han votat.

27.50 Sintaxi Preposició + CD Ha votat primer a Suárez, 
segon a Neymar i tercer a 
Iniesta.

27.55 Sintaxi Preposició + CD Ja que hi som, Neymar ha 
votat primer a Messi, segon a
Suárez i tercer a R.

28.00 Sintaxi Preposició + CD Per si algú es posa a criticar 
i diu que tant N com M han 
votat a tres del Barça [...].

29.40 Sintaxi Els hi amb valor d’els datiu Els hi deu agradar aquest 
futbol més posicional o més 
dur o...

31.52 Lèxic Castellanisme És que és una mica liós.

32.04 Morfologia Adverbi mal format És que és un nom que no 
apareix. Mira,mentres el 
busques...

32.07 Sintaxi Preposició + CD El que sorprèn és que M ha 
votat a R com a tercer

32.53 Sintaxi Estar + localització Si no estava entre els 23, 
clar, no es podia votar.

33.19 Sintaxi Estar + localització De fet, per mi és tan irreal 
que per mi Luís 
Suárezhauria d’estar en 
aquest podi i no Cristiano 
Ronaldo.

34.51 Lèxic Expressió mal formada

(estar a l’altura)

N jo crec que encara ha de 
fer aquesta passa de ser 
reconegut com el millor, de 
poder estar a l’alçada de 
LM.

39.09 Lèxic Neologisme Jo recordo que vaig fer un 
tuit destacant el gol de WL.

40.16 Lèxic Anglicisme Sí, però ja se m’havia fet 
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llarga la gala, molts next 
comings, molts ara farem 
això, ara farem allò, molts 
vídeos, molt televisiva...

40.38 Lèxic Anglicisme Aquest barret de cowboy o 
de quàquer que vol posar de 
moda N, eh.

40.54 Sintaxi Preposició + CD I després m’ha inquietat 
molt veure a V dir Luís 
Enrique, m’ha inquietat la 
presència d’A i no m’ha 
agradat que R digués una 
mentideta.

41.20 Sintaxi Pleonasme Com abans deia la S, ja no
hi va anar a la gala de la
Lliga, no hi anirà mai més a
cap gala, imagino.

43.05 Morfologia Forma incorrecta del perfet 
d’indicatiu 

Sí, hi ha hagut moltíssimes 
estrenes, però vem col·locar 
el focus ahir en el partit [...].

44.12 Lèxic Anglicisme

Terminologia esportiva

Partit contra el cornellà, si 
no hi ha problemes amb el 
transfer ni amb la fitxa 
aquesta setmana [...].

45.06 Sintaxi Infinitiu d’introducció I destacar també que els 
clubs catalans estan 
distribuint entrades de la 
final de la Lliga francesa 
[...].

45.58 Sintaxi Per+ destinatari [...] disposar d’un paquet 
d’entrades pels socis, pels 
socis del Barça.

46.10 Morfologia Forma incorrecta del perfet 
d’indicatiu

El Barça per cert, això ja ho 
vem dir quan es va tancar 
l’acord, cobrarà un milió 
d’euros pel lloguer de 
l’estadi.

46.17 Morfologia Apostrofació El Barça lloga l’estadi a la 
Lliga francesa que 
s’encarrega de la 
organitzaciódel partit. 

47.22 Lèxic Expressió genuïna Adéu. Adéu siau. 

47.28 Sintaxi Massa en oració negativa No hem tingut massa temps 
de parlar de la Lliga.

48.24 Sintaxi Per+ termini 7 minuts per les 9.
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48.57 Lèxic Neologisme [...] ha criticat el Barça pel 
tuit de felicitació que va fer 
ahir nit al nou president de 
la Generalitat, CP.

49.03 Lèxic Neologisme Un tuit que ha trobat, el 
president de la Lliga de 
Futbol Professional, fora del 
lloc.

51.31 Sintaxi Per+ destinatari Un aplaudiment per ells.

54.03 Sintaxi Relatiu col·loquial A l’inici del programa hem 
dit que estava encara en 
marxa l’etapa de cotxes del 
Dakar, que hi ha hagut 
sorpresa, A, al final.

54.35 Lèxic Expressió genuïna [...] però de ben segur que 
SL ha perdut el lideratge.

54.48 Lèxic Expressió genuïna Nosaltres tornem demà. 
Adéu siau. 

PRIMER TOC

09/02/16 Editor: 

Aleix Parisé

Redactors: Eduard de Batlle, Roger Saperas, Damià 
López, Miquel Agut, Roger Arboçar.

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

5.31 Lèxic Expressió genuïna [...]  cap a un quart de nou 
aproximadament el trucarem
en directe.

6.51 Lèxic Expressió genuïna Déu n’hi do, els dos propers 
partits del València.

7.05 Lèxic Expressió genuïna [...] dissabte a dos quarts de 
nou del vespre contra 
l’Espanyol.

7.28 Lèxic Castellanisme El que està clar és que qui 
palmi va al carrer i si 
empaten, veurem.

8.06 Lèxic Anglicisme

Terminologia esportiva

Avui tenim partits de futbol 
internacional: a Anglaterra 
un West Ham-Liverpool, 
replayde la FA Cup.
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10.48 Lèxic Anglicisme

Terminologia esportiva

És a Xipre, per cert, fent un 
stage de mini pretemporada 
amb l’Estrella Roja de 
Belgrad.

11.52 Lèxic Castellanisme Sí? Alguna pista? Bueno, 
bueno, home. Deixe’m-ho 
aquí.

13.15 Lèxic Castellanisme Un puntet empalagós dels 
italians.

16.14 Sintaxi Preposició + article + que [...] va explicar al Tu Diràs 
en què consistia exactament 
aquesta intervenció a la que 
s’ha sotmès Leo Messi.

19.02 Sintaxi Per + destinatari Seria un bon premi per ells?

20.42 Lèxic Calc del castellà Si demà contra un Barça que
no és titular també se 
t’enduen una golejada, 
parlem així, igual no surten 
vius de Mestalla.

21.26 Sintaxi Moltes en oració negativa Doncs, mira, ben poca cosa 
perquè no tenia moltes ganes
d’avançar res.

22.31 Sintaxi Preposició + CD Ja hem escoltat a Luis 
Enrique a l’inici del 
programa [...].

23.46 Lèxic Castellanisme Ah, vale, per poder-hi anar.

24.11 Lèxic Castellanisme Sí, sí. I sense salvetats.

24.13 Lèxic Castellanisme I sense salvetats.

24.28 Sintaxi Preposició + article + que

Pleonasme

Sí, dels que avui n’ha parlat 
Luís Enrique. Un d’ells és 
Marc Bartra.

26.57 Sintaxi Molts en oració negativa [...] com gestiona el fet que 
hi hagi jugadors que no 
tenen molts minuts[...].

29.59 Sintaxi Per + destinatari Que pugui ser un estímul 
pels que juguin.

30.33 Sintaxi Infinitiu d’introducció Només apuntar que li han 
preguntat avui per un altre 
nom com és el de Rafinha.

30.58 Morfologia Extensió de l’arrel 
velaritzada

Primera aproximació, eh, no 
el donguem per fet fins que 
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demà sapiguem la 
convocatòria

32.08 Lèxic Castellanisme Bueno seria, si és així seria 
un 11 d’11 igualment.

32.35 Sintaxi Preposició + CD [...] demà Nevilleha 
convocat a 7 del filial

32.42 Sintaxi Manca de preposició + CI Abans, evidentment el 
departament d’alineacions 
ha donat descans Sergi 
Busquets que avui també ha 
estat protagonista a la sala 
de premsa, Roger.

33.31 Sintaxi Massa en oració negativa No acostuma a mullar-se 
massa, SB.

34.20 Sintaxi Estar + localització Ara, el que realment fa por 
és que està en un club on 
realment el poder jo crec de 
fer una bogeria per portar-lo 
existeix.

34.28 Sintaxi Estar + localització Si Guardiolaestà ara al City i
demanés de dir vull aquest 
jugador sí o sí, jo crec que 
estarien en disposició de fer 
una bogeria.

39.28 Lèxic Expressió genuïna Pràcticament tres quarts de 8 
del vespre al Primer Toc.

40.35 Sintaxi Canvi de preposició [...] insisteix en agafar 
confiança i parla en clau de 
futur.

41.05 Sintaxi Massa en oració negativa No s’hi juga massa més el 
Barça.

43.08 Morfologia Apostrofació [...] seria la onzena 
consecutiva demà.

43.15 Sintaxi Venir + gerundi Jo ja fa dies que vinc 
mostrant la meva 
preocupació pel partit de 
demà.

44.01 Lèxic Castellanisme Sí, el Betis va sortir 
enxufadíssim en aquell inici 
de partit.

47.04 Sintaxi Pleonasme Quan s’hi juguen de debò les
garrofes és contra 
l’Espanyol dissabte en partit 
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de Lliga.

50.40 Lèxic Anglicisme Em sembla greu si realment 
confirma aquest periodista, 
QM, que hi ha el mail [...],

50.43 Morfologia Haver-hi en plural [...] i com dius hi han 
imatges.

50.49 Sintaxi Massa en oració negativa [...] perquè preveuen que no 
hi haurà massa gent, és greu.

51.51 Sintaxi Manca de pronom feble [...] és que anirà tan poca 
gent que qualsevol persona 
que tinguem de més anirà 
bé.

52.32 Morfologia Adverbi mal format [...]mentres acabes aquesta 
anàlisi ambiental.

57.14 Sintaxi Pleonasme Allà hi serem.

57.39 Sintaxi Pleonasme [...] després de deixar la 
Masia, on hi ha estat 10 anys
formant part del planter del 
Barça.

6.40 Sintaxi Estar + localització Jo em referia a grans 
futbolistes com per exemple 
Alves, Arda Turan, que estan
al Barça o estan als equips 
que opten a grans títols.

13.02 Sintaxi Ser + locució preposicional Una de les baixes és DB, 
migcampista, de 21 anys, és 
a punt de fer-ne 22 el dia 1 
de març

13.39 Lèxic Castellanisme Anava a dir, ara explicaré 
una batallita.

14.22 Lèxic Anglicisme [...] però no sou campions 
perquè hi ha un play-
offentre els 8 primers quan 
acaben les 30 jornades?

14.46 Sintaxi Pleonasme [...] per exemple a Bèlgica 
miràvem l’Standard de 
Liege on hi ha anat Víctor 
Valdés i també es fa així.

17.32 Sintaxi Estar + localització Estem aquí a l’Estudi 1 de 
RAC1 al Primer Toc.

19.06 Lèxic Castellanisme Ah, vale.
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21.14 Morfologia Portar + temporal Ja que portaves 10 anys 
aquí.

22.01 Lèxic Castellanisme [...] l’elevació de la 
consciència del ser humà.

25.43 Sintaxi Per + destinatari Seria un benefici per tots 
fins i tot, pels futbolistes.

28.07 Sintaxi Pleonasme [...] van tenir l’oportunitat de
xerrar amb el seu ídol,

a qui li van fer preguntes 
com aquesta:

32.06 Sintaxi Per + destinatari L’últim per part meva del 
Barça B, una pregunta pel 
Gerard i per l’Oriol.

33.17 Sinatxi Estar+ localització Està molt igualada aquesta 
Segona B, aquest grup tercer
excepte els equips que estan 
a dalt com és el Reus i el 
Vila-Real B

40.16 Lèxic Expressió genuïna Pràcticament tres quarts de 
nou. 

40.24 Sintaxi Estar + localització El filial està a la zona 
tranquil·la de Segona B.

40.47 Sintaxi Preposició + que Un dia en què, semblava, 
despertàvem amb la sensació 
de que Galca seria destituït, 
seria fulminat.

42.18 Sintaxi Pleonasme Els capitans de la plantilla li 
han tramès als consellers 
que donen suport al tècnic.

42.27 Lèxic Calc del castellà el tècnic romanès és 
l’adequat per treure aquesta 
situació endavant.

43.13 Sintaxi Preposició + que I també ha transmès 
l’esperança de que el que va 
passar ahir a Cornella el 
Prat, aquesta derrota 0 a 5 
contra la Reial Societat, hagi
estat tocar fons.

45.07 Sintaxi Molt en oració negativa No falta molt, és dissabte a 
Mestalla contra el València.

47.14 Morfologia Apostrofació De ultimíssima hora.
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48.45 Morfologia Portar + temporal Porta de baixa VR des de 
novembre.

49.24 Lèxic Neologisme [...] un dels jugadors amb 
més pes en l’equip per 
incrementar el seu rol i el 
seu minutatge. 

51.23 Lèxic Expressió genuïna Barça-Aragó demà a dos 
quarts de nou. 

51.49 Lèxic Expressió genuïna El Granollers juga també 
demà a dos quarts de nou a 
casa [...].

52.02 Sintaxi Pleonasme Al Bardar hi juguen, entre 
d’altres, AS, JM i AS.

52.19 Sintaxi Pleonasme [...] aquest club tan 
complicat, on hi són entre 
d’altres el Bardar [...].

52.54 Lèxic Anglicisme [...] partit de l’FA Cup, és un
replay, [...].

52.55 Sintaxi Relatiu col·loquial [...] és un replay, un partit 
que es va jugar l’anada al 
camp del Liverpool amb 0 a 
0. 

53.00 Sintaxi Pleonasme Avui estan jugant la tornada 
i d’aquí sí que en surt un 
classificat per la següent 
ronda.

53.02 Sintaxi Per + destinatari [...] un classificat per la 
següent ronda.

53.57 Lèxic Expressió genuïna Gràcies, Miquel. Adéu siau.

54.30 Sintaxi Per + destinatari Partit a priori de tràmit, de 
molt tràmit pel Barça per 
accedir a la final de la Copa 
del Rei després del 7 a 0 de 
l’anada.

PRIMER TOC

10/03/16 Editor: 

Aleix Parisé

Redactors: Albert Ferran, Roger Saperas, Quim Salvador, 
Marc Mundet, Gemma Montero.

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE
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4.58 Lèxic Anglicisme Avui farem una mini 
Champions Master Class 
amb el Miguel Rico, adjunt 
a la direcció de Mundo 
Deportivo, hola Miguel.

6.39 Lèxic Expressió genuïna I per rematar-ho tot plegat, a
quarts de nou ens visitarà el 
Xavier Carmaniu amb una 
nova història de l’esport.

6.56 Sintaxi Manca pronom feble De fet avui s’ha presentat 
aquesta 38a edició de la 
Zuric Marató de Barcelona i 
després la Gemma Montero 
també ens explicarà les 
principals novetats.

8.05 Morfologia Portar + temporal El lateral navarrès porta tota 
una volta sencera lesionat.

8.41 Lèxic Expressió genuïna Més tard, a un quart de deu, 
es jugarà el partit

8.48 Lèxic Expressió genuïna [...] a un quart de deu del 
vespre.

9.30 Lèxic Castellanisme

(bosnià)

Avui juguen 2 catalans: MG 
contra el bosni D i AR 
contra el jugador de Corea 
del Sud, HC.

13.11 Sintaxi Pleonasme Una sessió on ja hi era 
Neymar, després del seu 
viatge al Brasil de diumenge
a dimecres. 

14.20 Sintaxi Manca pronom feble Va tan ràpid el futbol que ja 
ni recordava que a la 
primera volta va haver 
aquell incident. 

14.47 Lèxic Anglicisme I a més a més hi haurà el 
concurs Happy Hour amb 
l’Edu de Batlle. 

27.25 Lèxic Calc del castellà

(tal com)

Tal i com està el pati, grava 
moltes entrevistes. Allò de 
dir, mira...

42.33 Sintaxi Pleonasme Primer Toc avui amb el 
Miguel Rico, la Gema 
Herrero i també amb el JR, 
director del Mic, del qual ja 
n’hem parlat una bona 
estona.
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46.06 Lèxic Neologisme El semantisme fins i tot 
arriba a Miguel Rico i  les 
contres.

54.35 Lèxic Expressió genuïna Gràcies. Adéu siau.

2.54 Sintaxi Per + destinatari Sí, però per ells és un boom, 
no?

10.31 Sintaxi Per + destinatari Per acabar, senyor C, què 
significa això per 
l’arquitectura catalana?

11.37 Lèxic Expressió genuïna Un quart i un minut de nou.

12.10 Sintaxi Per + destinatari cal que el projecte impulsat 
sigui positiu pel Barça, la 
ciutat i els veïns.

20.44 Sintaxi Estar + localització El New Castle està en zona 
de descens [...].

21.05 Preposició + article + que Doncs sí: Reial Madrid, 
Wolfsburg, PSG i Benfica 
són els que han superat 
aquesta setmana les seves 
respectives eliminatòries de 
vuitens, dues de les que 
m’han cridat l’atenció 
d’entrada d’aquestes 
eliminatòries, Aleix.

21.43 Sintaxi Relatiu possessiu A les que s’han de resoldre 
sí perquè hi ha un 0-0 entre 
el PSV i l’Atlètic de Madrid 
que l’anada va ser bastant 
castanya, si em permeteu 
l’expressió, però de les 
eliminatòries ja resoltes...

23.42 Morfologia Apostrofació [...] la única via per salvar la
temporada del Reial Madrid.

24.18 Sintaxi Pleonasme El mèrit no és de la 
rematada a porta buida però 
sí l’oportunisme de G que hi
va abans que ningú a recollir
aquell rebot.

26.49 Sintaxi Per + destinatari Pel Reial Madrid és la 6a 
classificació per quarts de 
final consecutiva i pel 
Benfica és la primera 
després de 4 temporades 
sense arribar-hi.

27.29 Lèxic Expressió genuïna Tots dos partits a tres quarts 

55



de nou. 

32.31 Lèxic Anglicisme

Neologisme

Vas fer likes i coses 
d’aquestes també.

32.45 Lèxic Calc del castellà Mira, veus, hem d’acabar 
aquí que si no no ens dóna 
temps de fer-ho tot.

37.51 Lèxic Expressió genuïna [...] demà directe a pista per 
jugar a tres quarts de nou.

41.04 Sintaxi Caiguda de preposició Doncs mira, conscientsde 
que és una final. 

41.40 Sintaxi Estar + localització Ja fa anys que es van 
ventilar l’equip, però allà 
està el 7 de DM al pavelló 
de Fontajau. 

45.09 Sintaxi Caiguda de preposició [...]  amb motiu de que 
aquest diumenge aquí a 
Barcelona es fa la 38a edició
de la Zuric Marató de 
Barcelona.

47.44 Sintaxi Manca pronom feble [...] és la primera marató 
d’Espanya i a més a més és 
la primera d’Europa que no 
és capital d’un estat. Per 
tant, és més mèrit encara, 
però sí que hi ha molta gent 
que participa sobretot per 
l’oferta turística que té 
Barcelona.

48.14 Morfologia Apostrofació [...]  atrets per la oferta 
turística [...].

49.27 Sintaxi Infinitiu d’introducció I entre els catalans,destacar 
també la participació del 
MR. 

51.30 Lèxic Augmentatiu amb sufix 
castellà

Deu n’hi do amb els 
partidassos. 

54.53 Lèxic Expressió genuïna Ho ampliem a partir de les 
11 amb el Dani Senabre al 
Tu Diràs. Adéu siau.
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TU DIRÀS

12/01/16 Editor: 

Dani Senabre

Redactors: Miquel Agut, Eduard de Batlle, Jordi Costa, 
Raül Llimós, Roger Saperas, 

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

0.11 Lèxic Neologisme Resulta que el Barça fa un 
tuit felicitant el president de 
la Generalitat [...].

0.23 Lèxic Anglicisme Breaking News:el senyor 
Tebas també es queixa.

1.51 Lèxic Neologisme Per començar que ens consta
que qui va fer el tuit era algú
bastant important dins del 
club. 

2.00 Lèxic Neologisme [...] però el tuit no el va fer 
el primer que passava per 
allà, el tuit el va fer algú 
amb cara i ulls. 

2.04 Morfologia Apostrofació I després, la única cosa que 
no entenc és que el Barça 
torni a quedar-se a mitges 
[...].

2.15 Lèxic Neologisme Si el club és prou valent com
per fer un tuit felicitant el 
president de la Generalitat, 
[...].

2.30 Sintaxi Manca de pronom feble [...] llavors quan et posin un 
micròfon i et preguntin que 
no et tremoli la veu, que no 
toquis el violí i acabis 
comparant amb el Fòrum 
Samitier.

4.29 Sintaxi Per + destinatari Parlo de premis, de regals, 
d’entrades, de possibilitat 
novament, i això és una gran
notícia per tothom[...].

4.23 Sintaxi Relatiu inadequat

Caiguda de preposició

[...] que jo m’ho passo molt 
bé de que vingueu aquí amb 
nosaltres. 

4.35 Lèxic Anglicisme Torna el Happy hour, 
després us ho recordo com 
es mereix. 

5.12 Lèxic Neologisme A banda del que comentaves
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a l’editorial del tuit del 
Barça, [...].

5.41 Lèxic Expressió genuïna Encara en clau de derbi, 
demà a dos quarts d’onze, 
llista de convocats. 

5.53 Lèxic Castellanisme Atenció a l’escabetxina del 
Barça B.

8.38 Sintaxi Per + destinatari I avui hi ha també una gran 
notícia per tothom que li 
agradi el futbol.

10.02 Lèxic Expressió genuïna Pel que fa al derbi de demà, 
tots plegats  hi estan 
intentant posar un punt de 
seny.

10.44 Lèxic Expressió genuïna Déu n’hi do. Tot això ha 
passat avui. 

11.49 Sintaxi Ser + locució preposicional Atenció si us plau, la tertúlia
és a punt de començar.

13.16 Lèxic Anglicisme Us explico ja que per venir 
de públic aquí aquest dijous,
aquest dijous torna el Happy
hour, primer Happy hour de 
l’any.

14.01 Lèxic Neologisme [...] avui amb dos o tres tuits 
ha fet feliç molta gent [...].

18.15 Sintaxi Per + destinatari L’acord a nivell econòmic, 
pel que fa a xifres i fins on 
es pugui dir, ha estat 
satisfactori per les dues parts,
o no? 

26.52 Lèxic Neologisme

Terminologia esportiva

I després D, una pregunta 
ultraesportiva, el senyor B, 
és que TB és un autèntic 
ultraesportista.

27.37 Lèxic Calc del castellà Això són paraules majors, 
eh.

29.38 Morfologia Portar + temporal [...] sobretot perquè 
portàvem molt de temps 
esperant-la.

29.40 Morfologia Portar + temporal Jo crec que portàvem tant de
temps esperant-la que ja 
gairebé ens n’havíem oblidat

29.53 Lèxic Anglicisme Sí, ho trobarem a faltar: 
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Buffering Champions 
League. 

30.07 Sintaxi Per + destinatari Home, és una gran notícia. 
Jo crec que sobretot pels 
usuaris.

30.08 Sintaxi Per + destinatari I dic sobretot pels usuaris 
perquè  la majoria d’usuaris 
de televisió de pagament

30.26 Sintaxi Per + destinatari També és una gran notícia, 
imagino, pels amics de 
Mediapro.

30.51 Lèxic Anglicisme [...] també entra en aquest 
pack, [...].

31.17 Lèxic Anglicisme [...] això és un bussiness i 
Mediapro, de fet, si ha 
crescut per alguna banda és 
per aquest tipus 
d’operacions, no?

32.38 Lèxic Calc del castellà Qualsevol fotografia em val.

33.09 Lèxic Neologisme

Anglicisme

[...] a Twitter Tu Diràs 
RAC1 amb el hashtag 
#derbiRAC1

33.27 Sintaxi Manca pronom feble No participarem i no 
guanyarem, evidentment, 
però ens hem volgut afegir i 
hem penjat a l’Instagram del
Tu Diràs, jo diria que a 
Twitter també, la nostra 
fotografia [...].

33.57 Lèxic Anglicisme Ja comencem amb el delay.

35.27 Morfologia Apostrofació [...]  que és la última 
instància, [...].

35.50 Lèxic Expressió genuïna Ho farà demà al matí a dos 
quarts d’onze.

36.48 Sintaxi Caiguda de preposició [...] perjudica la imatge del 
Barça com a club, per allò 
de que no hi hagués la 
fotografia del millor jugador
i el millor entrenador del 
món [...].

36.50 Sintaxi Gerundi especificatiu El fet de no ser-hi perjudica 
la imatge del Barça com a 
club, per allò de que no hi 
hagués la fotografia del 
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millor jugador i el millor 
entrenador del món, sent tots
dos del Barça.

37.21 Sintaxi Calc del castellà Ha dit LE en broma que vol 
saber el nom d’aquests 
periodistes.

39.32 Sintaxi Preposició + CD A mi no em va agradar veure
a R sortir a rebre el premi de
Luís Enrique. 

40.18 Sintaxi Tenirqueamb sentit 
d’obligació

Calc del castellà

No hi va, no perquè tingui 
que preparar el derbi o 
perquè tingui un compromís 
familiar [...].

43.25 Sintaxi Manca pronom feble Anar a una gala o no anar, 
no seria primordial. 

46.40 Lèxic Escoltar com a acció 
involuntària

[...] insults a la seva parella 
que s’han escoltat al camp 
de l’Espanyol.

47.06 Lèxic Calc del castellà A mi em sona a que P no 
jugarà però a que mai dirà 
Luís Enrique que el motiu és
el que podríem arribar a 
pensar que és.

47.56 Morfologia Apostrofació [...] crec que pot rebaixar 
una mica la hostilitat cap a 
l’equip [...].

52.58 Sintaxi Preposició + CD Et carreguesa Bartra. 

53.01 Lèxic Castellanisme Sí, bueno és que és el dubte 
principal que tenia [...].

53.17 Morfologia Apostrofació Sí, sí, però és que aquesta 
frase la hem repetit en 
aquest partit i en d’altres, 
sobre Bartra.

53.34 Lèxic Castellanisme La defensa del S és, bueno 
del Sape no, del Roger 
Saperas i la Sònia Gelmà del
departament d’alineacions. 

54.25 Sintaxi Haver-hi en plural [...] és realment temerari 
perquè hi han moltes 
possibilitats d’error.

54.47 Lèxic Calc del castellà [...] i Neymarcom que 
l’ambient li és una mica 
igual, no?
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55.27 Lèxic Castellanisme [...] també mirar, pues, de 
rebaixar aquesta tensió [...].

55.33 Sintaxi Infinitiu d’introducció I dir també que l’Associació 
Espanyola de Premsa 
Esportiva ha anunciat.

55.38 Sintaxi Preposició + CD [...] l’Associació Espanyola 
de Premsa Esportiva ha 
anunciat que finalment 
nodenunciarà a Dani Alves.

56.00 Sintaxi Preposició + article + que Aquest és el món en el que 
vivim.

59.04 Sintaxi Relatiu col·loquial [...] han estat intensos en els 
dos partits que s’han 
enfrontat fins ara [...].

1.00.10 Sintaxi Molt en oració negativa [...] però no ho veig molt 
clar, la veritat.

1.00.37 Sintaxi Preposició + CD

Manca pronom feble

Preposició + CD

[...] dubte al lateral esquerre,
posarem a Duarte, perquè 
VA ha jugat els dos últims 
partits.

1.00.45 Sintaxi Preposició + CD [...] doble pivot sense D, de 
fet sense els dos titulars, 
recordem que continua de 
baixa VS. Hi posarem a 
Jordán i a Abraham.

1.01.26 Sintaxi Pleonasme Parlaves de P i de P n’ha 
parlat TE.

1.03.52 Sintaxi Pleonasme [...] però sobretot el que més
el preocupa a Galca és la 
falta de futbol del seu equip 
[...].

1.04.48 Lèxic Castellanisme [...] el porter italià que està 
desquiciat perquè no juga 
[...].

0.15 Sintaxi Preposició + CD [...] sobretot el que preocupa
a Galca és la falta de futbol 
[...].

0.24 Sintaxi Canvi de preposició [...] l’Espanyol prou feina 
farà amb defensar-se. 

1.07 Morfologia Portar + temporal [...] aquest equip porta 
jugant amb dos canvis 
quatre partits seguits.
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1.20 Sintaxi Calc del castellà Un que surti amb el millor 
que tingui a pel Barça o un 
que ho dona tot per perdut.

1.39 Sintaxi Calc del pronom feble 
castellà

[...] clar potser a G això se la
rebufa...

5.38 Lèxic Expressió poc genuïna A tot això, com dèiem, quan 
estàvem repassant 
l’alineació del Barça hi 
havia un dubte, Costa.

5.59 Lèxic Assentar-se com a sinònim 
d’asseure’s

[...] dono per fet que no 
assenti Suárez, Neymar i 
Messi.

7.20 Sintaxi Pronom relatiu inadequat Si no és Arda, clar, 
evidentment aquí ja entrem 
en els jugadors que vulgui 
donar descans, però si la 
idea ha de ser completar la 
davantera amb un 
migcampista.

8.26 Morfologia Apostrofació Després la opciódesheredats,
per dir-ho d’alguna manera, 
[...].

8.26 Morfologia Verb mal format

(desheretar)

Després la opció desheredats,
per dir-ho d’alguna manera, 

10.03 Sintaxi Manca pronom feble És molt maquiavèl·lic, 
Fernando Polo, però estic 
bastant d’acord.

11.57 Morfologia Apostrofació Seria la opció que triaria 
tenint en compte l’absència 
de Suárez.

12.13 Lèxic Neologisme Està fent molt de mal el 
semantisme. 

13.45 Sintaxi Per + termini 12 minuts per dos quarts 
d’una.

13.45 Lèxic Expressió genuïna 12 minuts per dos quarts 
d’una.

17.12 Sintaxi Perífrasis de fase 
preparatòria 

(anar a + infinitiu amb valor
de futur)

Però, tot i així, han dit va, 
anem a ampliar una mica el 
punt de mira [...].

20.39 Lèxic Anglicisme [...] sinó perquè el market 
transfer l’obre la FIFA [...].
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Terminologia esportiva

24.10 Sintaxi Perífrasis de fase 
preparatòria 

(anar a + infinitiu amb valor
de futur)

Si ja anem a buscar jugadors
que poden jugar a la banda 
[...].

24.18 Lèxic Anglicisme [...] de perfil més low cost, 
[...].

24.43 Sintaxi Preposició + CD Va treure a Keine, ara ha tret
a Ali. 

26.20 Lèxic Calc del castellà És a dir, que si vas a buscar-
los-hi M, igual et demanen 
un ronyó.

26.42 Lèxic Neologisme Això del semantisme em 
posa bastant histèric.

27.14 Morfologia Apostrofació [...] en la última etapa al 
City [...].

27.42 Lèxic Castellanisme Bueno, no sé... 

28.22 Lèxic Anglicisme I la meva aposta freak, 
superfreak en aquest cas, 
[...].

28.39 Lèxic Anglicisme Admeto que és superfreak, 
eh.

28.42 Lèxic Neologisme No, no, i que convida al 
semantisme, però...

29.38 Lèxic Anglicisme entenc que és una opció 
freaky però a mi m’agrada.

29.55 Sintaxi Preposició + CD [...] perquè no vol fitxar a 
Nolito. 

29.58 Lèxic Castellanisme S’ha currat aquesta llista.

30.14 Sintaxi Preposició + article + que Al que em nego és a pagar 
18 milions pel germà petit 
de M.

33.26 Sintaxi Estar + localització El Miquel Agut que està 
aquí per parlar-nos  de l’altre
extrem.

35.38 Lèxic Neologisme [...]  va fer aquell tuit[...].

35.50 Lèxic Neologisme [...]  va esborrar el tuit 
immediatament.
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37.40 Sintaxi Pleonasme una posició que a ell li 
agrada, però a qui LE no li 
veu futur. 

40.52 Sintaxi Estar + localització LM, que a mi és un jugador 
que m’encantava però que 
primer que està al PSG i 
segona que no ha acabat 
d’explotar.

41.40 Lèxic Expressió genuïna Ja, però te’n faries creus 
[...].

42.24 Lèxic Neologisme [...] el millor document que 
tu creguis sobre el famós 
tuit[...].

42.28 Lèxic Calc del castellà que ha donat tant que parlar.

42.45 Sintaxi Com (que) amb valor causal

Calc del castellà

Diu que com el, són xifres 
seves, com el 52 % de la 
població de Catalunya va 
votar en contra del plebiscit, 
[...], ell diu que això es pot 
traslladar a la massa social 
del Barça [...].

44.45 Morfologia Apostrofació No, miri, perdoni, això és la 
opinió del club, [...].

45.05 Lèxic Neologisme És que si explico el que 
m’han dit avui de 
l’explicació del tuit aquest...

46.31 Sintaxi Preposició + article + què per aquest món global en el 
què vivim

46.33 Lèxic Neologisme [...] però és que el tuit a mi 
em sembla que diu només 
una obvietat.

46.50 Lèxic Castellanisme Disfruto tant amb la tertúlia 
que la faria hores i hores.

48.37 Sintaxi Canvi de preposició Jo no tinc cap problema en 
demostrar que sóc un bon 
suplent de  Luís Suárez. 

48.43 Lèxic Castellanisme [...] així donem una mica de 
vidilla a l’eliminatòria.

49.02 Lèxic Castellanisme Bueno, no seria la il·lusió de
la meva vida.

49.12 Lèxic Anglicisme De seguida Tuesday Night 
especial, [...].
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50.54 Lèxic Anglicisme És una de les moltes coses 
que avui ha explicat en 
aquesta conference call [...].

51.34 Lèxic Anglicisme [...] o quan arribi a finals de 
febrer el trade deadline i tot 
plegat.

59.25 Lèxic Anglicisme

Terminologia esportiva

[...] en aquell moment i amb 
aquella importància un 
kicker ha de fer el que ha de 
fer.

1.02.47 Sintaxi Estar + localització [...] el personatge que fa JH, 
que estava en aquell moment
als Oakland Athletics

1.03.57 Sintaxi Perífrasis de fase 
preparatòria 

(anar + gerundi amb valor 
de futur)

Anem marxant.

TU DIRÀS

15/02/16 Editor: 

Dani Senabre

Redactors: Sònia Gelmà, Eduard de Batlle, Jordi Costa, 
Miquel Agut

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

1.48 Lèxic Anglicisme [...]quin dribling pots fer i 
quin driblingno pots fer.

2.06 Lèxic Neologisme [...] quin tuit has de fer i
quin no.

3.34 Sintaxi Substantiu + que + infinitiu Això vol dir que tenim 
moltes coses a explicar, 
moltes coses que comentar a
la tertúlia.

3.56 Lèxic Calc del castellà Quan t’he saludat he dit 
igual no hi és, però has 
aparegut com del terra, com 
un bolet.

5.46 Sintaxi Preposició + CD [...] ha apartat el lateral O 
per insultar el tècnic LB i a 
LB i a alguns companys.

6.32 Lèxic Castellanisme Bueno, no està malament.

7.57 Sintaxi Preposició + CD Saluda a les càmeres de 8 
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TV que estan aquí si vols.

7.57 Sintaxi Estar + localització Saluda a les càmeres de 8 
TV que estan aquí si vols.

9.06 Sintaxi Ser + locució preposicional Atenció, sisplau, la tertúlia 
és a punt de començar. 

11.15 Lèxic Castellanisme Bueno, sí, però no dirigeixo 
un mitjà, no dirigeixo res.

11.50 Sintaxi Substantiu + que + infinitiu Busca’t algun mitjà que 
dirigir.

11.54 Lèxic Castellanisme

(caixet)

Home sí, està baixant el teu 
caché, està baixant. 

12.46 Lèxic Anglicisme Un aplaudiment sisplau 
pelfair play de la tertúlia 
dels dilluns [...].

12.46 Sintaxi Per + destinatari Un aplaudiment sisplau 
pelfair playde la tertúlia dels
dilluns [...].

13.02 Lèxic Castellanisme Ah, vale, vale.

14.42 Sintaxi Manca pronom feble Ens afegim nosaltres.

16.05 Lèxic Anglicisme La primera decisió, la 
primera acció d’EF com a 
director ha estat fer 
videobombing, el que els 
americans 
anomenenvideobombing, 
amb la connexió de JMP al 
Trident de 8 TV[...].

16.42 Lèxic Castellanisme [...]algú que fa alguna 
txorrada, exacte.

22.02 Sintaxi Manca pronom feble Volem les vostres idees, no 
sé, un penal de xilena, un 
penal amb el cul, amb el 
cap? 

22.10 Sintaxi Manca pronom feble Un gol de mig camp, jugar 
amb els ulls tancats? No sé.

22.18 Sintaxi Preposició + CD L’escorpí, per exemple, d’A.
Seria una bona... no veig a 
Bravo fent-ho, però seria 
una bona... A Ter 
Stegenpotser sí. Una bona 
solució de tot plegat.
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23.16 Sintaxi Els hi amb valor d’els datiu [...] el penal no va acabar 
com a ells els hi hauria 
agradat. 

23.47 Sintaxi Preposició + CD [...] és a dir que ha culpat 
directament a P d’aquella 
errada de fa anys.

31.59 Sintaxi Manca pronom feble Però més enllà d’això, de si 
estàs a favor o en contra o de
si et sembla fins i tot una 
falta de respecte, hi ha una 
curiositat i és, 
estadísticament això com es 
computa?

39.00 Sintaxi Estar + a temps

Calc del castellà

Home, sovint no pots perquè
la gràcia d’ahir és l’efecte 
sorpresa. És el que diu C, 
com que no estàvem a 
temps...

39.02 Lèxic Anglicisme Jo crec que això és once in a
lifetime, no?

42.05 Sintaxi Relatiu col·loquial Avui han aparegut diverses 
imatges, una d’elles és just 
abans del penal que 
s’abracen Neymar i Messi i 
és Neymar qui diu «ho 
fem». 

42.29 Sintaxi Omissió de conjunció

Calc castellà

Per tant, sí va saber alguna 
cosa però segons abans 
que...

42.59 Sintaxi Els hi amb valor d’els datiu Però normalment els hi dóna
absoluta llibertat als penals.

43.05 Sintaxi Pronom inadequat Home, doncs que no li agafi 
per sorpresa. Que la càmera 
no l’agafi dient «Ah, faran 
això?».

43.58 Sintaxi Calc del castellà Igual és un fotògraf vestit de
curt. 

45.27 Morfologia Apostrofació Les oficines d’Optasports 
estan a punt de implosionar i
els ordinadors, o sigui, es 
produeixen allà uns debats i 
unes... 

45.34 Morfologia Ús del clític en Messi, Neymar i Suárez han 
generat sense voler, 
enriute’n de l’efecte 2000 
eh.
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46.30 Sintaxi Manca pronom feble [...] quan veu que Messi no 
xuta queda com en mitja 
caiguda, amb un braç al terra
i ja no és a temps, 
lògicament.

47.37 Lèxic Castellanisme Val, val. A mi em 
sorprendria com a tàctica...

49.52 Lèxic Castellanisme [...] és molt difícil que el que
faci M, bueno, ho pot fer 
[...].

1.03.01 Lèxic Castellanisme I llavors he dit, ah, val, val.

5.28 Sintaxi Manca pronom feble [...] però això es trenca fa 15
dies. Fa 12 concretament.

5.35 Sintaxi Preposició + CD El barça va sortir decidit a 
enllestir la final de Copa a 
casa i va atropellar a un 
València tocat

17.02 Sintaxi Preposició + article + que Hi ha 4 o 5 accions que són 
brutals, de les que hem estat 
parlant

18.31 Sintaxi Per + termini Doncs ens ho plantejarem 
per futures edicions. 

19.01 Sintaxi Per + termini Cinc minuts per dos quarts.

19.05 Lèxic Castellanisme Deixa’m, bueno no, ho 
farem després.

19.17 Sintaxi Donar/ fer [...]  un penal que ha donat 
la volta al món.

19.25 Sintaxi Manca pronom feble [...] no deixem de dir, no sé, 
que A va estar nefast.

22.39 Sintaxi Preposició + CD Ahir ja no és només que et 
tapen a B, sinó que també 
[...]

26.12 Lèxic Construcció incorrecta

(arran de)

M’anava perfecte perquè us 
anava a preguntar arrel, i 
estic molt pesat amb això, 
porto dos o tres dies seguits.

28.17 Sintaxi Manca pronom feble Com deia abans el S que 
hauria de passar, que jo estic
d’acord, eh.

31.25 Sintaxi Preposició + CD [...] encara que en algun 
moment, com ahir, diguis 
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cony, treuen a Alves perquè 
està fatal i surt Aleix i no 
millora.

32.00 Lèxic Castellanisme Jo diria que el que jugava, 
ah, bueno, sí, sí, tens raó.

39.36 Sintaxi Degut a amb valor causal [...] per no malmetre la 
gespa del Molinón degut a 
les pluges dels últims dies a 
Astúries.

41.28 Morfologia Portar + temporal A porta tota la temporada 
dient que és impossible que 
se salvin.

42.41 Lèxic Expressió genuïna A tres quarts de nou, PSG - 
Chelsea.

42.58 Lèxic Expressió genuïna També es juga demà a tres 
quarts de nou el Benfica 
Zenit.

45.05 Lèxic Castellanisme No bueno això no ho veurà 
ningú, estic en un grup 
d’amics.

45.09 Sintaxi Preposició + article + que Estàs fent una conferència 
en la que estàs insultant el 
teu entrenador i els teus 
companys.

47.06 Sintaxi Molt en oració negativa Una versió reduïda perquè 
no tenim molt de temps.

50.50 Sintaxi Pleonasme S’ha classificat per aquesta 
semifinal del Tu Diràsde la 
qual demà en coneixerem el 
vencedor.

53.26 Sintaxi Per + destinatari Promoció pels socis que 
podran portar gratis a un 
amic o amiga a l’estadi el 
dissabte.

53.26 Sintaxi Preposició + CD Promoció pels socis que 
podran portar gratis a un 
amic o amiga a l’estadi el 
dissabte.

54.49 Lèxic Castellanisme Escolteu, avui, bueno suposo
que parlarem molt de 
l’Arsenal.

55.02 Sintaxi Estar+ localització De la Bota d’Or que ja 
comença a encarar W, que 
està allà a la lluita amb LS i 
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C. 

55.11 Lèxic Mot en castellà Vamos!

55.30 Morfologia Portar + temporal W que atenció portava 10 
mesos sense jugar

55.36 Sintaxi Preposició + CD Ahir va entrar AW al minut 
83 per substituir a D.

55.56 Sintaxi Preposició + CD Expulses en un jugador per 
una falta que no ho és...

56.30 Lèxic Anglicisme Come on! He guanyat.

56.44 Lèxic Anglicisme Estem fent un spoilerara 
tots.

57.11 Sintaxi Pleonasme Han estat assajant qui li 
donava pas al tall de veu.

57.51 Lèxic Anglicisme Come on! He guanyat 
gràcies a un irlandès, eh.

59.44 Lèxic Neologisme El tuit té a veure amb la 
jugada de la setmana del cap
de setmana

59.58 Sintaxi Molt en oració negativa [...] va haver-hi un aficionat 
anglès que va fer un tuit, no 
té molts seguidors, però va 
fer un tuit [...].

1.00.19 Lèxic Neologisme

(repiulat)

Doncs s’ha convertit en 
viral, després l’han retuitejat
la majoria dels nostres 
comptes de referència a la 
Premier. 

1.01.04 Lèxic Anglicisme Sí, clar, perquè estarà fent 
l’scouting, l’espionatge del 
rival del barça.

1.02.45 Sintaxi Perífrasis de fase 
preparatòria 

(Anar + gerundi amb valor 
de futur)

Seria hora d’anar marxant.

1.03.03 Sintaxi Per + destinatari Demà hi tornem a partir de 
les 11 amb moltes més 
històries per vosaltres. 
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TU DIRÀS

24/03/16 Editor: 

Dani Senabre

Redactors: Marc Mundet, Roger Saperas, Jordi Costa, 
Miquel Agut, Xavi Puig

2 h

MINUT CATEGORIA SUBCATEGORIA EXEMPLE

1.31 Sintaxi Estar + localització I la millor, evidentment, la 
mare de totes les frases, la 
que hauria d’estar al túnel de
vestidors de l’estadi [...].

1.52 Sintaxi Estar + localització Ja hauria d’estar al camp 
d’ara, però mira, si no hi 
som a a temps, com a mínim
si us plau pensem-ho de cara
al nou estadi.

3.04 Lèxic Castellanisme Jo avui només vull dir-te que
siguis on siguis, vagis on 
vagis, facis el que 
facis,sisplau, surt i disfruta. 

5.02 Lèxic Expressió genuïna [...] la programació especial 
que ha fet RAC1 des de dos 
quarts de tresde la tarda [...].

5.05 Sintaxi Pleonasme [...] la programació especial 
que ha fet RAC1 des de dos 
quarts de tres de la tarda 
amb el RLL i on ens hi hem 
anat posant tots amb el JMP.

5.44 Morfologia Apostrofació Pareu atenció perquè serà la 
única cosa no relacionada 
amb Johan Cruiff que 
escoltareu avui i no la 
tornarem a repetir.

6.11 Sintaxi Preposició + CD La imatge còmica del dia, la 
del linier del partit envestint 
a VdB per la banda.

9.00 Lèxic Expressió genuïna Va ploure a bots i barrals.

9.03 Morfologia Apostrofació És la única informació 
esportiva que no tindrà res a 
veure amb JC de tot el que 
explicarem des d’ara i fins la
una.

14.15 Morfologia Apostrofació [...] com les que tenen a 
veure amb l’utilització de la 
pilota de JC.
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16.01 Lèxic Expressió genuïna [...] des de dos quarts de tres 
de la tarda han anat desfilant
protagonistes.

17.12 Lèxic Calc del castellà [...] és informació pura i 
dura. 

17.42 Morfologia Mot mal format

Calc del castellà

(condolences)

Doncs ha emès un 
comunicat on explica que 
obrirà un espai de 
condolències a la tribuna 
principal del Camp Nou 

17.50 Sintaxi Manca pronom feble Perquè ens fem una idea, a 
l’estil del que ja va fer el 
club després de la mort de 
Tito Vilanova.

20.47 Sintaxi Infinitiu d’introducció Per rematar-ho, a nivell de 
club destacar que tots els 
presidents vius [...].

21.00 Sintaxi Gerundi especificatiu/final [...] han signat una carta 
oberta a JC destacant com ha
canviat el món del club des 
de la seva arribada.

21.44 Sintaxi Per + destinatari Deixeu-me agrair a tothom 
que des de les dues del 
migdia, repeteixo, ha 
treballat per aquest 
programa, pel Primer Toc, i 
també per l’especial que ha 
fet el Raül Llimós just quan 
hem conegut la notícia.

37.48 Lèxic Castellanisme Bueno segons explica el C, 
moltes finals, les alineacions
ho feien llançant una 
moneda a l’aire, o això és el 
que ell diu.

52.09 Sintaxi Estar + localització La frase que jo crec que 
hauria d’estar al túnel de 
vestidors.

1.02.33 Lèxic Anglicisme

Neologisme

Sí, avui el primerpostque ha 
fet l’Equipe[...].

1.03.00 Sintaxi Pleonasme Els diaris de Madrid no sé 
quina dimensió li donaran a 
Cruyfftenint en compte que 
és una icona barcelonista.

1.03.31 Sintaxi Pleonasme [...] en un primer pla 
claríssim en què s’hi llegeix 
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«Immortal».

1.15 Morfologia Apostrofació El que volia dir és que si tu 
veus jugar, encara que sigui 
en vídeos curts, la Holanda 
del 74, [...].

13.07 Sintaxi Manca pronom feble Aquesta, aquí a Barcelonano
va tenir necessitat perquè 
directament ja va arribar 
com a entrenador.

15.04 Morfologia Haver-hi en plural [...] era l’època en què 
encara no hi havien dorsals 
fixes.

18.02 Sintaxi Caiguda de preposició Ara tinc la impressió de que 
cadascú juga com bonament 
li dicta el criteri del seu 
entrenador. 

20.43 Morfologia Concordança de gènere [...] però tots amb la idea 
comú de ser protagonistes 
dels partits.

21.48 Lèxic Anglicisme

Terminologia esportiva

[...] estaven els italians amb 
el seu ordre i el seu pressing 
i tot això. 

22.10 Sintaxi Com/ Com a Si Cruyff no hagués guanyat
el que va guanyar com a 
entrenador, hagués quedat 
també com a un home que 
va canviar la història del 
futbol [...].

27.05 Sintaxi Molt en oració negativa [...] alguna que suposo que 
no serà molt agradable 
recordar per segons quin 
futbolista afectat.

29.50 Sintaxi Manca pronom feble

Calc del castellà 

Fixa’t el que et dic, que és 
molt gros.

30.36 Lèxic Castellanisme Xuleria també la té Messi, 
no?

35.50 Lèxic Anglicisme Canvi de mentalitat made in 
Cruyff.

1.03.34 Morfologia Apostrofació Viurà per sempre Johan 
Cruyff, com canta Liam 
Gallagher en aquesta cançó 
de Oasis.
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6.2. Transcripcions dels programes

6.2.1. 100 Metres

100 Metres, 13/01/16

100 Metres, amb AB.

AB: NJ, GP, CG, AC, AM, RG, SJ i CS, fins a dos quarts de tres tots els protagonistes de
l’actualitat esportiva a RAC1.

Espanyol i Barça s’enfronten aquest vespre per tercera vegada en 11 dies. Aquest cop amb
partit corresponent a la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. De seguida parlem
d’aquest partit d’avui, però abans ampliem una de les notícies del matí que tenen a veure amb
el cas N de la branca adis i és que l’Audiència Nacional ha citat a declarar el futbolista
brasiler del Barça, a més de JMBi SR. RLL, bon dia.

RLL: Hola, bon dia, A. La fotografia de N entrant a l’Audiència Nacional de Madrid ja té dia i
hora. El jutge JdMha citat a declarar el futbolista brasiler el dimarts dos de febrer a les deu del
matí, l’endemà que ho facin el president del Barça, JMB, i l’expresident, SR. Tots tres aniran
a l’Audiència en qualitat d’investigats. El que abans en dèiem imputats, i ho faran a petició de
la Fiscalia. La citació era esperada per les parts després que el jutge desestimés el mes
d’octubre els recursos presentats pels advocats de N, Bi R, i, un cop admesa a tràmit, el juny
passat, la querella per estafa i corrupció entre particulars presentada pel fons d’inversió
brasiler Dis. Aquesta empresa, propietària del 40 % dels drets federatius de N en el moment
del fitxatge pel Braça reclama una part del pastís econòmic de l’operació. De fet, ho reclama
des del primer dia.  Per aclarir els fets,  DM també ha citat a declarar els altres querellats per
Dis: el Barça, el Santos i l’empresa NIN Consultoria, com a entitats jurídiques; NS i N, el
pare i la mare de N; LAdO i OR, exdirigents del Santos; i en qualitat de testimoni a
l’exvicepresident del Barça en matèria econòmica,  JF. 

AB:Amb N a la convocatòria, els blaugrana arriben avui a Cornellà el Prat després de guanyar
quatre a un en el partit d’anada i amb l’ambient escalfat pels dos enfrontaments previs. Anem
a buscar l’última hora de tots dos equips que passa per la llista de convocats que tant LE com
G han donat aquest matí. Comencem pel Barça. RS, no dia.

RS:Bon dia, A. El principal dubte de la llista era GP després que parlés de la meravellosa
minoria que no omple Cornellà i que recordés també els insults a S de l’afició de l’Espanyol i,
tot i això, el central està entre els 18 convocats per LE. Llista on no hi són B, A, D, S i,
evidentment, LS, sancionat amb dos partits. Sanció que ahir va confirmar el Comitè
d’Apel·lació a l’espera del que digui el TAT sobre el recurs que presentarà el Barça per saber
si pot jugar l’anada dels quarts de final d’aquesta Copa del Rei. A l’espera d’aquesta decisió,
avui tercer derbi després de l’últim especialment calent al Camp Nou, amb accions lletges al
terreny de joc i enrenou al túnel de vestidors. LE va abogar ahir per un derbi net, centrant tota
l’atenció en la part esportiva i esperant un Espanyol diferent al de l’anada. 

TALL DE VEU

Pel que fa als seus, cal veure com gestiona el Barça el 4-1 de l’anada, tot i que LE va deixar
ben clar ahir que no pensen especular amb el marcador. 

TALL DE VEU

Pel que fa al possible onze, el tècnic podria apostar per TS a la porteria, amb A, M, B i M en

74



defensa, amb B, SR i I al mig del camp, i al davant amb A, M i N. L’equip ha fet aquest matí
una suau sessió d’entrenament. A les 7 aproximadament l’equip sortirà de Sant Joan d’Espí en
direcció a Cornellà. Aquest migdia, també, des de les dues ja en marxa la junta directiva del
Barça. Quan acabi els dirigents blaugrana, amb JMB al capdavant, aniran en bus cap al camp
de l’Espanyol. Encara no estan decidits els noms, però serà una àmplia representació amb més
de deu directius. Aquest derbi, aquest Espanyol Barça, començarà a les 9 de la nit. Des de les
7 informació ja al Primer toc en directe avui per Canal + Partidazo i a Bono Futbol 1. Xiula
l’andalús FB.

AB: I busquem també ara l’última hora de l’Espanyol. EdB, bon dia. 

EdB:Hola, A, bon dia. Doncs el partit d’avui per l’Espanyol significarà tenir un ull a la gespa i
un altre a la graderia, pel que pugui passar amb un ambient escalfat després dels dos últims
derbis. Pel que fa a la gespa, CG té dos homes sancionats, HP i D, els dos expulsats al Camp
Nou. A banda, estan lesionats VS, C i A. El tècnic ha donat aquest migdia la llista de
convocats, sense sorpreses, 18 homes amb el retorn dels defenses A i R. Si no hi ha sorpreses
d’última hora, G utilitzarà avui un onze poblat de, bàsicament de futbolistes titulars
habitualment a la Lliga per intentar aixecar aquesta eliminatòria, aquest 4-1 de l’anada. De fet,
el tècnic assegura que no dóna per perduts aquests vuitens de final malgrat que està molt
complicat.

TALL DE VEU

G també ha aprofitat per fer una crida a l’afició i a la calma. Que es dediquin, els aficionats de
l’espanyol avui, a animar el seu equip, que no hi hagi incidents dels quals el club es pugui
lamentar.

TALL DE VEU

A la graderia de Cornellà el Prat hi haurà ambient avui, però l’estadi no estarà ple. Fins ara
s’han vengut unes 1.500 entrades, coma  molt a l’hora del partit se’n vendran unes 2.000 i, per
tant, amb prou feines s’arribarà a l’entrada del derbi de Lliga. Recordem que van ser al voltant
de 3.2000 espectadors. I serà a la Llotja el nou president de la Generalitat, CP, malgrat que
Presidència encara no ha confirmat a l’Espanyol la seva assistència oficialment. Però, en
principi, el president P hi serà. No sonarà a Cornellà el Prat l’himne dels Segadors abans del
partit perquè l’Espanyol ja tenia previstos de fa dies altres actes que ho impedeixen.

AB: I a banda d’aquest Espanyol Barça, en clau blaugrana, tot i que referent al filial, dos
noms propis més: els d’AC i DB que avui rescindiran els seus contractes amb el club. A, tot i
ser el màxim golejador de l’equip que entrena GL amb 4 gols i debutar amb el primer equip
contra el Villanovense, avui deixarà de ser futbolista del filial per motius tècnics, mentre que
Babounsqui ja ha signat la baixa federativa per poder donar cabuda a totes les noves
incorporacions, un altre futbolista, MB, està apartat de l’equip de Campins. Marxarà cedit i el
Barça també alliberarà la fitxa del porter S, que està lesionat de llarga durada. 

100 Metres, amb AB

Tornant a la Copa, avui coneixerem 3 equips més de quarts de final perquè, a banda de
l’Espanyol Barça, es juguen tres altres partits d’aquesta eliminatòria. Ahir, el Sevilla va
complir amb els pronòstics, mentre el Mirandés donava la sorpresa contra el Deportivo. MA,
bon dia:

MA: Bon dia, A. Aquesta nit el Celta rep el Cádiz a Balaidos amb deu i mig als quarts de final
després del 0-3 de l’anada al Carranza. Al Madrigal, el Villareal intentarà capgirar
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l’eliminatòria contra l’Atlètic de Bilbao que parteix amb avantatge després de guanyar a San
Mamés per 3-2. I encara avui Las Palmas i Eibar es juguen una plaça als quarts de final amb
els canaris com a favorits, ja que juguen a casa, després de guanyar a Ipurúa per dos a tres a
l’anada. Tot plegat, com dèiem, després de les dues golejades d’ahir a Riazor, 0-3 pel
Mirandés que va passar per sobre del Deportivo per accedir als quarts de final per la porta
gran. Més àmplia però menys sorprenent va ser la victòria de Sevilla, també ahir, en el derbi
andalús contra el Betis. El tòpic d’entrenador nou, victòria asseguradano es va complir ahir al
Sánchez Pizjuán, on l’equipd’UH va agreujar la crisi de resultats bètica amb un contundent 4-
0. L’entrenador interí del Betis, JM, visiblement afectat, després de la dura derrota contra
l’etern rival. 

TALL DE VEU

Demà es completa la ronda amb els dos partits que falten. Al Calderón, l’Altètic de Madrid
rep el Rayo en una eliminatòria oberta després de l’empat a un de l’anada. I també demà,
Granada i valència s’enfronten al Nuevo Estadio de los Cármenes, en un emparellament
pràcticament decidit a favor del conjunt Chè (???) després del 4-0 de l’anada. Per cert, el
València, que avui mateix ha nombrat a JGP com a nou director esportiu. 

AB: Tots aquests partits d’avui de la Copa es poden veure per Movistar +, que ahir a la nit va
anunciar que a partir d’ara també tindrà la Champions. GM, bon dia:

GM: Bon dia, A. Finalment, com dius, la Champions es podrà veure aquesta temporada ja a
Movistar + a través de Bein Sports, canal que depèn de Mediapro. Fins ara aquest canal ja es
podia veure a través d’Orange, Vodafone i Total Channel. Tacho Benet, un dels responsables
de Mediapro, ho explicava ahir al Tu diràs. Tot plegat té efectes immediats. 

TALL DE VEU

B no va donar detalls del preu que tindrà el canal per a qui s’hi vulgui abonar. Això ja és cosa
de Movistar +. A més, a partir de la temporada vinent també es podrà veure la Lliga a
Movistar +. Inclourà el canal Bein Sports la Liga a partir de l’estiu vinent. S’hi podran veure
vuit partits per jornada, un del Barça, un del Madrid i un dels dos clàssics de la temporada. 

TALL DE VEU

L’acord entre Movistar i Mediapro per a la Lliga és de tres temporades. Finalment, doncs,
Movistar ha pagat 2.400 milions d’euros a Mediapro per emetre tant la Champions com la
Lliga.

AB: I per tancar amb el futbol, avui es juga el gruix de la 21a jornada de lliga a la Premiere, a
3/4 de nou, Chelsea - West Bronwich, Manchester City – Everton, South hampton – Watford,
Stoke City – Dorich i Swansea – Sanderlant. I a les 9, Totenham – Leicester i Liverpool –
Arsenal. Dos dels partits més atractius de la jornada, jugats ahir, Bormouth 1, Westhamp 3;
Aston Villa 1, Crystal Palace 0 i New Castle 3, Manchester United 3. Tenim un partit de Copa
a Itàlia, de quarts de final, entre el Milan i el Carpi a les 9. Aquí, per cert, La Roma, el proper
rival del Madrid a la Champions, ha destituït RG com a entrenador tècnic i ha decidit apostar
novament per LE, que ja ha signat per un any i mig. I a França tenim avui tres partits de la
Copa de la Lliga, també de la ronda de quarts, a les 5 Toulouse-Marsella, a 3/4 de 7 Guingam
– L’Ille, i a les 9 Psg- Lió. Ahir el Bordeus es va imposar 2-0 a l’Orian. 

Dos minuts i mig per dos quarts de tres, temps encara per parlar un dia més del Dakar. La
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disputa de la desena etapa amb sortida a Belén i arribada a La Rioja de 285 km d’especial. En
motos, després del segon punt de control, l’eslovac S està sent el més ràpid per davant de
l’argentí B i l’australià TP. Recordem que en l’etapa d’ahir TP va tornar a guanyar i va
aprofitar una avaria a la moto de G per incrementar la seva renda al capdavant de la
classificació amb 4 minuts de marge sobre el portuguès. I en cotxes, ara comença l’etapa amb
CS com a nou líder, amb 7 minuts i 3 segons sobre el seu company SPA després d’adjudicar-
se l’etapa d’ahir que es va neutralitzar en el kilòmetre 179 per les altes temperatures. 

Més resultats. En waterpolo l’europeu de Belgrad, victòria aquest matí de l’equip espanyol
femení contra França per 21 a 2 i es confirma en el primer lloc del seu grup. Ahir la
masculina, en canvi, va empatar a 8 amb Montenegro en el segon partit de la fase de grups i
demà jugaran contra Holanda amb la primera plaça en joc. 

Entre les previsions per avui també tenim bàsquet amb partit per l’Espar City i Girona en
l’Eurolliga, que rebrà el Castors Brain a les vuit. També avui partits de l’As 32 de l’Eurocup,
a les vuit Apol de Jerousalem – Gran Canària i Oldenburg- València, i a dos quarts de nou,
Bilbao Bambitzadirma i Cai Saragossa – Solnoki. 

Aquesta matinada a l’NBA, derrota dels germans Gasol amb Pau 106 a 101 amb els Chicago
Bulls contra els els Bats de Milwoky amb 10 punts i 14 rebots del català, i amb Marc caient
amb els Grislies contra els Huston Rockets 91 a 107 amb 20 punts del de Sant Boi. Ricky
Rubio tampoc ha pogut ajudar massa el seu equip, els Timberwalls contra els Oklahoma City
Thunder, anotant només 3 punts en la derrota 96 a 101. 

I encara en bàsquet, un altre nom propi, el de SJ, que segons han confirmat aquest matí els
Zalgiris Kaunas s’ha convertit en el primer entrenador de l’equip, ampliant l’acord fins al juny
del 2018 després que dissabte destituïssin el tècnic GA, de qui SJ era fins ara l’ajudant.

De la jornada d’hoquei patins, ahir es van jugar 5 partits de la 14a jornada de l’Hoquei Lliga

amb un resultat que permet als blaugrana mantenir-se com a líders. Nosaltres ho anirem

deixant aquí amb l’EF a les vies de so. Com sempre, més esports als butlletins horaris, avui

amb derbi. Nosaltres tornem demà. Bona tarda. 

100 Metres, 08/02/16

JM, AZ, ZZ GN, CG, PM, TB i VRJ, fins ara i fins a dos quarts de tres tots els protagonistes
de l’actualitat esportiva a RAC1.

El Barça manté les diferències amb els seus immediats perseguidors a la Lliga després de la
disputa de la jornada 23, a la victòria de l’Atlètic de Madrid dissabte i dels blaugrana ahir al
migdia, s’hi va sumar al vespre la del Reial Madrid que deixa les coses una setmana més de la
mateixa manera al capdavant de la classificació. Una situació de la qual ha parlat fa uns
minuts JM en l’acte de cloenda del llibre Relats solidaris de l’esport. Marxem cap allà. Sònia
Gelmà, bon dia. 

SG: Bon dia, A. Doncs diu M que encara queda molta Lliga, que malgrat que el Barça
guanyés el partit ajornat contra l’Esporting ell no la veu guanyada. Pel que fa al partit d’ahir
contra el Llevant, un mal partit del Barça però que va acabar amb victòria. Això és
precisament el que ha volgut desacar M, l’ofici de l’equip. 
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TALL DE VEU

SG: Els primers 100 partits de LE, amb 80 victòries com a balanç, han donat pas a la
comparació entre aquest Barça de LE i l’anterior Barça de PG, també molt exitós. Per M tots
dos competeixen molt bé i aquí estan les diferències. 

TALL DE VEU

SG: M també ha estat preguntat per la renovació de N. Ell creu que és una decisió personal,
però té clar quin seria el seu consell. 

TALL DE VEU

SG: Són declaracions de JM durant l’acte de tancament de l’edició anual del llibre de Relats
solidaris que fan els periodistes esportius. Aquest any destinaven els seus beneficis a la
síndrome de Rett, 45.730 euros recaptats que aniran íntegrament a aquesta associació. El padrí
d’aquest llibre era JM, en un mes aproximadament ja es presentarà la pròxima edició, on el
padrí serà LS. 

D’altra banda, l’equip s’ha entrenat aquest matí preparant ja el compromís de dimecres a
València amb el 7 a 0 de l’anada. Un compromís pràcticament de tràmit. Avui entre les
absències a l’entrenament, destacar que LM s’ha quedat al gimnàs. 

AB: I encara al Barça, recuperem un document de l’entrevista d’ahir a Televisió de Catalunya
a l’exdirector esportiu AZ parlant també del futur de N.

TALL DE VEU

AB: Z que en aquesta entrevista, per cert, va reconèixer haver estat uns quants mesos sense
veure cap partit sencer del Barça des de la seva destitució el gener del 2015 per la barreja de
sensacions que l’envaïen, entre l’orgull i l’alegria i el dolor i la tristesa. 

Com el Barça al camp del Llevant, els Blancs tampoc van poder completar ahir al vespre un
bon partit a Granada i només van superar els andalusos per la mínima i gràcies a un gol a les
acaballes. Enviat especial de RAC1, A F, bon dia.

AF: Bon dia, A. Un gol de LM a 5 minuts pel final va salvar un Madrid gris que va estar a
punt de tornar a empatar fora de casa i de dir adéu de formagairebé definitiva al títol de Lliga.
ZZ va respirar tranquil amb aquest gol de M i no va voler entrar a valorar la diferència de joc
del Madrid quan juga a casa o quan ho fa lluny del Santiago Bernabéu.

TALL DE VEU

AF: L’heroi del Madrid, LM, va ser sens dubte el millor jugador dels blancs durant els 90
minuts. Estava content pel seu gol salvador i sobre el joc de l’equip destacava que en futbol
no sempre es pot golejar.

TALL DE VEU

AF: CR va fer un dels partits més discrets des que vesteix la samarreta del Reial Madrid.
També JR va passar gairebé desapercebut. El Madrid que continua a 4 punts del Barça i amb
els blaugrana encara amb aquest partit pendent al Molinon. Pròxim compromís dels blancs,
dissabte vinent contra l’Atletic Club de Bilbao a les 4 de la tarda. 

AB: Tot i no fer ahir un bon partit, CR ha recollit aquest migdia el trofeu pixitxi com a màxim
golejador de la temporada passada que otorga el diari Marca i que s’ha celebrat avui a
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Madrid. Una gala que no ha comptat amb la presència dels blaugranes guardonats, com LM,
premiat amb el trofeu Alfredo Diestefano, i CB que es va endur el Zamora a millor porter.
Jugats també hi ha a primera Celta 1 Sevilla 1 i Betis 1 València 0. Un resultat que no
assegura a GN asseure’s dimecres a la banqueta de Mestalla en el partit contra el Barça, ja que
podria ser destituït abans. Recordem que l’equip acumula 12 jornades de Lliga sense guanyar
i ja són a només 4 punts del descens. Una situació compromesa, similar a la que travessa
l’Espanyol, que avui se la juga contra la Reial Societat en el partit que tanca la jornada
d’aquest cap de setmana a primera. EdB, bon dia. 

EdB: Hola, A, bon dia. Sens dubte el partit més important de la temporada per l’Espanyol, els
resultats fins ara de la jornada 23 l’han deixat a només un punt del descens. A més s’enfronta
a un rival directe, al Reial Societat, que té dos punts més a la classificació. Fa 8 partits, entre
Lliga i Copa, que l’Espanyol no guanya. Se la juga G, que amb un mal resultat podria anar al
carrer. El tècnic té les baixes definitives de C i VS. Cap dels dos ha pogut superar els seus
problemes musculars, però es recupera després de l’últim partit de Lliga al Bernabéu. Homes
molt importants com MA, com B o com VA. G diu que no vol pensar en el seu futur i sí en de
l’equip, per tant, el primer pas per la salvació s’ha de fer avui. 

TALL DE VEU

EdB: La Reial Societat d’E arriba avui a Cornellà el Prat amb algunes baixes, les de CM, AE,
C, Z i A. Tots ells lesionats. El partit es jugarà a dos quarts de nou a Cornellà el Prat amb
arbitratge de l’aragonès JL. Hi haurà, per cert, celebració en la prèvia fora de l’estadi per
commemorar el nou any xinès. 

AB: Més futbol. Hem de repassar també la jornada de Lliga a segona amb partit ahir pels tres
equips catalans. El duel entre Girona i Nàstic a Montilivi, que va acabar amb empat, mentre
que el Llagostera continua acumulant derrotes. GF, bon dia.

GF: Bon dia, A. El duel català a segona va acabar amb un empat a un entre el Girona i en
Nàstic. Els grana, que van jugar amb un home més des del minut 20 per l’expulsió de L, es
van avançar gràcies a un gol de N. A la segona meitat els gironins es van mostrar superiors tot
i jugar amb un home menys. I M va aconseguir igualar el marcador. El golejador del Girona
es va mostrar content pel punt aconseguit i tot i que va deixar clar que si aspiren a posicions
més altes a la classificació, necessiten sumar de 3 en 3, és molt important guanyar a casa.

TALL DE VEU

GF: Un punt positiu per al Girona, però agredolç per al Nàstic. N, autor del gol dels
tarragonins, va lamentar no haver aprofitat la situació favorable al jugar amb superioritat
numèrica i va reconèixer que l’empat ha de servir per corregir errors i treballar de cara a
sumar 3 punts en la propera jornada. 

TALL DE VEU

GF: El resultat deixa el Nàstic 8è, fora de la zona de promoció, però empatat a 38 punts amb
el 6è, el Mirandés. El Girona, que aquest matí ha confirmat que recorrerà a la sanció a la 2a
targeta groga d’A i també a la que va veure M, té ara 30 punts i es manté amb un marge de 5
punts respecte al descens. I qui continua enfonsat a la classificació és el Llagostera, que
acumula 9 jornades sense guanyar després de perdre al camp del líder, l’Alabés. I ara és últim
a 18 punts empatat amb el Bilbao Atlètic, a 8 de la salvació. En la propera jornada, Llagostera
– Albacete, Nàstic – Elx, Huesca – Girona. 

AB: Dues i vint i sis,parlem de bàsquet i de la jornada d’ahir a la Lliga Endesa. El València va

79



perdre el seu primer partit de la competició, DL, bon dia.

DL: Bon dia, A. Segona jornada de la segona volta que com dius ens deixa la primera derrota
del València a la Lliga, ha estat al Bues Arena, la pista del Bascònia, un equip que en pocs
dies ha derrotat el Barça al Palau i el Madrid al Palacio. Bascònia ara mateix és un equip
temible, molt en forma i que aspira a guanyar la Copa del Rei que es disputa la setmana que
ve a la Corunya. Ahir 79-73, resultat que no serveix per treure el València de la primera
posició perquè els de PM encara treuen un punt d’avantatge al Barça que té 16 victòries i dues
derrotes. Un Barça que va superar amb  problemes l’Andorra al Palau per 84 a 79. Al final del
partit li preguntaven a XP per com arribarà l’equip a la Copa i abans de voler parlar de la
Copa XP va voler remarcar la importància del partit de divendres al Palau contra els Alguiris,
on el Barça no pot fallar si vol continuar amb opcions al Top 16 de l’Eurolliga. 

TALL DE VEU

DL: La Penya va perdre a la pista del Cai, 94 a 83. Bon inici de l’equip verd i negre, per un
parcial de 22-3 el segon quart va ser definitiu. La clau, l’actuació del base TB, 33 de
valoració, un 29 al descans. I jugat a la tarda el nou congost, derrota del Manresa 70 a 78
contra el Gran Canària amb un altre gran partit de DM. Insuficient, però, per assegurar la
victòria. Per cert, que el base servi del Manresa, MV, es va fer una fractura al mal·lèol
peroneal i avui l’operen. Estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. Finalment el Madrid va treure la
victòria en el derbi contra Estudiantes, però compte perquè de cara a la Copa no tindrà RF i és
possible que tampoc pugui comptar amb FR.

AB: Més notícies, a la Super Bowl els Broncos de Dember s’han endut el títol aquesta
matinada després de derrotar contra pronòstic els Panters 10 a 24, en una final en què les
defenses s’han imposat als atacs. D’aquesta manera el veterà PM amb 39 anys s’ha convertit
en el quarterback de més edat que aconsegueix guanyar la Super Bowl, sumant el 3r títol de la
franquícia i repetint els èxits dels anys 98 i 99. Primera jornada també al Sis Nacions de
rugby. Empat a 16 d’ahir entre Irlanda i Gal·les, l’endemà de les victòries de França contra
Itàlia i d’Anglaterra sobre Escòcia. El cap de setmana que ve es jugarà la segona jornada.
Dissabte amb el França Irlanda i el Gal·les Escòcia i també diumenge l’Itàlia Anglaterra. 

I un altre dels noms propis d’aquestes últimes hores també ha estat el de TB, que ahir va
guanyar per  10a vegada el trial indoor de Barcelona. El pilot de Piera es va imposar a un
Palau Sant Jordi amb 8200 espectadorsaconseguint la primera victòria aquesta temporada i
que valorava així als micròfons de Rac1.

TALL DE VEU TONI BOU

AB: B empata ara amb AR al capdavant del mundial d’X Trial. Tots dos 35 punts. AC és

tercer amb 24. Tot plegat el dia en què en handbol els blaugrana han fet oficial el fitxatge de

l’extrem esquerre VRJ per les tres pròximes temporades, la qual cosa representa el retorn del

jugador al club d’origen després d’onze anys, i el dia en què també tenim una altra cita

destacada: els quarts de final de l’europeu de Sèrbia de futbol sala amb partit per la selecció

espanyola que s’enfronta a Portugal a partir de les 9. Tornem demà. 

100 Metres, 30/03/16

AB: AI, GM, LM, C, RD, XLL i XP. Fins a dos quarts de tres tots els protagonistes de
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l’actualitat esportiva a RAC1.

El Barça està centrat ja única i exclusivament en preparar el pròxim partit de Lliga, en què
rebrà dissabte el Reial Madrid al Camp Nou en el clàssic corresponent a la 2a volta de la
competició. Un partit pel que serà baixa JM i del qual n’acaba de parlar el capità, AI. Marxem
cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, SG, bon dia.

SG: Bon dia, A. Estem pendents del comunicat mèdic i de les proves que han de fer al central
francès, però tot apunta que es confirmaran les pitjors notícies que ja ens arribaven ahir nit de
França. M té afectat el menisc, el diagnòstic dels metges francesos ja avançava que el tenia
trencat i s’ha confirmat que té aquest menisc del genoll trencat. A falta de les proves que
encara li han de fer, tot apunta que hi haurà operació. Haurà de passar pel quiròfan i això
implica que es perdrà el que quedi de temporada. De fet, abans de confirmar-se aquest
diagnòstic, com ara deies, ha passat AI per la sala de premsa i ja ha apuntat que la lesió és
greu.

TALL DE VEU

SG: Sense M i amb A també lesionat, en aquest cas només per 10 dies, per unes molèsties als
isqui-tibials, pren més importància l’estat físic de JA, que va acabar amb un petit esquinç al
turmell dret el seu parit de la Selecció espanyola, tot i que en principi podrà jugar dissabte
sense problemes. JA i la resta d’internacionals per Espanya, de fet, avui han tingut festa amb
permís de LE. Una setmana atípica per preparar el Clàssic. Queden dos entrenaments que es
faran per la tarda i dissabte es jugarà aquest partit que, diu AI que afronten com sempre
malgrat que hi hagi un coixí de 10 punts entre el Barça i el Reial Madrid.

TALL DE VEU

SG: Serà un clàssic com tots, però especial perquè servirà per homenatjar JC. Avui en parlava
AI.

TALL DE VEU

SG: AI ha avançat a més que la plantilla medita fer algun tipus de recordatori al marge dels
que ja ha previst el club. Insistim, amb la notícia que JM haurà de passar per quiròfan. Els
metges del Barça ja l’han vist, encara li han de fer proves, però ja saben que haurà de passar
pel quiròfan i es perd el que queda de temporada.

AB: Excepte JM, la resta d’internacionals, en canvi, s’han incorporat o s’incorporaran al grup
amb normalitat després de jugar entre ahir a la nit i aquesta matinada els últims partits
d’aquesta aturada de seleccions. JM, bon dia.

JM: Bon dia, A. Amb un nom propi, LM, gol i assistència del crac blaugrana aquesta matinada
en l’Argentina 2 Bolívia 0. El gol de LM, el segon de l’alviceleste, va ser de penal. Tenint en
compte el mal estat de la gespa, al capità argentí, li demanaven al final del partit si hi havia
algun problema de cara al Clàssic.

TALL DE VEU

JM: Tant LM com JM van jugar els 90 minuts. També aquesta matinada Brasil ha empatat a
dos a Paraguai, la Canarinha perdia 2 a 0 i va poder igualar el marcador amb un gol in
extremis de DA al 92. El lateral blaugrana va jugar el partit complet guanyant-li la partida al
madridista DL, que va quedar inèdit. El migcampista de l’Espanyol, HP, no va participar amb
Paraguai en aquest partit. Recordem que NJ sancionat no va jugar a Paraguai, igual que CB
sancionat no ha participat en el el Veneçuela un Xile 4, que tampoc ha jugat el central xilè
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blanc i blau ER malgrat ser a la banqueta. Uruguai ha guanyat per un a zero Perú. Gol de C
amb assistència de LS, que va disputar els 90 minuts. A més, Colòmbia 3 Equador un amb JR
jugant el partit complet. La classificació pel Mundial del 2018 a Sud Amèrica queda així:
passen els 4 primers, Uruguai i Equador 13 punts, Argentina 11, Xile i Colòmbia 10. Brasil
sisena amb 9 punts. A la classificació pel mundial de la Conca Cup, Costa Rica 3 Jamaica 0
amb 90 minuts del central perico OD. I acabem amb els amistosos jugats a Europa amb
presència blaugrana o madridista. TS va jugar els 90 minuts de l’Alemanya 4 Itàlia 1, el
madridista C va jugar els 90 minuts també i va marcar el primer gol. B va completar el partit
sencer com a lateral esquerre en la derrota de Bèlgica contra Portugal per 2 a un. Partit en què
CR va marcar el segon gol dels portuguesos. CR va jugar 60 minuts i P, el partit sencer. El
blaugrana AT va jugar tot el partit entre Àustria i Turquia. Va marcar l’un a 2 definitiu. A més,
el madridista B va jugar els 90 minuts en el França 4 Rússia 2. 

AB: I precisament el Reial Madrid que no s’entrenarà fins aquesta tarda, molt pendents de
l’estat físic de SR, que arrossega unes molèsties lumbars que el van obligara abandonar la
concentració de la Selecció Espanyola abans d’hora. De fet, SR ahir només va poder
completar una part de la sessió amb el grup, però en principi es manté la idea que pugui jugar
dissabte. ZZ recuperarà també avui els darrers internacionals en arribar i que ara repassàvem:
CR, P, B, D, KN, J i C. I mentrestant des de Madrid, ja ha parlat del partit el migcampista
blanc C als mitjans oficials del club.

TALL DE VEU

AB: Un partit, ja ho sabeu, per al qual RAC1 us regala entrades, tal com us venim explicant
els últims dies. Només cal que versioneu la famosa sintonia del Tu Diràs amb lletra dedicada
al clàssic i la piuleu a Twitter amb l’etiqueta #entradesrac1, com han fet l’A i en R,
semifinalistes d’ahir a la tarda al Primer Toc. 

Recordeu que hi podeu participar tant al Primer Toc com al Tu Diràs, on continuem fent
eliminatòries fins demà, en què celebrarem la gran final al Tu Diràs.

Serà un Clàssic especial pel Barça, que aprofitarà l’aparador mundial que significa aquest
partit per homenatjar JC. El club va confirmar ahir que es farà un mosaic de 90.000 cartolines
amb la llegenda «Gràcies, Johan». A més, els jugadors duran gravat aquest text a la part
frontal de la samarreta, on normalment hi ha l’escut que els acredita com a campions del món.
Abans de començar el partit també es projectarà un vídeo de record de la figura de l’holandès
i es farà un minut de silenci en la seva memòria. A banda d’això, recordem que el Barça ha
confirmat que els 8 presidents vius del club presenciaran el partit des de la llotja. Ara bé, el
portaveu JV va demanar paciència a l’hora de parlar d’altres reconeixements més profunds i
va  negar que ahir es tractessin altres tipus d’homenatge, com posar el nom de C a algunes
instal·lacions del club.

TALL DE VEU

AB: Recordem que ahir a les 9 del vespre es va tancar l’espai de condolences habilitat des de
dissabte a la tribuna del Camp Nou, per on hi han acabat passant un total de 60.525 persones,
segons dades facilitades pel mateix club. I encara al Barça, una última hora segons ha pogut
saber RAC1 la reunió prevista per avui per decidir l’hora de la final de la Copa del Rei del 22
de maig s’ha ajornat fins la setmana que ve per problemes d’agenda de PB, responsable de
Mediaset. El Barça i el Sevilla pressionaran perquè la final es jugui abans de les 7 de la tarda,
però la decisió correspon a l’operador televisiu. Avui sí que es reuneixen responsables
deticketing dels dos finalistes per decidir quina zona del camp ocuparà cada afició i on estaran
situades les fan zones.
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I a l’Espanyol també continuen recuperant internacionals a l’espera que tornin els jugadors
sud-americans. Avui precisament ha passat per la sala de premsa RD. GF, bon dia.

GF: Bon dia, A. Un RD que va tornar ahir de la convocatòria amb la sub 21 i que avui ja s’ha
entrenat amb normalitat amb el grup. El canterà blanc i blau ha reconegut que ha trobat molt
bon ambient al vestuari, que ja han deixat enrere la pressió que van tenir quan els resultats no
eren bons i que tot l’equip està il·lusionat i pensant en aconseguir els 3 punts a Màlaga.

TALL DE VEU

GF: Malgrat la convocatòria de RD amb la sub 21 espanyola, el defensa no està comptant amb
gaire regularitat en el conjunt blanc i blau. Tot i així, és conscient que és jove i que ha de
lluitar per donar el màxim d’ell i guanyar-se el lloc. El que ha tingut clar en tot moment és el
seu compromís amb l’Espanyol i ha negat que pensés en marxar del club. Diu que se sent
estimat per l’afició i que l’afició també l’estima a ell i això l’ha permès pensar en quedar-se a
l’Espanyol. Per cert, que RD també ha volgut parlar sobre la possibilitat de recuperar el dorsal
21 de J. El club té la intenció de que el porti algun canterà i D encaixaria en el perfil, malgrat
que el defensa no ha volgut posicionar-se al respecte sobre si el portaria l’any que ve o no.

AB: I abans de tancar amb el futbol, un parell de cites per avui. D’una banda, el
transcendental partit del Barça femení que aquest vespre es juga fer història a la Champions.
GM, bon dia.

GM: Bon dia, A. L’equip de XLL intentarà fer bo l’empat a 0 de l’anada al mini estadi. La
blaugrana RG espera que les vigents subcampiones d’Europa plantegin una vegada més un
partit molt físic. 

TALL DE VEU

GM: XLL té clar el seu objectiu avui a París.

TALL DE VEU

GM: I AP espera també poder igualar la intensitat de les franceses.

TALL DE VEU

GM: Per aquest partit M és baixa. Això obliga a retocar el mig del camp. L’onze de XLL
podria estar format per P a la porteria, en defensa M, RG, T i A. Al mig del camp, PG, O i G, i
en atac A, JH i O. Qui guanyi es veurà probablement les cares amb l’Olimpic de Lion. Aquest
PSG Barça es disputarà a dos quarts de nou i es podrà veure a Bein Sports.

AB: I una mica més tard, a partir d’un quart de deu de la nit, es jugarà també la final de la
Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça B a la nova Creu Alta.

Anirem acabant, però abans sintonia poliesportiva per parlar de bàsquet i escoltar el tècnic del
Barça, XP, en la prèvia del partit d’Eurolliga de demà al Palau contra el Brosbasquet,
novament decisiu de cara als quarts de la competició. DL, bon dia.

DL: Hola, bon dia A. Sí, un altre partit decisiu pel Barça al top 16 de l’Eurolliga. Ja en van
uns quants. El de demà al límit no es pot fallar després d’haver perdut a Vitoria. El balanç de
6 victòries i 6 derrotes, fins i tot guanyant un dels dos partits que falten el Barça podria
classificar-se però no es contempla res que no sigui guanyar demà i si és possible de més de 4.
La diferència per la qual es va perdre a la primera volta a Alemanya. Acaba de parlar XP que
defineix el partit de demà com una final.
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TALL DE VEU

DL: la roda de premsa acaba de finalitzar ara mateix. XP ha repetit unes quantes vegades que
el partit serà definitiu i que guanyar-lo marcarà si el Barça serà o no als quarts de final. XP
que no podrà comptar amb PR mentre que JCN serà dubte fins a última hora. Recordem, el
partit demà dijous al palau a dos quarts de nou.

AB: I encara en bàsquet, avui es juguen les semifinals d’anada de l’Eurolliga. Tornem demà.

6.2.2. Primer Toc

Primer Toc,11/01/16

AP: LM farà història d’aquí a una estona guanyant el 5è FIFA Balon d’Or de la seva carrera,
si no hi ha cap sorpresa. 9è any consecutiu al podi del millor jugador del món i com dèiem tot
apunta que s’endurà la 5a pilota d’or. Com ha dit el mateix M, ara l’escoltàvem, mantenir la
motivació per seguir guanyant quan ja ho tens tot i en el seu cas per triplicat és realment
complicat, però el petitó ho ha tornat a fer en un 2015 per emmarcar amb 5 títols. I jo crec que
no hi ha hagut millor estímul que el repte que li va llançar en públic i davant de tot el món CR
ara fa un any. 

TALL DE VEU

AP: Obrigado, C. Són les 7 i 8 minuts, bona tarda al públic que avui ens acompanya en
directe. Veig que heu vingut de gala, també, així m’agrada, ja podeu aplaudir ja una mica.
Avui tenim la tribuna plena de l’estudi 1 de RAC1 amb públic que ha vingut a veure i a viure
la ràdio en directe i a compartir també aquest Primer Toc de gala pendents del FIFA Balon
d’Or. Ens han portat fins i tot pastetes per berenar des de Terrassa unes noies molt
simpàtiques. Poseu-vos còmodes que gaudirem del programa i d’aquesta gala de la FIFA
Pilota d’Or que ja ha començat. Benvinguts al Primer Toc.

Dilluns 11 de gener, fa una estona que ha començat aquesta cerimònia de la FIFA Pilota d’Or
al Congress House de Zuric i ja s’han donat els primers premis. Anem cap allà amb l’enviada
especial de RAC1, SG, hola, bona tarda.

SG: Hola, bona tarda.

AP: Quins premis són oficials a hores d’ara?

SG: Doncs mira, ara mateix el LE acaba de guanyar el guardó a millor entrenador. De fet,
l’està recollint en el seu nom RF. El podem fins i tot escoltar.

TALL DE VEU

SG: En aquesta gala recull com dèiem el guardó de millor entrenador de l’any per LE. Fins al
moment el que ja sabem també és l’11 fifpro, l’11 de l’any escollit pels futbolistes. Amb N a
la porteria, defensa per DA, TS, R i M, mig del camp per M, P i I i al davant M, C i N. Per
tant, 4 jugadors del Barça, 4 del Madrid, un del Bayern, un del PSG i un de la Juventus.
Aquest 11 fifpro, 11 de l’any insistim pels futbolistes i també tenim el guardó al millor
entrenador de futbol femení, concretament ha estat la seleccionadora dels Estats Units, GE,
després d’haver-se proclamat aquest any campiones del Mundial de Canadà.

AP: Doncs aquests són els premis que de moment ja són oficials. Ens ha enganxat en directe
la nominació al guardó a LE com a millor entrenador del 2015 i hem pogut escoltar les
paraules del secretari tècnic del Barça, RF, agraint aquest primer premi que s’emporta el
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Futbol Club Barcelona. Encara queden per repartir el de millor jugadora, el de millor jugador,
que serà el colofó a la gala, i també el premi Pushkas al millor gol d’aquesta temporada,
recordem que LM hi opta amb el golàs que va fer a la final de la copa del rei contra l’Atlètic
Club de Bilbao.

Línies obertes amb el Congress House de Zuric per seguir aquesta gala. A partir de les 8 quan
acabi, quan sapiguem el nom del nou FIFAPilota d’Or 2015 ja tindrem també les primeres
reaccions. A partir de les 8 podrem escoltar en directe en aquestPrimer Toc especial les
valoracions de tots els protagonistes d’aquesta cerimònia. Com dèiem ho compartirem tot
plegat en públic a l’estudi amb l’actuació dels Pantaleó, que ens acompanyaran en directe cap
a un quart de nou, i també amb l’anàlisi del Toni Padilla i el Marc Guillén. Hola T, bona tarda.
Hola, M. Bona tarda. 

TP

MG

AP: També vestits de gala, gràcies. Si, home una camisa molt elegant. I tu també una camisa
molt elegant, home, T.

MG

T

AP: Ara ho comentem tot plegat i entre premi i premi també farem balanç de la jornada de
Lliga d’aquest cap de setmana que es va tancar ahir i que va completar la primera volta. Bé,
amb aquest asterisc de l’Esporting de Gijón – Barça que s’ha de jugar el 17 de febrer. De
moment l’Atlètic de Madrid continua com a líder. També començarem a mirar cap al derbi de
Copa de dimecres a Cornellà el Prat. Avui s’ha confirmat, per exemple, que demà els
entrenadors es trobaran al camp de l’Espanyol per fer-se la tradicional fotografia amb les
samarretes. De la resta de l’actualitat esportiva, molt ràpidament, RG, jugador de l’Atlètic de
Bilbao, estarà dos mesos de baixa per una lesió al lligament del genoll esquerre. Per tant, RG
és baixa pel partit contra el Barça al camp nou d’aquest diumenge a dos quarts de nou del
vespre. Al Rali Dakar s’esta disputant la divuitena etapa de 393 km entre Salta i Belén, a
l’Argentina. Fa uns minuts l’australià TP ha guanyat l’etapa en motos i és el nou líder de la
general. En cotxes encara s’està disputant l’etapa. De moment A és líder i SL mantindria la
primera posició a la general. Ha començat també l’europeu de waterpolo masculí, i femení a
Belgrad. La selecció espanyola femenina ha debutat aquest matí amb victòria 29 a 3 contra
Croàcia. Les de MO tornen a jugar dimecres contra França. I l’equip masculí va guanyar ahir
el seu primer partit i demà s’enfrontarà a Montenegro en el segon duel de la fase de grups. Per
últim, en bàsquet LM ha incorporat temporalment el base serbi MM per substituir durant un
mes la baixa del lesionat JT. Els manresans i la Penya han perdut en aquesta jornada,
s’allunyen de la copa del rei, el líder de la Lliga Endesa ACB continua sent el València,
invicte. El Barça Lassa és segon a un partit i el Supermanager a la lliga dels oients de RAC1
victòria pel JG de Sant Fos de Capcentelles i a la Lliga privada de la redacció, intractable, el
DL ha guanyat la jornada i continua com a líder. 

Primer Toc de gala fins a les 9 amb el RO a la part tècnica i amb tota la redacció d’esports.
Després arribarà el No ho sé amb el JMP i a les 11 el Tu Diràs amb més ressaca d’aquesta
gala FIFA Pilota d’Or amb el DS. Avui a la tertúlia amb el trident dels dilluns: Santi Nolla,
Xavier Bosch i Ernest Folch. Un quart de vuit.

TALL DE VEU

85



AP: Si tot va bé, d’aquí a 45 minuts LM farà el discurs de la seva 5a pilota d’or. Durant
aquesta primera ronda del programa anirem recordant tots els discursos que ha anat fent LM.
Ara sentíem quan va guanyar la seva primera Pilota d’Or el 2009. El 2009 hi havia Pilota
d’Or i FIFA World Player, per això ha fet 2 discursos, perquè va guanyar els dos trofeus LM.
Hem escoltat també el que va dir el 2010 quan no era el favorit després que la selecció
espanyola hagués guanyat el Mundial de Futbol, LM, X i AI van ser al podi final i contra tot
pronòstic jo diria LM es va acabar enduent la seva segona pilota d’or. En aquell cas ja era
FIFA Pilota d’Or i de seguida sentirem també què va dir el 2012 i el 2012 abans que, si no hi
ha cap sorpresa majúscula, també faci el seu discurs com a guanyador de la 5a Pilota d’Or de
la seva carrera que si ja era històrica la 4a, T, M, imagineu-vos que aquest futbolista n’hagi
guanyat 5 i després de 2 anys que no han estat els millors de la seva carrera, amb lesions amb
certes decepcions amb el Barça amb l’Argentina, no? Han estat dos anys complicats amb CR
guanyant el 13 i el 14 la Pilota d’Or i ara tornaria a guanyar LM.

T

M

AP: Ara que deies això, com és habitual hi ha hagut una roda de premsa prèvia dels finalistes
aquest migdia i n’ha estat pendent la SG. S, escoltarem què han dit M, CR i N en aquesta roda
de premsa prèvia mentre continua evolucionant la gala, la cerimònia.

SG: Doncs, sí, de fet és una gala on participen especialment els tres finalistes de Pilota d’Or.
A LM, per exemple, ja l’hem vist pujar a l’escenari fins a tres cops. A la presentació, després
quan ha pujat lògicament en aquest cas també perquè era part de l’11 fifpro, però hi ha hagut
una tercera intervenció de M perquè li han fet una petita entrevista i de fet ara qui pujarà serà
CR. En tot cas, per cert que ja se saben les votacions de millor entrenador LE ha rebut un 31
% dels vots, PG un 23 % i JS, el seleccionador de Xile campió de la Copa Amèrica un 9 %.
Aquests vots, per tant, diríem que d’una manera bastant clara ha guanyat el tècnic asturià
aquest premi a millor entrenador de l’any tot i que, insistim, no hi era present ni ell ni PG. Un
pèl trist per la gala que en aquelles fotografies que fan just abans de dir qui és el guanyador
les imatges normalment són imatges en directe i l’únic en directe era JS, després vèiem la
fotografia de LE i de PG. I com els hi explico, doncs això, és una gala que poc a poc l’han
anat allargant i ara, ja et dic, CR en breu pujarà a l’escenari, li faran unes preguntetes i encara
trigarem una bona estona a saber doncs qui és el guanyador d’aquesta Pilota d’Or, en aquest
cas, ja ho sabeu, vaja, és un secret a veus que serà LM. El dubte és saber qui serà segon, si CR
o N. Si vols, mira, podem escoltar el primer document de M en la roda de premsa prèvia que
hi ha hagut aquesta tarda, perquè clar, serà la 5a Pilota d’Or i li feien triar, una tria jo crec
bastant fàcil, entre aquestes 5 pilotes d’or o un Mundial de Futbol. I això deia M. 

TALL DE VEU

SG: Hem d’explicar que aquestes paraules corresponen a la roda de premsa que hi ha hagut,
prèvia entre els candidats, diria que tots tres molt relaxats. En el cas de LM probablement ja
per experiència. És la 9a vegada que trepitja Zuric. En el cas de CR també en porta 7. És a dir,
que són ja dos experts. De fet, des del 2010 quan es va colar AI a la segona posició, doncs, o
és M o és C el que queda primer i l’altre queda segon. No hi ha ningú que es coli. Veurem si
avui N es cola també entre l’argentí i el portuguès. Però en general hem vist, això, molt
relaxats tots tres. En el cas de N fins i tot també molt content. És l’únic que debuta per dir-ho
així, i se’l notava cofoi. I en aquest sentit, hi ha hagut molta complicitat. Especialment,
lògicament, entre els dos companys d’equip, entre M i N. Primer N explicava que admirava
LM, que li sembla que és un gran jugador fora del camp però també ho és fora i també sobre
la seva relació fora del camp quedava clar que LM pensa el mateix del seu company N. 
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TALL DE VEU

SG: Agraïa N aquests elogis encesos per part de LM i li preguntaven de fet al brasiler si ja
considerava que estava al nivell dels seus dos companys d’escenari avui, de M, de CR. Deia
que li resultava molt difícil dir-ho.

TALL DE VEU

SG: Que tots dos eren els seus ídols i per tant li costa molt dir si ja està al seu nivell. El que
pensa és que ha de millorar cada dia i intentar doncs algun dia arribar on han arribat ells.
També, com deia, parlava CR molt relaxat. Jo crec que probablement amb un paper molt
similar al que arribava LM l’any passat aquí, conscient que el guanyaria C, i per tant això li
permetia doncs, en aquest cas avui el portuguès està fins i tot simpàtic, tenint en compte doncs
com és ell. Avui ha dit que ell està molt satisfet del rendiment que havia tingut ell
personalment durant l’any però que lògicament pensava que els favorits, el favorit sobretot
per aquesta Pilota d’Or és LM i fins i tot N creu que pot estar davant d’ell pels premis
col·lectius que tots dos han aconseguit durant l’any. 

TALL DE VEU

SG: Deixa’m dir, A, que no ho hem comentat, perquè era un dels punts d’interès del dia
d’avui un cop està força clar que LM guanyarà la 5a  Pilota d’Or, el seulook.

AP: Sí, ara t’ho anava a preguntar.  A veure com anava vestit LM. 

SG: En aquestes gales tots sabem que li agrada anar un pèl arriscat, però avui no, eh, avui
l’hem vist força discret, amb un vestit negre, estrenava avui marca, Armani, i amb corbatí
negre, ja et dic que molt discret LM. En canvi, N un pèl més cridaner amb un barret, el vestit
és gris fosc amb una armilla negra i corbatí negre, però sobretot el barret és el que marcava
una mica la personalitat. En la fotografia de l’expedició blaugrana també hi havia A i I i et
diria que també tots plegats de fet anaven el negre rigorós. De fet, la nota sens dubte de la
gala, la sensació de la gala ha estat el jugador de la Juve, P, que si heu vist ja l’11 fifpro el
deveu haver vist, amb un vestit negre amb unes flors daurades ben llampants que podrien
entapissar un sofà de dubtós gust, s’ha de dir. Però en tot cas, això és al que ens tenia més
acostumats LM perquè és obvi que quan poses una darrera l’altra totes les fotografies de les
Pilotes d’Or que haurà guanyat, doncs el vestit potser és el que les ha de diferenciar, o fins i
tot també evidentment el pas dels anys. No és el mateix el LM del 2009 que el d’ara, però
segurament amb el vestit és on quedava més clar, però ja et dic que el d’avui era molt
semblant a algun altre d’alguna altra temporada, però en tot cas ha apostat per aquesta
discreció avui LM.

AP: Doncs sí, anava amb un vestit semblant a CR amb aquest corbatí, molt elegant, eh, però
vull dir que no és cridaner tal i com ens tenia acostumats LM. Oi que no, M, T?

M

AP: Sí, Armani, aquest any era Armani.

M

T

AP: Doncs escoltam, deixa’m preguntar-te, és just el premi a LE, eh. L’hem viscut en directe.
Tot i que ha estat, la votació que ens comentava la S, més igualat de l’esperat. 31 % dels vots
LE, 23 % PG, amb un triplet, ostres, molt més igualat.
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T

AP: Sí? Tu creus que és respectable?

T

AP: Però també ha passat, si. Jo crec que hi haurien d’haver anat perquè forma part de la seva
feina i del seu càrrec. És a dir, està molt bé que t’agradi entrenar, però ser entrenador del
Barça, tal i com està mediatitzat el futbol, comporta una sèrie de coses. Per exemple que de
tant en tant hauria de fer una entrevista. També serveix per PG, m’ha semblat lleig que no hi
anés PG perquè a més a més està de vacances. Estan fent un stage a Doha els del Bayern de
Munic.No tenen competició.

M

AP: Més títols, vols dir. Al tècnic que ha tingut més títols.

M

T

M

T

AP: Sí, però va guanyar A que tenia una Copa i una Champions aquell any, no?

T

M

AP: Però escolta’m, si porta una americana P que és horrorosa doncs s’ha de dir.

M

AP: Bueno però comentem la «xorrada» i ja està, aquí queda. 

M

AP: Escolta’m, doncs llavors, GE, millor entrenadora de futbol d’aquest any 2015, la
seleccionadora d’Estats Units, campions del món, et sembla just, també?

M

AP: Justíssim, eh. Va fer un Mundial brutal, i una final increïble contra el Japó a més a més.

M

AP: Sí senyor. DL, hola, bona tarda.

DL: Bona tarda, A. Deixa’m dir una cosa que em sembla important sobre el que comentaven
de l’Atlètic de Madrid el M i el T, que és que això del màrqueting és a tots els premis, no
només a la FIFA i a la Pilota d’Or, perquè a l’any següent la Lliga de futbol professional
premia els millors jugadors de la Lliga passada, de la Lliga anterior que havia guanyat
l’Atlètic de Madrid i no van premiar ningú de l’Atlètic de Madrid, que fins i tot això va
indignar el club matalasser perquè van començar a donar millor porter, millor defensa i només
sortien jugadors del Barça i del Madrid, que cap d’ells havia guanyat la Lliga i els RG, C, G,
etcètera, no van ser premiats cap d’ells. És a dir que això del màrqueting ho hem d’aplicar a la
pilota d’or, però també en aquest cas a la lliga de futbol professional que no va premiar cap
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jugador de l’Atlètic de Madrid quan havia estat campió i amb mereixement aquella Lliga.

AP: 7 minuts passen de dos quarts de vuit del vespre. Per on tenim la gala ara mateix, S?

SG: A punt d’anunciar qui serà el guanyador del premi Pushkas al millor gol. Recordem que
aquí LM opta amb el primer gol que fa a la final contra l’Atlètic...

AP: Bé, doncs hem perdut una mica la comunicació amb la S, a veure si podem recuperar un
so millor des del Congress House de Zuric quan d’aquí a una estona, bé ara mateix està a punt
d’anunciar-se el premi Pushkas al millor gol de l’any. Com ens deia la S hi ha el gol de M a la
final de la Copa del Rei que és un golàs i dels tres finalistes per mi és el millor, per l’estètica,
tècnicament és molt més complicat el que fa LM i el guanyador és WL? Wl, sí, sí. És WL, oi?
AF, hola, bona tarda. 

AF: Hola, bona tarda.

AP: AF ens volia explicar la història d’aquest gol de WL que és el sorprenent guanyador del
premi Pushkas, oi?

AF: Sí. Jugador llavors del Goianesia que en un partit de la Lliga regional brasilera contra
l’Atlético Goyaniense amb 342 espectadors a la graderia, menys de 400, doncs va marcar
aquest golàs amb semixilena després d’un gir de 360 graus. Això era l’11 de març. 

AP: Ara el penjarem al Twitter del Primer Toc el gol de WL que ha estat sorprenentment
nominat com a premi Pushkas.

AF: Sí, un jugador que té una història curiosa al darrera. És un brasiler de 26 anys que
cobrava 1300 dòlars al moment de fer aquest gol, l’11 de març. Va acabar el contracte amb el
Goianesia el mes de maig, va tenir un pas fugaç pel Tombense de la sèrie C del Brasil i
després es va quedar 3 mesos sense club. No tenia club fins que la seva nominació al premi
Pushkas al novembre doncs va revolucionar la seva carrera i va acabar signant un contracte
amb el Vilanova de la sèrie B del Brasil. Diu que la nominació li ha canviat absolutament la
vida, que la gent el saluda pel carrer, es fa fotografies, li van ploure les ofertes en aquell
moment, diu que ha estat una bogeria. I com es va assabentar d’aquesta nominació? Doncs
explica que ell anava un dia caminant pel carrer quan un cotxe li va tallar el pas, el conductor
va sortir ràpidament i quan WL tenia el pitjor pensament pensant que l’atracaven, doncs
simplement li volia demanar una fotografia. Ell no sabia res i fins que no va parlar amb la
seva dona no va saber del segur que era un dels nominats. Diu que aquest vespre la seva gran
il·lusió és conèixer N, que és el seu ídol.

AP: Premi al futbol de barri, eh, aquest premi.

TP

AP: Els internautes.

TP

DL: Quan vota la gent passen coses com que YM, el xinès, sigui titular en un All Star de
l’NBA. Perquè a Xina, en són uns quants. Clar, és el que passa quan dones tot el poder, que
està molt bé, a la gent.

AP: Per mi el gol de, dels tres finalistes potser n’hi ha de millors, però dels tres finalistes era
el de M. Però escolta, mira, WL el seu minut de glòria també, aquest brasiler. Diria que hem
recuperat millor so amb la SG des del Congress House de Zuric. Sorprenent, oi, S, la victòria
de WL?
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SG: Doncs la veritat és que sí, el que passa és que aquestes són votacions que han fet els
internautes i és veritat que estèticament era un gol molt maco. És veritat que jo, estic d’acord
amb tu que, pel que fa al mèrit i a més sent una final, el gol de M probablement és molt més
difícil de fer, però el vot és per internet, han pogut votar fins pràcticament uns minuts abans
d’anunciar el guanyador i finalment doncs mira també està bé que el premi hagi anat per un
desconegut a qui li ha canviat la vida com explicava l’AF arran d’aquesta nominació. 

AP: Hem d’escoltar encara algun document més d’aquesta roda de premsa prèvia de M, CR i
N, que ha estat marcada pel bon rotllo, eh, entre els tres futbolistes. S’han tirat floretes entre
tots.

SG: Doncs sí. Ha estat ben curiós, pràcticament et diria que ha estat l’última pregunta, li
demanaven a M i a C que diguessin què escollirien de l’altre, què li envejaven, què admiraven
un de l’altre. I així ha acabat la roda de premsa:

TALL DE VEU

AP: Està bé C quan diu «M’agradaria tenir la cama esquerra de LM», ha estat elegant i
després ja li surt un altre cop aquella vena de «no la tinc tan malament, l’esquerra. No xuto
tan malament, amb l’esquerra». 

TP

AP: Sí, ha estat bé, ha estat bé. Per què? Perquè avui sabia que perdria.

TP

AP: Sí, això ha estat bé.

SG: Haig de dir que, només volia dir que l’any passat, per exemple, C també en aquesta gala
fins al moment on jo crec que ho va espatllar del crit final que potser no tocava, a la roda de
premsa prèvia i també quan al hall de l’hotel es van trobar, va estar també molt agradable i
molt simpàtic amb M. És a dir, que es guarden bastant les formes més enllà de la rivalitat que
després puguin tenir al camp. El cert és que normalment ja els últims anys, C especialment, jo
crec que el va tranquil·litzar l’any passat guanyar el seu tercer, la seva tercera Pilota d’Or i
evidentment l’actitud que portava l’any passat no era la d’avui, però en totes dues ocasions en
la seva versió va estar prou simpàtic. 

AP: Doncs sí, la veritat és que sí. A veure, dades de la Pilota d’Or, d’aquest guardó que D, des
de quan es dóna?

DL: Doncs des de 1956. Hem de recordar que entre 1956 i 2009 es va dir Pilota d’Or i era
coneguda com Pilota d’Or tècnicament, i a partir de 2010 es va fusionar amb el FIFA World
Player per crear un premi únic, el FIFA Pilota d’Or. Val a dir que tothom li continua dient
Pilota d’Or, així que al menys en aquest sentit la Pilota d’Or hi surt guanyant clarament. Per
mirar el palmarès se sol separar en dues èpoques: del 56 a 2009 i de 2010 fina ara. Ho
ajuntarem per fer-ho més pràctic. El més bàsic que hem de saber: M, jugador amb més pilotes
d’or amb 4, camí de la 5a. Amb 3, C, CR, P i VB. Per equips, l’altre dia parlàvem del domini
del Barça en el palmarès dels diferents títols. En la pilota d’or també el domini és total. El
Barça en té 11 comptant la d’avui de M, 10 però camí de la onzena, Madrid i Milan 8,
Juventus 7, Bayer de Munic 5. Les 11 del Barça, 5 de M, comptant sempre la d’avui, una de
LS, dues de C, una de S, una de R i una de R. On el domini es fa encara més palès és en els
podis. Jugadors que el Barça ha col·locat en qualsevol de les tres primeres posicions del podi
des de 1956, el Barça en té 30, el 2010 ja en va col·locar 3 en una sola edició, Madrid 23,
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Bayern 18, Milan 17, Juventus 16. Tornant a M, porta des de 2017 pujant al podi de manera
ininterrompuda. Primera posició: anys 2009, 2010, 2011 i 2012. Segona posició: 2008, 2013,
2014. Tercera posició: 2007. Amb el d’avui, 9 anys consecutius pujant al podi. CR també
porta pujant al podi des de 2007, però amb la interrupció de 2010, any en què M va guanyar
per davant de I i X. Recordem que el premi va estar tancat a jugadors europeus fins a 1995,
des que es va obrir a futbolistes de tot el món el domini és per als sud-americans que l’han
guanyat 9 vegades, que seran 10 amb la de M, per 5 dels europeus, i una d’un jugador africà,
JW, que el va guanyar l’any 95.

AP: DoncsM com dèiem a l’inici del programa a punt de seguir fent història en aquest tipus
de premis individuals i com ens explica el D, el Barça també domina aquest palmarès de la
pilota d’or, abans pilota d’or ara FIFA Pilota d’Or amb aquest premi conjunt.

MG

DL: Deixa’m afegir que no és molt sabut però com que fins l’any 95 el premi era tancat a
jugadors només europeus, a M i a P, com que eren tan bons, no la FIFA sinó la Pilota d’Or,
l’equip va donar un premi honorífic a M i a P, perquè eren sud-americans però eren tan bons,
és a dir que M i P tenen una pilota d’or honorífica cadascun dels dos.

AP: Són dels millors de la història i també s’ho mereixien. Llàstima que el premi fos tancat a
la resta del món fins al 95. S, tenim millor jugadora de l’any.

SG: Sí, el premi aquí jo diria que no hi ha hagut sorpresa perquè ha anat per CLL, la jugadora
nord-americana, ho dèiem abans, que a Estats Units va guanyar de manera bastant brillant el
Mundial de Canadà i per tant el premi ha anat a parar amb ella. Recordem que competia amb
la japonesa AM, finalista d’aquell Mundial, i amb l’alemanya CS. Han estat les tres finalistes i
finalment CLL ha estat la gunyadora d’aquest guardó a millor jugadora de l’any.

AP: Doncs només queda el premi gros. 13 minuts i les 8. una pausa i de seguida el vivim aquí
en directe, al Primer Toc de gala, amb públic a l’estudi, sí senyor, ara us repartirem el berenar.
Ara tornem. 

PUBLICITAT

TALL DE VEU

AP: Doncs aquests han estat els 4 discursos. Abans a l’inici del programa sentíem què va dir
el 2009 i el 2010, i ara aquests últims discursos del 2011 i el 2012. Les 4 pilotes d’or que ha
guanyat M. Veurem què diu, si ell és el guanyador com tot apunta, en el 5è discurs del FIFA
Pilota d’Or que està a punt de saber el seu guanyador, S.

SG: Doncs efectivament ja ha aparegut a l’escenari KK, que és un dels que donarà aquesta,
esperem, 5a pilota d’or per LM i en breu ho sabreu, per tant ja podeu pujar el so perquè K és a
punt de parlar.

AP: Doncs som-hi.

SO GALA PILOTA D’OR

SG: 5a Pilota d’Or. No hi ha hagut sorpresa i M que fa història amb aquest premi. S’havia
pres un parèntesi de les dues últimes edicions però recupera aquesta 5a pilota d’or, un M que
es mira la pilota ben satisfet, avui se’l veu molt tranquil, eh, i de seguida començarà a parlar ja
i veurem quin és el seu discurs.

DISCURS LEO MESSI
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AP: El 5è discurs de LM, no hi ha hagut sorpresa i ha guanyat la 5a pilota d’or de la seva
carrera i s’ha enrecordat, T, M, d’aquests dos anys de CR.

TP

MG

TP

AP: Què volia dir? Què volia dir?

TP

AP: Sempre ens quedarem amb la incògnita de què volia dir al final, no? Potser tenia alguna
idea pensada i ha dit «ara no me’n recordo, ja està, lo dejo aquí, gracias a todos». S, no hi ha
hagut sorpresa, discurs com és habitual sobre de LM que ja gaudeix d’aquesta 5a pilota d’or i
ara tots cap a aquesta catifa vermella on podrem escoltar els protagonistes.

SG: Sí, anirem a escoltar els protagonistes. Deixa’m dir, però, perquè és interessant, era un
dels punts que volíem saber avui, ja se saben oficialment els percentatges de votacions. M ha
quedat el primer, ha guanyat aquesta 5a pilota d’or amb un 41,33 % dels vots, CR segon amb
un 27,75 % dels vots, N 3r  amb un 7,86 % dels vots. Avui CR en la roda de premsa prèvia
deia: «Bé doncs caldrà veure, ja sóc conscient que no sóc el favorit, que el pot guanyar LM,
fins i tot N per davant meu». 

AP: Doncs s’ha tallat la comunicació amb el Congress House de Zuric, però ens ha explicat la
S que com és habitual ràpidament un cop ja se saben els guanyadors tenim els percentatges i
és interessant, eh, veure que CR ha estat segon amb una gran diferència. Només el 7,8 % de
vots per N, 27 % de vots per C i 41 % per LM. 

MG

AP: T’ha sorprès, T?

TP

AP: És molt jove, N.

TP

MG

AP: Home el fill de C ja ha dit que li agrada M, eh, això ja és públic. Anava a dir que es posa
molt interessant a partir d’ara també el podi de la pilota d’or, les votacions, però hi ha hagut
anys que M i C ho han acaparat pràcticament tot. Sí, R amb el Bayer de Munich o R havien
aconseguit el triplet en aquell any 2013 i van colar-se però ara és interessant veure què passarà
en els propers anys amb N ja consagrat al Barça fent una temporada que aquest any éspichichi
de la lliga, per exemple, i ha estat liderant el Barça quan M no hi ha estat. LS està fent una
temporada també magnífica, CR, B, B estan fent també una bona temporada. Hi ha futbolistes
a la Bundesliga, a la Premier League que també estan destacant. És a dir que s’obre el ventall,
no, de cara al futur per aquesta pilota d’or que han dominat clarament o M o C des del 2007?

MG

TP

AP: P, per exemple? Tot i que no és tan visible perquè no fa gols, no? I els golejadors són més

92



visibles en aquest tipus de premis individuals.

TP

AP: O AI també. És una injustícia.

TP

AP: 8 i 5 minuts, LM ha guanyat, ho hem viscut en directe al Primer Toc aquí amb públic a
l’estudi al seva 5a pilota d’or de la seva carrera i ha continuat fent història. Farem un avanç
informatiu. De seguida els Pantaleó per celebrar aquesta 5a pilota d’or de LM i la SG ja la
tenim desplaçant-se cap a la zona mixta d’aquest Congress House de Zuric per poder escoltar
la veu dels protagonistes d’aquesta FIFA Pilota d’Or. 

A les 9 arribarà el No ho sé amb el JMP, avui farcidet després de tot el que ha passat a les
últimes hores a Catalunya i ens en farà un tastet, a mi em fa molta il·lusió, el JA. Hola, JA,
bona tarda.

JA

AP: Avui, et sentirem molt, no? A partir d’ara aquí a l’estudi 1 de RAC1 a Barcelona? 

JA

AP: El públic, eh, que t’ha seguit des de Madrid tots aquests anys. Deixes la capital, per tant,
això ja està? Ja has decidit, eh?

JA

AP: De l’Estat.

JA

FE

AP: Molt bé, gràcies Fina i gràcies també a l’A. Us escoltem a les 9, adéu siau. 

Avançament Tu Diràs: 

DS: Una, dues, tres, quatre i cinc. Tot, absolutament tot el que ha donat de sí la gala de la 5a
Pilota d’Or de LM al Tu Diràs. Avui amb el SN, l’EF i el XB, el trident de luxe dels dilluns.
Amb la SG des d’allà, el C i el S des d’aquí. Repassarem el crit que va canviar la història. Què
ha passat des d’aquella celebració de C. Escoltarem els discursos del rei i moltes sorpreses
més. Per rematar-ho tot, com cada dilluns, amb la secció de la Premier.

PUBLICITAT

AP: 11 minuts passen de les 8 del vespre al Primer Toc. Hi serem fins a les 9. hem viscut en
directe el triomf de LM com a guanyador de la Pilota d’Or 2015, la FIFA Pilota d’Or 2015.
També LE ha guanyat el premi a millor entrenador de l’any i una de les sorpreses de la tarda
ha estat la victòria de WL com a premi Pushkas a millor gol de l’any quan semblava, no, que
el gol més espectacular era el de la final de la Copa del Rei de LM, però ha guanyat aquest
brasiler, WL. Són els premis més destacats. També, per exemple, la millor entrenadora ha
estat GE, seleccionadora dels Estats Units, i la millor jugadora de l’any, la millor jugadora, la
Fifa Pilota d’Or femenina ha estat CL, dels Estats Units, selecció que va guanyar el campionat
del món femení de futbol aquest estiu al Canadà. I ara ens acompanyen, i sentim la música de
fons, els Pantaleó amb nou disc. Es diu Reina Victòria. Avui aquí a l’estudi 1 de RAC1 el D i
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el G. Hola D, hola G.

D

G

AP: Un aplaudiment pels Pantaleó. Públic que ha vingut expressament per vosaltres. Sí, sí, M
i la Pilota d’Or no els importava pràcticament. No, no, molta gent ens ha escrit a Twitter que
tenien ganes de sentir-vos en directe fent un acústic. Un grup nou, jove, de Terrassa? Sí,
podem dir-ho així? Grup egarenc?

D

AP: Sí? Diem-ho així.

D

G

AP: I com sorgeix la idea una mica a grans trets si ens ho podeu explicar de crear aquest
grup?

D

AP: Sí, per exemple dissabte sou al Fnac del Triangle, oi? Aquest dissabte.

D

AP: La gent que us vulgui veure en directe. Reina Victòria es diu el nou disc dels Pantaleó, de
Música Global, la discogràfica que us porta, i avui ens fareu un acústic. Què ens tocareu?

D
AP: Mustaki, que és la cançó número 2, eh, el track 2 del nou disc Reina Victòria.

G

AP: I l’havíeu fet mai en acústic o no?

D

AP: I propers bolos a la vista a banda d’aquest de dissabte del Fnac del Triangle que volgueu
recomanar a la gent que ens escolti?

D

G

AP: També teniu compte de Twitter i ara també penjarem alguna fotografia al compte de
Twitter del Primer Toc d’aquesta actuació que ens fareu. Sou futboleros? Del Barça?

G

D

AP: DL seria molt feliç amb aquests cromos vintage.

D

AP: Què us ha semblat M, 5a Pilota d’Or?
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D

AP: Doncs vinga va, doncs per celebrar aquesta 5a pilota d’or, aquest dia històric per M  i per
al FC Barcelona, els Pantaleó en directe abans d’anar cap a la zona mixta del Congress House
de Zuric, on ja estan parlant els protagonistes. El D i el G, Pantaleó, Reina Victòria, en directe
al Primer Toc. 

ACTUACIÓ PANTALEÓ

AP: Bravo, bravo, bravo, eh. Soneu molt bé, molt i molt bé. I serveix per celebrar un dia
històric que estem vivint en directe aquí a la ràdio a RAC1. Pantaleó us seguim i molta sort en
el futur.

D i G

AP: I moltes gràcies per haver vingut. Un aplaudiment pels Pantaleó. 

I ens demana pas la SG des de la zona mixta d’aquest Congress House de Zuric ja amb els
primers protagonistes, S.

SG: Mira, podem escoltar DA. 

DECLARACIONS DANI ALVES

SG: Mira, jo crec que ja hem sentit prou respostes de DA i tenim aquí a JS, el tècnic de Xile.
Buenas noches.

ENTREVISTA

SG: Pues las palabras de JS i està parlant N. 

CONNEXIÓ EN DIRECTE

SG: Doncs marxa d’aquesta zona N i ara ja doncs pràcticament a l’espera del gran
protagonista del vespre, de LM, de moment encara no el veiem. Jo crec que encara trigarem
uns minuts en poder parlar amb el flamant guanyador de la seva 5a Pilota d’Or.

AP: Doncs protagonistes d’excepció que hem pogut escoltar en directe amb la SG des de
Zuric, tant N com A parlant clar, també JS, i ara m’agradaria saludar, quan queden 5 minuts
per arribar a dos quarts de nou del vespre el cap d’esports de RAC1, el RLL. Hola, R, què tal?
Bona tarda.

RLL: Hola, A i companyia. Bona tarda.

AP: 5 Champions, 5 pilotes d’or. No té sostre eh LM. 

RLL: Espectacular. No cal dir que el guardó d’avui és absolutament merescut, que estava
cantat i jo m’he quedat amb ganes de saber què volia dir LM quan tot just abans d’acabar el
seu speech ha mirat cap a l’estrada, mirava cap avall i semblava que anava a continuar, que
anava a dir alguna cosa, alguna dedicatòria més, i s’ha mossegat la llengua i al final ha dit
«buenas noches y gracias» i m’he quedat amb les ganes de saber a qui volia dedicar també
aquest...

AP: Mira, perdona, que parla M a Zuric. S:

SG: Sí, amb un petit caos però ja el tenim aquí, felicitats.

DECLARACIONS MESSI
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SG: Doncs s’ha acabat de tallar quan era l’última resposta de LM. Sentíem el cap de premsa
del Barça dient «La última, la última», doncs l’última resposta no l’hem pogut acabar
d’escoltar en perfectes condicions, però sí LM. A veure si hem recuperat la connexió amb la
S. Doncs no, no hem recuperat la connexió amb la S. En qualsevol cas hem pogut escoltar la
majoria de declaracions de LM en aquesta zona mixta del Congress House de Zuric. S, no sé
si ha acabat i ha marxat ja LM? Mira, encara parla.

DECLARACIONS MESSI

SG: Ara sí, marxa un LM que va amb la lluent Pilota d’Or, portant-la amb les dues mans i
realment un pèl caòtica la zona mixta però tot i així jo crec que l’hem pogut sentir en gran
part, pràcticament tots els protagonistes, com a mínim del Barça, potser veurem si al final més
tard parla JMB però els importants que són els jugadors, els protagonistes del dia d’avui ja els
hem sentit.

AP: Has pogut veure la Pilota d’Or de prop ara amb LM. De fet, la SG, TP, MG, també el DL
que ha entrat aquí ja amb les primeres votacions, és un clàssic de la Pilota d’Or, ja tenim aquí
les primeres votacions.

DL: Ara ho expliquem però és un document llarg, eh. Són unes quantes pàgines.

AP: Ara ho expliquem i al Tu Diràs amb més calma, però volia dir-vos que la SG va tenir
l’ocasió i el privilegi d’entrevistar cara a cara LM quan va guanyar la seva primera Pilota
d’Or el 2009, eh S, ho recordes?

SG: Sí, sí, llavors encara era la Pilota d’Or de France Futbol i per tant es feia en gales
separades la gala fifa i després hi havia aquesta, era un programa de televisió concretament on
France Futbol lliurava aquella Pilota d’Or, li va donar a LM en aquella temporada 2009 i
realment doncs eren altres temps i els enviats especials, que no érem tants i que vam poder ser
allà a París doncs, això, vam tenir l’oportunitat cadascun de nosaltres de compartir 5 minutets
amb ell i parlar sobre el que havia suposat per ell aquella primera Pilota d’Or. Ara uns quants
anys més tard doncs ja n’ha guanyat 5. I el veiem fins i tot et diria que en la paraula fins i tot
s’ha anat expressant millor o com a  mínim de manera més clara o menys tímida que ho feia
llavors. 

AP: Ningú li ha preguntat això que deia ara el R, si tenia pensat dir alguna cosa i se li ha
oblidat, o s’ha mossegat la llengua al final del seu discurs?

SG: Bé, jo crec que la primera resposta, no sé si, potser no ho hem arribat a escoltar, a la
primera resposta ell deia sí, sí, m’he quedat en blanc allà dalt i el que volia dir és que doncs
tant de bo cada any féssim, o és prou important perquè cada any amb els títols col·lectius,
doncs eh, continuem guanyant coses i encara no en som del tot conscients de tot el que estem
aconseguint.

AP: Ah, perfecte, no, potser jo no n’he estat pendent d’aquest moment. Sí que recordo haver
sentit aquest final de la resposta de LM. S’ha quedat en blanc eh, R, no era res important
potser el que havia de dir.

RLL: Sí, sí tot just ha estat la primera resposta i interpreto que LM es referia a aquell moment.
Sí, sí, doncs mira, cap problema, escolta.

AP: Escolta, molta expectació amb el vestit de M i al final, com deia DA, sembla que el fet de
ser pare, s’hagi fet gran i no vulgui cridar l’atenció, no?

RLL: Sí, avui la novetat és que el vestit era més sobri, tot i el canvi de marca. Ha acabat la
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relació amb Dolce & Gabana i ha començat una relació comercial amb Armani. Suposo que
molt ben remunerada. Doncs avui ha lluït aquest vestit més sobri, no? Amb el corbatí, que està
molt de moda, eh, això sí. Més que la corbata.

AP: S’està portant molt el corbatí. A veure, D, algunes curiositats d’aquestes primeres, llistat
de votacions que ja tenim?

DL: Bé, si algú té alguna petició en concret d’algun país, alguna selecció, que ho digui.

MG

DL: Ara acabo d’alimentar a la bèstia, eh, perquè aquí hi ha totes les seleccions adscrites a la
FIFA que han votat. Recordem, seleccionadors, capitans i periodistes.

AP: Puc fer una petició? LM? Què ha votat LM?

DL: Sí, home, clar, clar, evidentment. Anem amb LM, que ha votat, compte amb això, LS l’ha
votat primer, ha votat segon N i tercer AI. Ha votat primer a S, segon a N i tercer a I. Ja que hi
som, N ha votat primer a M, segon a S i tercer a R. Per si algú es posa a criticar i diu que tant
N com M han votat a tres del Barça, per exemple, JR, capità de Colòmbia, ha votat primer C,
segon B i tercer GB. Aviam, vaig passant papers perquè ara passo al quart full d’encara
capitans. C, capità de Portugal ha votat B, J i B. És a dir que cadascú està escombrant cap a
casa seva. Algunes curiositats.  Hi ha alguns vots que s’han perdut. Per exemple, pel que fa a
la Selecció Espanyola, tenim la votació de VdB que ha votat M, C i I, però en canvi no
apareix la votació de C. No apareix. S’ha perdut. No sé si de camí d’Oporto a Zuric s’ha
perdut la votació de C, però no hi és. He buscat també per curiositat, ja em coneixes, la de
Líbia, la de C, a veure què havia votat C. No apareix. No apareix la votació de C.

AP: Tampoc ha arribat? Però això és un clàssic, no, que es perden vots pel camí?

DL: Potser no ha respost C, però no apareix. No sé. També sabem que C és una miqueta
estrany, peculiar, però no ha respost. Tampoc hi és la del capità de Líbia. És a dir que des de
Líbia no han votat o no els han trobat. Resulta curiós també que 3 persones han votat M com a
primer. L’han votat com a primer, a M. El capità de Guatemala, URC, l’ha votat també, a M
coma  primer el capità de Noruega, PS, T, i l’ha votat també com a primer l’entrenador de
Guatemala, IF.

TP

AP: Li ha donat la vida. Què té M amb Guatemala? Els hi deu agradar aquest futbol més
posicional o més dur o...

MG

TP

AP: Molt bé, doncs. Alguna curiositat més, D, d’aquestes votacions que es fan públiques.

DL: Sí, si vols ràpidament el que he mirat és qui ha votat un trident del Barça, eh, que hagi
votat tres jugadors del Barça. Per exemple, hi trobem el capità de Corea del Sud, R. R ha votat
M, N i LS.

AP: L’holandès AR, eh?

DL: Sí, sí. El capità de Sri Lanka, el capità de Swazilàndia, el capità de Swazilàndia, déu n’hi
do.
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AP: Bon criteri a Swazilàndia.

DL: Sí, AT com a capità de Turquia ha votat M, N i LS. L’entrenador d’Andorra, JLA, ha
votat, aviam que ho tinc per aquí, ha votat M, N i LS. Tinc per aquí TM, que el tenia aquí
assenyalat, TM, M, A i M.

AP: Veus, tres argentins. 

DL: tres argentins. Qui més tinc per aquí? MO de Dinamarca, M, N i LS. Ja estem acabant
amb els seleccionadors. SI, l’exjugador, seleccionador de Nigèria, ha votat M, N, LS. HDG de
Panamà ha votat M, N i LS i finalment el seleccionador de Sri Lanka ha votat I, M, N i el
seleccionador de Síria ha votat M, N i AI.

AP: Escolta’m, SI?

DL: És que ara ho estava pensant, que crec que me l’he saltat, és capità... sí, sí...

AP: Em diu l’A per línia interna que ha votat també el trident del Barça.

DL: Capità, Suècia, I, M, S i N, sí.

AP: Doncs, mira...

DL: Ah, no, no, no, no. No és el capità de Swazilàndia és el que ve després, el de Suècia. És
que és una mica liós. El de Swazilàndia ha votat M, C i EH.

M

AP: Tenen molt a veure, sí, Suècia i Swazilàndia.

TP

DL: És que és un nom que no apareix. 

AP: Mira, mentres el busques...

DL: El que sorprèn és que M ha votat a R com a tercer... home, tenia moltes opcions, i la seva
tercera opció ha estat IR.

MG

AP: Escolta, m’apunta l’AF per línia interna que si no estava a la preselecció no es podia
votar.

DL: És que fent una lectura així en diagonal el nom de B no, no...

AP. Si no estava entre els 23, clar, no es podia votar.

RLL: A mi, A, el que m’ha sorprès és la diferència, és a dir, hi ha més diferència entre C i N
que no pas entre M i C. A mi això m’ha sorprès en un any que, sí, C ha fet molts gols, és qui
més gols ha fet de l’any, però no ha guanyat cap títol i, per tant, a mi em sorprèn molt aquesta
diferència entre C i N. Per mi no és real. De fet, per mi és tan irreal que per mi LS hauria
d’estar en aquest podi i no CR.

AP: Sí, ha acabat 5è diria LS en les votacions. Això? Anaves a dir alguna cosa, D?

DL: No, no, no, anava a dir, és que ara continuava mirant, la que és segurament la votació
més surrealista de totes. Per mi és la del capità de Vanuatu, FM, que ha votat, compte amb la
votació del capità de Vanuatu que per mi l’ha fet a conya ja, eh. Ha votat primer P, segon TM i
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tercer AS. O sigui, no té cap sentit.

TP

AP: Sí, tu creus que...? Bé, podi de la Pilota d’Or segons aquest capità. Doncs, com diu el R, a
mi també m’ha sorprès i jo li preguntava al TP, és curiós que en l’any que hi ha hagut més
debat, al menys aquí o a l’Estat espanyol, de si havia de quedar segon N i C hi hagi una
diferència d’un 20 % percentual, una diferència de 20 punts percentuals. 27 % dels vots C, 7,8
només N.

RLL: Hi ha molta gent que vota per inèrcia, jo crec, encara. Com deia abans el M, també hi ha
molta votació política, però crec que potser estem davant de l’últim any, eh, on C rep aquests
vots per inèrcia, perquè, vaja, la figura emergent de N jo crec que l’any que ve encara serà
més reconeguda sens dubte.

DL: És que qui no vota, normalment, qui no vota M com a primer, vota C. C té moltes
primeres posicions i en molts casos encara hi ha aquest binomi, aquesta dualitat de M C són
els dos millors jugadors del món. N jo crec que encara ha de fer aquesta passa de ser
reconegut com el millor, de poder estar a l’alçada de LM. Fins que això no sigui així, és que
tu ho veus i C té gairebé les mateixes primeres posicions que LM, la diferència és quan C no
apareix entre els tres millors i aquí sí que hi és LM, però hi ha molta gent que encara aposta
per C.

TP

RLL: Està molt bé aquesta teoria, T, la comparteixo, però també et dic que avui he vist un C
que ha après a perdre. És a dir, avui tot el dia relaxat, ens ho explicava la S, més simpàtic del
que és habitual, també resignat, evidentment, però fins i tot et diria que crec que, m’aventuro
a dir que C avui ha tingut clar que no tornarà a guanyar la Pilota d’Or. 

AP: Sí, depèn dels títols, com dèiem abans també, no, si el Madrid aconsegueix algun any un
triplet amb C doncs potser sí que ho aconseguirà, però ara mateix sembla difícil que, veient
com està el futbol, pugui tornar a regnar. A més té 31 anys eh ja, CR.

MG

AP: Tu creus que deixarà el Madrid aquest estiu?

MG

AP: Saps que el presentador, JN, un actor nord-irlandès, no tenia el plaer, i KA, la
presentadora, li han fet broma a C. JN li ha dit «jo sóc seguidor del United, quan vens cap
allà?» en mig de la gala, li ha fet conya. Vull dir que directament li ha dit...

MG

AP: Deixa’m preguntar-li al T també pel guanyador del premi Pushkas. No sé si han donat els
percentatges, han votat els internautes, han estat un coma sis milions de vots a través de la
xarxa, WL s’ha endut el 46 % dels vots i el gol de M a la final de copa el 33 % dels vots. El de
F, el que li va fer al Barça el jugador de la Roma des del mig del camp, només el 7 % dels
vots.

TP

DL: Jo crec que d’Irlanda del Nord.
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AP: Era una jugadora.

TP

RLL: A mi no, eh. A veure, per gustos els colors. A mi el gol de WL, quan vaig veure els 10
nominats, jo recordo que vaig fer un tuit destacant el gol de WL. A mi em sembla un golàs. El
de M també. Són gols incomparables. És que és molt difícil comparar dos gols o dos golassos,
però vaja, a mi la història de WL em sembla un petit homenatge a un dels homes del dia, DB,
que cantava allò de «We can be heros», doncs mira. L’heroi del dia és WL i escolta M l’ha
donat per bo, per tant, endavant.

AP: Com l’ha colat, eh.

TP

AP: Que visqui el seu moment de glòria. 

TP

AP: No ho sabem. 

RLL: Sobre la gala, A, l’he vist sencera, l’hora i mitja, el millor de la gala ha estat la primera
actuació dels, d’un grup croat que es diuen Two Celos, són dos tios amb dos celos i han fet
una versió de Thunderstruck de ACDC espectacular. Si podeu recuperar-la, meravellosa. 

AP: Però a més tocaven amb una energia el celo sensacional, eh, sí, sí.

RLL: El millor de la gala, després d’aquesta actuació ha anat cap avall la gala.

AP: Perquè LL no t’ha agradat, no?

RLL: Sí, però ja se m’havia fet llarga la gala, molts next comings, molts ara farem això, ara
farem allò, molts vídeos, molt televisiva...

TP

RLL: Bé, sí, sí, jo crec que o t’agraden aquest tipus de gales, tal, o se’t fa una mica feixuga,
una mica llarga. Després heu parlat de moda, no vull fer enfadar més el TP, només em quedo
amb el barret de N. Crec que no n’hem parlat prou. Aquest barret de cowboy o de quaker que
vol posar de moda N, eh.

TP

RLL: Sí, a mi no m’importaria que es posés de moda, eh, i que el portéssim pel carrer com a
principis dels anys 20, eh, ens quedaria bé aquest barret. 

TP

RLL: Sí, aniríem més tapadets. I després m’ha inquietat molt veure a V dir LE, m’ha inquietat
la presència d’A i no m’ha agradat que R digués una mentideta. És a dir, les coses pel seu
nom: LE no hi ha anat per un compromís o perquè no podia en aquell moment perquè tenia
massa feina, no, no, no hi ha anat perquè no ha volgut. I, escolta, és la seva manera de fer, és
un tio amb personalitat, és un tio coherent, ja no, com abans deia la S, ja no hi va anar a la
gala de la Lliga, no hi anirà mai més a cap gala, imagino. Però no hi ha anat perquè tingui
feina o perquè tingui un compromís. No, no, és que no hi ha volgut anar i no hi ha hagut
manera de convèncer-lo. És la seva manera de fer. I jo m’he estat preguntant durant tota la
gala si LE l’estava seguint. Si estava escoltant RAC1, si l’estava veient a la tele o si estava
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fent un passeig amb bici amb els seus fills o les seves filles. Suposo que demà li preguntarem
a la roda de premsa prèvia al derbi. 

MG 

AP: No, però normalment sortia una persona famosa a donar el premiacompanyat del
president. És cert que ha sortit S, ha sortit.

TP

AP: Hi ha un any que l’hi dóna G. A M hi ha un any que l’hi dóna PG. 

TP

AP: Ves a saber què hagués passat. 13 minuts per les 9. Mentre la SG continua al Congress
House de Zurcic perndent de JMB, hem escoltat en directe les valoracions de LM, de N, de
DA, també de JSP, i ara a veure si tenim temps abans de les 9 d’escoltar el que digui el
president del Barça, JMB. També m’agradaria comentar ràpidament amb el RLL com ha anat
l’estrena dels futbolistes del futbol base que per fi han pogut jugar després de la sanció de la
FIFA. Avui que s’ha donat la FIFA Pilota d’Or, la FIFA també ha estat protagonista al Barça
en els últims mesos i aquest cap de setmana hem viscut una jornada històrica, R. Sobretot
també pel coreà P, oi? Que va debutar.

RLL: Sí, hi ha hagut moltíssimes estrenes, però vem col·locar el focus ahir en el partit que el
juvenil A de G jugava a Saragossa, al camp de l’Ebro. Derrota un a zero. Derrota preocupant
amb debut de P, com deies. Va jugar amb el dorsal 10, 61 minuts. Va demanar el canvi amb
rampes, va notar evidentment la inactivitat, li manca ritme de competició i diguem-ne que no
va ser una estrena gaire lluïda per aquest sud-coreà. Un a zero, derrota, partit bastant dur,
bastant brut de l’equip de l’Ebro que a la primera volta havia perdut 8 a 0 a la Ciutat
Esportiva. És a dir, que aquesta derrota és preocupant i a més allunya definitivament el Barça
de la possibilitat de guanyar el títol de la divisió d’honor juvenil, és 4t, l’equip de G, a 12
punts de l’Espanyol quan resten 13 jornades per acabar la Lliga. Dissabte que ve a les 12 del
migdia a casa, a la Ciutat Esportiva, el més que possible redebut d’A, de l’altre sud-coreà. De
fet, podrien jugar plegats L i P amb el juvenil A del Barça. Partit contra el cornellà, si no hi ha
problemes amb eltransfer ni amb la fitxa aquesta setmana, el redebut d’A dissabte que ve a les
12 del migdia, a veure si entre els dos sud-coreans ajuden a, i els altres reforços, ajuden a
millorar la imatge del juvenil A de G.

AP: Doncs ho veurem, ho veurem. A veure si aconsegueixen... la Lliga està molt difícil, com
ja han explicat moltes vegades a la sessió dels masovers amb el D i el GA, però a la
Champions juvenil el Barça té opcions. Està esperant rival encara i també podrien tenir la
seva oportunitat els dos coreans. Perfecte, R. Alguna cosa més?

RLL: Res. Si vols parlem de rugbi també per...

AP: Home, i tant. A més aquí tens el...

RLL: Per no faltar a la tradició dels dilluns. La divisió d’honor del rugbi espanyol es reprèn el
cap de setmana que ve. La Sambuiana rep l’Ordisia dissabte al migdia i el Barça juga a
Santander al camp del Bazco. I destacar també que els clubs catalans estan distribuint entrades
de la final de la Lliga francesa del top 14 que es jugarà el dia de Sant Joan al Camp Nou. Un
partit que pot ser històric, perquè si s’omple el Camp Nou, el ritme de venda d’entrades va
fantàstic, si ’omple l’estadi pot ser el partit entre clubs més vist de la història del rugbi amb,
vull dir, amb més capacitat a l’estadi, amb més gent veient el partit en directe. La Lliga
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francesa ja ha venut un primer paquet d’entrades, unes 50.000. venda per internet a finals de
2015 i aviat obrirà una altra finestra per aconseguir entrades. I la Federació catalana ha
distribuït entrades, unes 250.000, que li ha donat la lliga francesa, a través dels clubs. El Barça
està negociant amb la Lliga francesa, perquè això no ho van tancar quan van tancar l’acord,
disposar d’un paquet d’entrades pels socis, pels socis del Barça. A un preu reduït. Estan
negociant però no li sobren entrades als organitzadors del Top 14. El Barça per cert, això ja ho
vem dir quan es va tancar l’acord, cobrarà un milió d’euros pel lloguer de l’estadi. El Barça
lloga l’estadi a la lliga francesa que s’encarrega de la organització del partit. I el Barça a canvi
cobrarà un milió d’euros més despeses, més el més que possible canvi de gespa. Això és el
que cobrarà el Barça per cedir l’estadi a la Lliga francesa perquè puguin organitzar la final del
top 14.

AP: Això serà el 24 de juny, un cop ja haurà acabat tota la temporada i es jugarà aquesta final
del top 14 a l’estadi.

RLL: Sí, i ho fan, recordem-ho, perquè no hi ha estadis grans disponibles a França perquè es
juga l’Eurocopa 2016.

AP: Correcte. Molt bé. TP, vols afegir alguna cosa? Amant del rugbi?

TP

RLL: Bàsicament perquè juguen a segona, eh. 

TP

RLL: Ara mateix mira, P, ho he estat mirant avui, Racing Metro, hi ha molta emoció al top 14,
eh. Racing Metro de París, que és l’equip de Racing 92, l’equip d’AC, Clermon Ferran,
Toulouse i Toulon, estan, són els 4 primers i estan amb dos puts de diferència. Són els 4 grans
ara mateix de la lliga francesa i els que tenen més opcions de jugar aquesta final.

AP: Apassionant doncs, la seguirem de cara al 24 de juny d’aquesta final del top 14. Gràcies
R, una abraçada.

RLL: Adéu. Adéu siau. 

AP: 8 minuts per les 9, amb la Pilota d’Or i els protagonistes que hem escoltat en directe. No
hem tingut massa temps de parlar de la Lliga i del partit de Copa de dimecres, que el Barça
encara ha de sentenciar el pas a quarts de Copa. Ara us faig una petita pregunta per tancar la
tertúlia d’avui. Vols comentar alguna cosa abans, T?

TP

AP: Un organisme antic, no?

TP

AP: Potser li van enviar amb colom missatger, no? En aquesta línia, i per això van arribar
l’últim dia. 

TP

AP: 7 minuts per les 9. S, apareix el president o l’escoltem ja al Tu Diràs?

SG: Jo crec que l’escoltarem ja al Tu Diràs perquè el veig però són alguns mitjans amb drets
que van per davant nostre i jo crec que arribarà a la nostra posició més enllà de les 9 del
vespre. Per tant, a la nit al Tu Diràs escoltarem les reaccions del president Bartomeu. Deixa’m
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dir, perquè no ho hem dit en el programa, i òbviament també li preguntarem, avui JT, que ha
estat present aquí a la gala. El president de la lliga de futbol professional, doncs, ha criticat el
Barça pel tuit de felicitació que va fer ahir nit al nou president de la Generalitat, CP. Un tuit
que ha trobat, el president de la lliga de futbol professional, fora del lloc. Perquè diu que
aquest president vol trencar Espanya i que per aquest motiu el troba fora de lloc. No cal
recordar el passat polític de JT. Tothom el coneix. Membre de Fuerza Nueva i a més de
manera orgullosa, per tant és una opinió que ens podíem esperar, però en tot cas li
preguntarem lògicament al president del Barça. 

AP: Molt bé. Bona feina, S. Gràcies. Bon viatge de tornada i t’escoltem aquesta nit al  Tu
Diràs. 

SG: Gràcies, bona tarda.

AP: Adéu siau. Algun comentari sobre tot el que va passar ahir, sobretot a les xarxes socials.
Com va dir el nou president de la Generalitat, potser hauríem d’aixecar una mica la vista de
Twitter tots plegats.

MG

TP

AP: Amb un sí o amb un no. Primer, parlant de normalitat, recordo que demà a les dues els
entrenadors de Braça i Espanyol es troben per fer la tradicional fotografia a l’estadi de
Cornellà el Prat, prèvia al derbi de copa de dimecres, que és a les 9 de la nit i el viurem en
directe a RAC1. Per tant, sembla que els derbis comencen a recuperar una mica la normalitat i
el seny. Esperem que en el partit també. I amb un sí i amb un no: us creieu aquest Atlètic de
Madrid? 8 gols en contra en la primera volta. És una xifra brutal, eh.

MG

AP: Fa més por que el Madrid o no?

MG

TP

AP: Gràcies, TP, MG, ha estat un plaer un altre dilluns.

TP

AP: Sí home. Un aplaudiment per ells, pel TP, el MG, els tertulians del dilluns, avui, amb qui
hem compartit aquesta FIFA Pilota d’Or que ha guanyat LM.

TALL DE VEU 

AP: Avui acabarem el programa amb música de DB, per fer-li el nostre particular homenatge.
I acabarem, més enllà de la Pilota d’Or, per exemple, estàvem pendents, a l’inici del programa
hem dit que estava encara en marxa l’etapa de cotxes del Dakar, que hi ha hagut sorpresa, A,
al final.

A: Sí, deixa’m recordar que en motos victòria de TP, que és el nou líder de la general amb dos
minuts sobre el portuguès G. El millor català, GF, és vuitè, i en cotxes, s’està acabant l’etapa,
de fet comencen a arribar els primers participants. La guanyarà segur AT, que ja ha creuat la
línia de meta, seguit de CS i el nou líder serà SPA. A dos minuts quedarà CS i estem pendents
de SL, que era el líder però que encara no ha arribat, que en l’últim punt de control perdia més
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de 8 minuts i, res, estem pendents que arribi, però de ben segur que SL ha perdut el lideratge.

AP: Doncs aquesta nit ho expliquem al Tu Diràs. Gràcies, A. Fins aquí el Primer Toc, especial

gala FIFA Pilota d’Or que ha coronat LM. Tots els detalls aquesta nit al Tu Diràs amb el S.

Nosaltres tornem demà. Adéu siau. 

Primer Toc, 09/02/16

Primer Toc, amb Aleix Parisé.

Atenció, el protagonista del dia.

TALL DE VEU

AP: És de les poques coses interessants que ha dit LE en la roda de premsa d’aquest migdia.
De fet és gairebé l’única que es pot rescatar de la compareixença del tècnic asturià en la
prèvia del València – Barça de copa. Avui no tenia gaire ganes de parlar. Però em sembla
destacable aquesta reflexió que ha fet LE sobre la motivació que ha de tenir l’equip a Mestalla
després del 7 a 0 de l’anada. El més lògic és que facin moltes rotacions i que juguin els menys
habituals. El barça porta una tralla increïble des del 30 de desembre: 12 partits en poc més
d’un mes i encara li queden 8 partits consecutius fins al 6 de març per completar aquest cicle
terrorífic de 20 partits en 68 dies. A més a més, LM no s’ha pogut entrenar aquests dos darrers
dies pel problema renal, i 4 jugadors estan apercebuts de sanció i es podrien perdre la final si
veiessin una groga demà a Mestalla. Són M i P, la  parella de centrals titulars, AI, el capità, i
LS, l’home que està en millor forma aquesta temporada pel que fa al gol. Per tant, demà tot
apunta a un barça de circumstàncies per complir el tràmit de l’excés a la final de copa, però el
barça s’hi juga molt més que això. El barça demà pot fer història a Mestalla. Si no perd,
encadenaria 29 partits seguits sense caure derrotat. Una cosa mai vista en els 117 anys
d’història d’aquest club. El partit de demà a Mestalla és un tràmit, però amb un gran premi.

Bona tarda, són les 7 i 9 minuts. Benvinguts al Primer Toc.

Dimarts 9 de febrer, el dia que obrirem les portes de la Masia per parlar del planter del barça
amb els nostres masovers, l’Oriol Domènech, de Mundo Deportivo, hola, O. Bona tarda.

OD

AP: I el Gerard Autet. Ex futbolista. Hola, G. Bona tarda.

GA

AP: Benvinguts. De seguida obrim les portes de la masia i parlem dels masovers. A més a més
avui hem quedat en directe amb DB, l’ex jugador del filial que ha marxat a l’Estrella Roja de
Belgrad, cap a un quart de nou aproximadament el trucarem en directe i hi parlarem una bona
estona. Abans de tot això repassarem l’actualitat del primer equip del barça, que avui passa
per LM, aquesta petita intervenció a la qual ha estat sotmès per eliminar els residus renals i
també per la prèvia de la tornada de semis de copa entre el València i el Barça que es jugarà
demà a les 9. Durant el programa estem pendents també de qualsevol novetat en la crisi
esportiva de l’espanyol després de la maneta que va encaixar ahir a casa contra la reial
Societat. Eduard de Batlle, hola bona tarda.

EdB: Hola, bona tarda, A. 

AP: Quina és la situació ara mateix?
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EdB: Doncs que G ha salvat el cap i guanya temps fins al pròxim partit dissabte contra el
València a Mestalla. Per què? Doncs sobretot pel suport i la confiança que avui han mostrat
els futbolistes de la plantilla cap a l’entrenador. El president, CYC, i els seus consellers
responsables de l’àrea esportiva s’han trobat avui amb G i amb els jugadors. Els capitans li
han dit que confien en el tècnic, i per tant G s’asseurà a la banqueta de l’Espanyol dissabte
contra el València. Després explicarem tots els detalls d’un dia que ha estat força llarg, i
explicarem també que l’Espanyol perd de cara a Mestalla un futbolista important: HP. Notícia
d’aquesta mateixa tarda. Lesionat muscular. També és baixa, encara de més durada, 3-4
setmanes, el porter A.

AP: Deu n’hi do, els dos propers partits del València. Demà un plebiscit contra el barça. A
més a més avui trucarem a València per saber quin ambient s’espera demà a Mestalla i després
aquesta finalíssima dissabte a dos quarts de nou del vespre contra l’Espanyol. Com deia avui
el RS a la redaccicó, E, el València Espanyol de dissabte és com Los juegos del hambre, no?
Una mica un duel que qui perdi morirà i encara agreujarà més la seva crisi esportiva.

EdB: Sí, hi havia algú més malparit encara que deia que és un duel de Walking deads entre G i
N. El que està clar és que qui palmi va al carrer i si empaten, veurem.

AP: Després en donem tots els detalls, d’aquesta crisi esportiva de l’Espanyol que fa 7
jornades que no guanya. De fet ha sumat dos punts dels últims 21 i continua a la zona baixa
de la classificació a només un punt de la zona de descens. Fins ara, E.

EdB: Fins ara.

AP: De la resta del dia, el lateral del Madrid, M, té una luxació a l’espatlla dreta, podria estar
unes 3 setmanes de baixa. Atenció perquè és dubte per l’anada de vuitens de Champions
contra la Roma de dimecres de la setmana vinent. El porter JOB ha renovat amb l’Atlètic de
Madrid fins al 2021. Avui tenim partits de futbol internacional: a Anglaterra un West Ham
Liverpool, replay de la FA Cup. Qui guanyi passarà a vuitens de final i s’enfrontarà amb el
Blackburg. Comencen també els quarts de final de la copa d’Alemanya a partit únic. Avui
Bayer Levercusen Verderbremen i Stutgard Borusia Dormund. Demà juga el Bayern de
Munich de PG al camp del Bohu. També tenim vuitens de copa a França a partit únic. Avui
destaca el Soisó Mónaco. En bàsquet, l’ACB diu en un comunicat que els clubs han decidit de
moment ajornar el seu posicionament en el conflicte Eurolliga fins a conèixer l’evolució i la
concreció d’aquests dos projectes. El mes de març hi haurà una nova assemblea en la qual
l’ACB haurà de prendre una decisió definitiva. En handbol el català JC fitxarà la temporada
vinent per l’Scopge de Macedònia. Tenia contracte amb el Kiel alemany fins al 2017 però ha
arribat a un acord per rescindir-lo. I la selecció espanyola de futbol sala jugarà les semifinals
de l’europeu aquest dijous contra el guanyador de l’Itàlia Kazakhstan. L’amfitriona, Sèrbia,
jugarà l’altra semifinal contra el guanyador del Rússia Azerbaidjan.  

Primer Toc, fins a les 9 amb el Raül Orgales a la part tècnica i tota la redacció d’esports.
Després el No ho sé, amb el JMP, i a les 11 el Tu Diràs amb el DS. Avui amb el trident dels
dimarts, els Llimós i FP, de Mundo Deportivo. 

Un quart de vuit. 

PUBLICITAT

De seguida ens hi posem, amb la prèvia d’aquest València Barça i després farem la sessió dels
masovers, avui trucarem DB en directe. És a Xipre, per cert, fent un stage de mini
pretemporada amb l’Estrella roja de Belgrad. De fet la superlliga de Sèrbia es reprèn el dia 20
de febrer. L’estrella roja de Belgrad és líder molt destacat i ho té tot de cara per aconseguir
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aquest títol. Després parlarem amb l’ex futbolista de la masia, ha estat 10 anys al planter del
Barça. Abans us recordo, OD, GA, també al Roger Saperas. Hola, R.

RS: Hola, bona tarda, A.

AP: Bona tarda. Que aquest dijous posarem Rac1 cap per vall, suposo que n’esteu al corrent,
eh?

GA

AP: No, de moment encara és secret. Tots els programes...

OD

AP: Mira... T’hi veuries o no?

GA

AP: Estigueu molt atents a l’antena de Rac1 aquest dijous a partir de les 9 del matí perquè
canviarà absolutament tot. Canviaran tots els presentadors. Qui farà el Primer Toc? És una
incògnita. Jo ho sé i és molt potent. Serà, jo diria que sorprenent i la gent s’ho passarà molt
bé. Ens divertirem moltíssim aquest dijous de 7 a 9 amb el presentador.

OD

AP: Sí? Alguna pista? Bueno, bueno, home. Deixe’m-ho aquí. Ens divertirem molt aquest
dijous escoltant el Primer Toc. A més a més serà post València Barça, oficialment el barça
s’haurà classificat per la final de copa si no hi ha un daltabaix majúscul a Mestalla després del
7 a 0 de l’anada. Per tant, serà un Primer Toc també especial amb el Braça ja assegurant-se la
primera final d’aquesta temporada. I també tenim en marxa, i us ho recordo perquè aquesta
mitja nit durant el Tu Diràs tancarem l’enquesta que estem fent al compte de Twitter del Tu
Diràs del tercer duel de quarts de final de la cançó camí de Milà amb Rac1. Heu de votar, en
aquest tercer duel de quarts de final, entre Argent Damico, es diu així, eh, O? AD que ens ha
recomanat @Marcelpellejero Amo Milano. 

És un estil més lent. Amb aquesta referència a Milà, la ciutat on es celebra la final de la
Champions.

RS: Més bucòlic.

AP: Sí. 

RS: No? Un punt més...

AP: Més italià, no? Més romàntic.

RS: Un puntet empalagós dels italians.

AP: Amo Milano, d’AD, que és  una de les propostes perquè passi a les semifinals. 

RS: Aquí ja puja una mica, eh. Té un puntet més hip-hop.

AP: Més rapera. Podeu votar entre Amo Milano d’DD o Entics amb la cançó Milano City que
ens recomanava @playingtime que és la M.

AP: Què, aquesta què, A, S, D?

GA
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AP: Sí, acompanya millor. Camí de Milà t’acompanya millor. Jo no vull influir però jo votaria
Entics en aquest bloc de quarts de final.

RS: Jo sóc més del M. Jo sóc més, sí, un punt més romàntic, l’Amo Milano...

OD

AP: Mira, encara queda un duel de quarts, hem de fer el duel entre les dues semifinals i la
final serà just abans de l’Arsenal Barça. És a dir que resoldrem la cançó que acompanyarà
Rac1 camí de Milà el dia del Las Palmas Barça, que és l’últim partit abans de l’Arsenal Barça,
és a dir, el 20 de febrer. La setmana vinent resoldrem aquest concurs que estem fent amb els
oients perquè ens ajudin a triar aquesta cançó, clàssica ja, que va acompanyant al Primer Toc i
a tots els programes esportius de rac 1 el barça camí de la ciutat on es jugui la final de la
Champions, aquest any és a Milà. Fins a mitja nit podeu votar al compte de Twitter
@Tudirasrac1 entre DD i E. Recordeu que en semifinals ja estan classificades Talco, La Torre,
aquesta cançó que va guanyar el primer duel de quarts de final, i Jovanotti, LJ amb la cançó Il
piu grande spectacolo. Avui a mitja nit ho resolem al Tu Diràs.

Vinga i ara sí, l’actualitat del Barça que avui passa per un nom propi com és el de LM. Està bé
eh el Petitó, S?

RS: Sí, a l’argentí li han practicat litotrícia per mirar de solucionar els problemes renals que
arrossega des de desembre. Recordaràs tot l’enrenou que vam tenir amb la pedra durant el
mundial de clubs, que va fer que es perdés la semifinal contra el Wanchow i que pogués jugar,
això sí, la final contra River Plate, i a més marqués un dels gols de la final.

AP: El primer, el que obria la llauna. El més difícil.

RS: Pel que ens diuen, l’operació ha anat bé i de fet ahir el nefròleg i codirector de medicina
interna de la clínica Quiron, JM, va explicar al Tu Diràs en què consistia exactament aquesta
intervenció a la que s’ha sotmès LM: 

TALL DE VEU

RS: Doncs, per tant, en principi ha de quedar solucionat aquest problema després d’aquesta
intervenció no invasiva, com ara explicava el doctor JM. A LE avui també li hem preguntat
per l’estat de LM, però no tenia gaires ganes avui de donar detalls. 

TALL DE VEU

RS: I amb això ens hem quedat de LM. No ha volgut respondre tampoc LE a la pregunta de si
l’argentí estarà en condicions de jugar diumenge al Camp Nou contra el Celta, donat ja per fet
que demà no jugarà aquest partit de Mestalla. En tot cas, recordem que segons el comunicat
del club l’argentí tornarà demà a la dinàmica de l’equip. Veurem si ho pot fer, si és demà,
dijous, bé... en principi el comunicat deia que a partir de demà LM torna ja a participar de la
dinàmica de l’equip.

AP: Demà l’equip no s’entrenarà perquè viatja al matí.

RS: Bé, els descartats, els que no vagin convocats, recordem que LE els convoca  a la Ciutat
esportiva, els jugadors que entren a la convocatòria se’n van cap a l’aeroport, els que no sí que
fan una suau sessió, per tant, si es dóna el cas, M sí que podria fer aquesta sessió amb els
jugadors descartats per anar a València.

AP: Perquè fins demà al matí no tindrem convocatòria. No tenim cap pista, tot i que com
dèiem a l’inici, en principi ha de ser un equip de teòrics poc habituals, de jugadors amb menys
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minuts aquesta temporada.

RS: Indici algun, però pocs. La convocatòria, com deies, la dóna demà al matí LE com és
habitual en dia de partit i, això sí, sí que sabem els jugadors que s’han entrenat amb el primer
equip, això acostuma a ser un indicatiu dels jugadors que poden viatjar a València per jugar
aquest partit. Eren S, G, K, C i R.

AP: Jugadors que ja han debutat aquesta temporada amb el primer equip, S, G, K i C han
jugat ja alguns minuts. DR, no. Podria ser un premi per aquest davanter que està fent bons
partits últimament amb el barça b. En parlarem. En porta 4 de 4. 4 victòries en les últimes 4
jornades GL. Creieu que entraran els 5, O, G? Seria un bon premi per ells?

OD

AP: Sí, alhora 4 que tinguin fitxa del filial i 7 sempre han de tenir fitxa del primer equip sobre
el terreny de joc, sobre la gespa de Mestalla. 

GA

AP: Ara de seguida el Damià López ens explica l’última hora del València però també la
convocatòria de GN és amb molts jugadors del filial, amb mitja dotzena de futbolistes del
filial, és a dir, que també l’entrenador del València es pren aquest partit com un tràmit i està
pensant només en aquest duel a vida o mort de dissabte contra l’Espanyol perquè la situació
del valència a la lliga també és preocupant.

OD

AP: Millorar la imatge, no, O?

OD

RS: És que mira’t-ho des d’un altre punt de vista. Si demà contra un barça que no és titular
també se t’enduen una golejada, parlem així, igual no surten vius de Mestalla.

OD

RS: Que no guanyin contra un barça que juga amb molts suplents. És a dir, allà la situació és
molt tensa. Més els val fer un partit seriós.

OD

GA

AP: El Miquel Agut avui ha trucat a València i ara us explicarà quin ambient s’espera demà el
barça en aquesta tornada de semifinals de Copa. Què ha dit LE avui, R, sobre aquest partit de
demà a les 9?

RS: Doncs, mira, ben poca cosa perquè no tenia moltes ganes d’avançar res ni si reservarà els
apercebuts, els jugadors que estan a una groga de perdre’s la final, P, M, I, S, ni tampoc si
donarà descans als jugadors que tenen més càrrega, els jugadors més habituals. 

TALL DE VEU

RS: Doncs, per tant haurem d’estar pendents demà d’aquesta convocatòria, de quin 11 fa LE,
pel que heu vist indicis, ben pocs. Ja hem escoltat a LE a l’inici del programa dient que li
resulta estrany preparar un partit així portant un resultat tan diferent com és un 7 a 8 de
l’anada, resultat poc habitual, i encara que no ha volgut donar per feta la classificació per la
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final, ja li ha caigut la pregunta de si en el cas de jugar-la, li agradaria que fos al Bernabeu.

TALL DE VEU

AP: Avui llegia a la contra de Mundo Deportivo de MR que està a punt de confirmar-se un
concert el 21 de maig al Camp Nou del Boss, de Bruce Springsten, per tant, es descartaria el
Camp Nou si la final es juga el 21 de maig. Queden poques opcions.

RS: Avui en parlava també el secretari d’Estat per l’esport, MC, que deia que ell era partidari
que es jugués en el camp més gran i amb més capacitat per poder acollir més aficionats, per
tant descartat el camp nou, veurem si el Bernabeu és una opció o no. 

OD

AP: Ah, vale, per poder-hi anar. És bona aquesta. Bé, ja en parlarem dijous, no? Fins que no
sigui oficial del tot a partir de dimecres a les 11 de la nit. Ara fem el possible 11 o l’intentem
dibuixar. Jo crec que és un dels 11 més difícils d’aquesta temporada perquè LE no ha donat
cap mena de pista, encara no hi ha convocatòria, però el departament d’alineacions farà una
primera aproximació de seguida.

RS: Sí, sí. I sense salvetats.

AP: I sense salvetats.

RS: Ens la jugarem a un 11. De totes totes.

AP: Però, abans, hem volgut mirar els minuts dels jugadors menys habituals que demà
podrien tenir una nova oportunitat veient aquest 7 a 0 de l’anada, R.

RS: Sí, dels que avui n’ha parlat LE, un d’ells és MB, que fins ara ha jugat 340 minuts a la
lliga de 2070 possibles, amb només dos partits complets. 236 de 540 a la Champions i 242 de
630 a la copa. Avui LE ha parlat així de l’escàs protagonisme que està tenint B.

TALL DE VEU

RS: un altre que ha comptat encara menys que B és D, que veurem si demà té oportunitat o no
de jugar. 13 minuts contra el Rayo a casa el 17 d’octubre, i 90 minuts a Villanueva de la
Serena en partit de copa, on a més es va lesionar, va voler aguantar tot el partit i va acabar
lesionat D.

AP: Va estar 8 setmanes després per un cop al peu, una lesió a un dit del peu. Sí, sí.

RS: I aquest és tot el seu bagatge aquesta temporada. LE diu que està content amb ell i la resta
de jugadors que no són titulars, però reconeix que van voler cedir també el brasiler en aquest
mercat d’hivern. 

TALL DE VEU

RS: ha insistit també en aquesta idea LE, perquè li hem preguntat també com gestiona el fet
que hi hagi jugadors que no tenen molts minuts i ha dit que està de moment molt content, que
la situació és molt plàcida perquè està satisfet amb l’actitud que estan mostrant alguns
jugadors amb qui no està comptant, com poden ser els casos de B o de D.

AP: Una curiositat, G, tu que has estat ex-futbolista, és molt difícil, has hagut de jugar un
partit d’aquestes característiques? I si és difícil afrontar-lo?

GA
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OD

AP: Passa que demà l’ambient no ajuda, el fet que inconscientment sàpigues que és un 7 a 0,
que el rival tampoc anirà a mort, que no hi ha aquella competitivitat dintre el camp, doncs pot
ser que costi també al futbolista motivar-se, entrar dins del partit.

GA

RS: Sí, avui deia LE que per ell no és una motivació especial el tema del rècord, perquè
recordem que demà el barça pot aconseguir el 29è partit imbatut, sense perdre, que seria un
rècord del club, diu que per ell això no és...

AP: Jo ho deia a l’inici, per mi és una xifra brutal i que hauria de ser una motivació increïble
formar part de la història del club. Això no s’ha aconseguit mai en 117 anys d’història, i poder
arribar a estar 29 partits sense perdre em sembla una xifra brutal.

RS: El que passa és que el que defensa, bé, si no aconsegueixes aquesta ratxa però acabes
guanyant el títol doncs, evidentment, recordaràs...

OD

AP: No, jo em refereixo a una manera de motivar...

RS: Que pugui ser un estímul pels que juguin. 

AP: Clar, els menys habituals és dir «nois, va, que podem fer història, podem seguir fent
història» com està fent el barça aquest any.

OD

AP: Jo sóc més d’estadístiques, a mi m’agrada més.

GA

OD

RS: Sí, no l’hi dóna. 

AP: Ha quedat clar que li és bastant igual.

RS: Per ell els títols més que no pas aquest tipus d’estadístiques. Només apuntar que li han
preguntat avui per un altre nom com és el de R, a qui hem vist treballant algun dia sobre la
gespa, per si podria tornar en breu, ha dit que és una molt bona notícia però que siguem
pacients, que en tot cas R encara en té per un me si mig o dos i que per tant de moment la
recuperació va molt bé, que estan molt satisfets però que tampoc cal córrer.

AP: Possible 11? Primera aproximació, eh, no el donguem per fet fins que demà sapiguem la
convocatòria, però va R, S, departament d’alineacions, per què aposteu?

RS: Vinga. TS a la porteria, AV, B, B, M, S, SR i A i al davant amb S, M i A. 

AP: Què us sembla?

GA

RS: Ara m’agrades.

AP: T’han fet cas i només S de titular de moment.
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DL: Jo hagués dit el mateix 11, però potser A de lateral dret i AV a davant. És l’únic canvi que
faria.

AP: Clar, ells han situat S, M, A com a...

RS: Bueno seria, si és així seria un 11 d’11 igualment.

AP: Sí, exacte, les posicions no compten.

GA

RS: valdria, encara que el D sempre intenta que no compti, comptaria.

AP: Però demà... Damià López hola, bona tarda.

DL: Bona tarda.

AP: Aquí ja atacant directament, però...

RS: Si no són les posicions clavades no compta com a bo.

DL: Admetem que és complicat, és un 11 realment que té mèrit. Ni a Barcelona ni a València,
perquè ara en parlarem però demà N ha convocat a 7 del filial i també és un puzle difícil
d’encaixar. 

AP: De seguida la prèvia del València. Abans, evidentment el departament d’alineacions ha
donat descans SB que avui també ha estat protagonista a la sala de premsa, R.

RS: Sí i LE no ha volgut valorar, o no hi ha entrat, els paraules de B en una entrevista que ha
concedit l’ESPN.

TALL DE VEU

RS: És aquesta la reflexió que ha deixat el tècnic del barça a la reflexió també interessant que
deixava SB.

AP: No acostuma a mullar-se massa SB i a mi m’han sorprès molt aquestes declaracions. 

OD

AP: clar, per això dic, que es mulli tant i que es deixi estimar per PG és una manera de
pressionar el club perquè com ja hem explicat, el barça s’ha compromès a partir del juny a
mirar-se el contracte de B per renovar-lo i...

OD

RS: Sí, una entrevista a Mundo Deportivo, no? Jo li recordo també aquestes... jo no crec ni
que ell tingui intenció de marxar ni que el P li demani. Ara, el que realment fa por és que està
en un club on realment el poder jo crec de fer una bogeria per portar-lo existeix. Si G està ara
al City i demanés de dir vull aquest jugador sí o sí, jo crec que estarien en disposició de fer
una bogeria. Ara, jo no ho veig.

AP: City, United, PSG...

RS: Que el club faci el que ha de fer i no hi hagi cap mena de cas B.

GA

AP: Si el club és intel·ligent SB renovarà, se li millorarà el contracte perquè s’ho mereix. És a
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dir, ara mateix jo crec que és el futbolista del barça, exceptuant M, o fins i tot el trident, més
important. Vull dir, no té un substitut de garanties tot i que SR pugui fer-ho bé, tot i que M
intenti ocupar aquesta posició al mig del camp, és una posició i té unes qualitats en aquest mig
del camp insubstituïbles ara mateix.

GA

OD

AP: Però B entre els 5 millors de l’equip no el posaries actualment per la missió que té al
camp, per com aguanta l’equip?

OD

GA

AP: Bé, esperem que no acabi marxant amb PG i que el barça tal i com va comprometre’s
millori el contracte de SB, un jugador capital ara mateix per l’equip de LE. Un minut i de
seguida la prèvia del València i l’ambient que es viurà demà a Mestalla a les 9 aquest València
Barça tornada de semis de copa. 

PUBLICITAT

AP: Pràcticament tres quarts de 8 del vespre al Primer Tocfins a les 9 amb els masovers, OD i
GA. De seguida parlem del planter del barça i truquem DB, però abans acabarem de rematar
aquesta prèvia de semifinals de copa una mica descafeïnada, com dèiem perquè el barça pot
presentar un equip de circumstàncies després del 7 a 0 de l’anada, i el València com ens
explicaves també, D.

DL: Segur. No serà el barça l’únic equip que jugui amb suplents, tot i que al València li fa
falta un bon resultat per agafar confiança i des del punt de vista del seu entrenador doncs per
N guanyar una mica de crèdit. Per exemple, N ja ha dit en roda de premsa que farà jugar FV,
migcampista del filial de 17 anys. De fet, hi ha 7 jugadors del filial a la convocatòria. PA i EP
no tornaran a l’equip fins al cap de setmana amb la visita de l’Espanyol a Mestalla. Ha parlat
el qüestionadíssim GN que parla d’agafar confiança en el partit de demà. 

TALL DE VEU

DL: Un N que tot i que l’eliminatòria és irremuntable sí que li veu utilitat al partit i insisteix
en agafar confiança i parla en clau de futur, és a dir que sí que sembla que es veu més temps a
la banqueta del València.

TALL DE VEU

DL: I finalment li han preguntat com creu que enfocarà el partit el barça, que es juga, com
estàveu comentant ara, aquest rècord de partits invicte però poc més. No s’hi juga massa més
el barça. Li preguntaven com creu que enfocarà l’equip de LE aquest partit de demà.

TALL DE VEU

AP: Possible 11? 

DL: És fer el joc de les endevinalles. Departament d’alineacions del València.

RS: Demà passarem llista.

DL: R a la porteria, repetiria en defensa B, S, A y G. Mig del camp, D, T i FV, aquest en
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principi l’encertaríem perquè ho ha dit l’entrenador que jugarà FV.

OD

AP: Amb 17 anys està al València a Mestalla a segona B aquest futbolista?

DL: Tècnic, no?

GA

AP: Mira, demà ens hi fixarem doncs si ha confirmat que jugarà de titular aquest futbolista,
demà ens hi fixarem. FV.

DL: i per davant B, SM i P. Un equip si es compleix i va per aquí totalment de circumstàncies.
Que vagi amb compte N perquè demà es pot endur una altra golejada. Però bé, en principi
l’equip del barça tampoc és el titular. El barça busca aquest 29è partit consecutiu invicte, seria
rècord del club en solitari, i el que seria la 11a victòria consecutiva. El rècord és de 18 la
temporada 2010-2011.

AP: També amb G, clar. El rècord de 18 victòries seguides del barça.

DL: Amb R, amb R. El de 18 victòries consecutives, perdona és que t’ho he escrit malament.
He posat 2010-2011, era la 2005-2006.

AP: Ah.

DL: El de victòries consecutives és amb R.

AP: 18 victòries consecutives?

DL: Sí, és de la temporada de R. Sí, aquest és d’aquell any en què el barça va fer 18 victòries
consecutives i va guanyar la Lliga i la Champions.

AP: Però està molt lluny, clar, seria la onzena consecutiva demà. És un rècord complicat.
Recordem que l’any passat el Madrid va fer 21 victòries consecutives. Una autèntica
barbaritat.

DL: Jo ja fa dies que vinc mostrant la meva preocupació pel partit de demà, que crec que es
pot perdre perquè de fet al camp del Betis és quan es va trencar la ratxa dels 28 partits. Era un
partit de copa en què el barça havia guanyat 5 a 0 el partit d’anada, evidentment baixes el
nivell d’intensitat, baixes el nivell de tot, i el barça va perdre 3 a 1 aquell partit. No va passar
res, no hi va haver cap conseqüència, més que el fet d’haver perdut aquesta ratxa
d’imbatibilitat.

AP: Aquest era l’any de G. El primer cop que el barça va aconseguir estar 28 partits sense
perdre i recordo perfectament aquella eliminatòria que en el partit de tornada juga M i el barça
comença perdent 2 a 0 el minut 15 i venia del 5 a 0 de l’anada i va haver-hi una mica
d’espantada fins que LM va fer el 2 a 1.

OD

AP: Sí, el Betis va sortir enxufadíssim en aquell inici de partit.

DL: Poso més arguments sobre la taula.Hi ha dos casos de la història en què el barça ha
aconseguit un 7 a 0 de l’anada, mai va guanyar la tornada. Quarts de final de la copa 54-55,
barça 7 deportivo de la coruña 0, a la tornada a Riazor empat a 1 i a vuitens de final de la
temporada 63 64 de la copa d’aquell any, 7 a 0 a l’anada contra el Tenerife, a la tornada
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derrota 2 a 1. És a dir que amb el 7 a 0 pel que sigui el barça mai ha guanyat en el segon
partit.

AP: En el partit de tornada. Home, mira, un al·licient més  per trencar aquesta ratxa que el
barça mai ha guanyat després d’un 7 a 0 a l’anada. Aquest València, per això, fa patir. Que
aguantin GN una setmana més, és preocupant aquest València.

GA

OD

AP: La veritat és que l’ambient ja estava caldejat i demà s’espera un ambient molt enrarit a
Mestalla tant a la rodalia abans de l’inici del partit com dins el camp. De fet...

OD

AP: L’aficionat i el vestidor et diria fins i tot, eh, també.

OD

RS: N vete ya. 

GA

OD

AP: Doncs avui, preveient aquest ambient enrarit que hi haurà demà, hem volgut trucar a
València per saber exactament què s’està preparant a la rodalia de Mestalla. Ho ha fet el
Miquel Agut. Hola, M.

MA: Hola, A.

AP: Benvingut.

MA: A disposar. Ja ho sap vostè.

AP: Welcome to Primer Toc, eh, MA. Has estat a Londres

MA: Home, per acabar de fer-ho bé hauries de dir Welcome to First touch.

AP: Correcte. Avui has parlat amb un periodista de València que coneix bé l’actualitat i el dia
a dia i amb un penyista, no? Per saber què s’està preparant a l’ambient a Mestalla.

MA: Sí, i no serà el millor ambient de la història. Podríem definir-lo així: ni rebuig ni passió.
Però hi haurà passivitat amb el que passi demà a Mestalla perquè aquest partit és un parèntesi.
Quan s’hi juguen de debò les garrofes és contra l’Espanyol dissabte en partit de lliga. I ara
escoltarem per què. A més estem parlant d’un dia, el d’avui, prèvia de partit, vigília de partit,
en què continua viu el hashtag #elvalenciasiempreselevanta a les xarxes, però orientat més
que al partit de demà al de dissabte i recordem-ho que d’aquí 8 minuts hi ha roda de premsa
prevista d’AS que és expresident del València i encara no se sap què dirà. O sigui que pot ser
que la digui grossa i que el partit de demà encara canvii més aquesta mateixa tarda. En fi,
podem parlar de demà un estadi gairebé buit? Li hem preguntat això a QM, periodista de
Gestiona Radio de València.

TALL DE VEU

AP: Està indignat el periodista a Gestiona Radio, el bon amic QM amb el que ha de passar
demà, eh.
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MA: Sí, estava que cada pregunta que li feia saltava i jo li deia, home, però ni per protestar
anirà l’afició a Mestalla? «A protestar? Pero qué vas a protestar». 

AP: Amb el fred.

MA: Que recordem, els abonats havien de pagar 10 euros per anar a la tornada, no es
pensaven que encaixarien un 7 a 0 i van posar aquest preu simbòlic perquè els abonats
compressin entrades, però ni així. La copa està oblidada, la prioritat és la lliga. I hi ha una
paraula que sura en l’ambient a València i que fa molta por, es diu descens.

TALL DE VEU

MA: I atenció perquè avui hi ha hagut la cirereta del pastís per si no n’hi havia prou, per
acabar de fer petar la mascletà, i mai més ben dit, resulta que s’ha fet públic un correu
electrònic intern del club destinat al futbol base i en què es deia als entrenadors que havien
d’obligar els jugadors dels equips del futbol base a assistir al partit de demà a Mestalla. Això
s’ha fet públic i el club ja ha emès un comunicat desmentint-ho, tot i que el correu, i n’hi ha
imatges, n’hi ha fotografies, captures, és verídic. Així ho explicava QM. 

TALL DE VEU

AP: Això em semblaria molt greu, em sembla greu si realment confirma aquest periodista,
QM, que hi ha el mail i com dius hi han imatges, tot i que com dius després s’hagi desmentit,
home obligar els nens que demà vagin a l’estadi per part del club perquè preveuen que no hi
haurà massa gent és greu.

GA

OD

GA

MA: Avui, arran d’això el València ha emès un comunicat en què diu «aclara que la asistencia
al partido ante el Barcelona por parte de los canteranos es voluntaria y no obligatoria».

AP: Això està bé.

GA

MA: Exacte.

OD

MA: L’únic que clar, no sé fins a quin punt aquest correu queda en paper mullat, però
realment internament les instruccions són les que eren.

DL: i sobretot què podia estar pensant el València obligant-los, en el sentit de dir, és que anirà
tan poca gent que qualsevol persona que tinguem de més anirà bé, és a dir que igual la cosa va
per aquí, que l’entrada pot ser pobríssima.

MA: Clar, però aquests sempre ho aplaudiran tot. No n’hi haurà cap que xiuli.

OD

GA

AP: Ara em venia al cap la xaranga prèvia al partit, demà ressonarà per tot arreu si està buit
l’estadi de Mestalla.
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MA: Exacte. 

RS: L’ha portat ara A. No has sentit quan ha entrat que l’ha deixat fora l’estudi.

AP: No, que la seguirem sentint home, mentres acabes aquesta anàlisi ambiental.

MA: A la recepció hi havia 25 tios amb la trompeta i el timbal i tot i...

AP: Això és informació, opinió.

RS: Ha ballat el Paquito el chocolatero a la recepció.

AP: ja ho sé que mou molt bé els malucs. Com dèiem, això era informació, opinió d’aquest
company periodista QM de Gestiona radio, però també hem volgut saber de primera mà com
ho viuen algunes penyes de València.

MA: Sí, i els hem demanat per començar si hi ha alguna consigna perquè les penyes no vagin
al camp i així també es visualitzi la protesta d’alguna manera. Hem parlat amb JAB, que és el
president de la penya valencianista de rafel Bunyol, a prop de València, que ens comentava
que es preveu poca assistència però que la decisió en el seu cas de la penya la prendran a títol
personal.

TALL DE VEU

MA: Probablement hem trobat el penyista rara avis, perquè anirà al camp, però és que a més a
més no anirà al camp a xiular, sinó que anirà a animar l’equip.

TALL DE VEU

AP: Escolta’m, és el rara avis de l’afició del València, perquè tots xiulen, tots...

MA: un tio pacient, hem trobat un penyista pacient i que posa notes a final de temporada.

RS: Només ha faltat que digués que no diria res a l’àrbitre, que no discutiria les decisions
arbitrals a Mestalla.

GA

AP: realment és una afició, sempre ho hem dit, una mica estranya, aquest any és el millor
exemple amb això de N, ara tampoc volen N. Molt exigent. Tu havies jugat al Llevant, oi?

GA

AP: Són durs allà els periodistes, l’afició en general? O al Llevant no tant potser?

GA

RS: Avui li feien jurar a N si...

AP: Que si tu continues ens salvarem.

RS: Si mantindria... Què si et dic que sí estàs tranquil? Et juro que seguirem a primera. Ja
està.

GA

AP: Seria un fracàs estrepitós baixar a segona. Està a 4 punts del descens el València, és molt
difícil que un equip com el València, amb el potencial que té, mínimament si fa bé les coses
s’acabarà salvant, però casos n’hem vist.
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OD

RS: L’Atlético. Amb aquella plantilla, uns jugadors aquell any. 

AP: també el Villareal, se salvarà, se salvarà, fa dos o tres anys d’això, i mira.

GA

OD

AP: Els dos equips amb pitjor dinàmica de les últimes jornades són València i Espanyol que
juguen a dos quarts de nou aquest dissabte.

MA: Desfibril·ladors a Mestalla perquè no em vull imaginar l’ambient que es trobarà l’E quan
vagi aquest dissabte a Mestalla perquè el partit de demà és invisible gairebé, queda en un
angle mort. Ara, el de dissabte, s’estan fregant les mans. 

AP: Els Jocs de la fam, que deia S abans.

RS: Serà un o l’altre. Un es menjarà l’altre.

AP: Amb un empat què faria el València? Aguanten N i l’Espanyol aguanta G amb un empat?

DL: No sé què dir-te.

OD

AP: Aixís de clar, no?

RS: Jo crec que un empat salva Galca.

AP: Ja veurem. Ara ve l’E i ens ho explicarà de seguida, aquesta crisi esportiva de l’Espanyol.
( i dos minuts. Gràcies, S.

RS: De res, bona tarda.

AP: Bon viatge demà cap a Mestalla. Demà que farem un Primer Toc de butxaca, de 7 a 8 i
saludarem ja el R des de Mestalla perquè ens expliqui quin ambient has vist a falta d’una hora
del

RS: Demà sí que a vegades allò de l’ambient és una rutina però demà sí que té un especial
interès per veure si realment la gent hi va, si no, què hi diuen... és a dir que demà és
interessant.

AP: Demà en parlarem.

RS: Allà hi serem.

AP: MA et quedes un moment? Perquè vas anar al mini estadi...

MA: I dos moments també.

AP: Va anar al mini estadi i va donar sort també al Barça B que està en ratxa, va veure la
victòria contra l’Olot 2 a 0 i ara obrirem les potes de la Masia amb els masovers OD i GA i
parlarem del filial, del juvenil, del planter i trucarem DB, que és a Xipre amb l’Estrella Roja
de Belgrad, el seu nou equip després de deixar la Masia, on hi ha estat 10 anys formant part
del planter del Barça.

PUBLICITAT
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AP: 8 i 6 minuts. Primer Toc fins a les 9 amb els masovers OD i GA i aquí a l’estudi 1 de
Rac1 també amb el Jordi Armanteres, hola A bona tarda.

JA

AP: Farem un tastet del No ho sé que arribarà a les 9. A partir de les 9 amb el JMP.

JA

MG (trànsit)

AP: Va carregat el trànsit, eh? Deu n’hi do.

JA

AP: Gràcies a la M, també a l’A. Us escoltem a les 9. Gràcies.

JA

AP: Vinga, farem un cop d’ull, donarem un cop d’ull al web de referència del Primer Toc,
mundodeportivo.com, i atenció què destaquen en portada. Es fan ressò d’una notícia d’un
diari turc i d’un portal d’internet i diuen aquestes dues publicacions que AT ha estat temptat
per un equip de la Lliga xinesa i que li oferien 100 milions d’euros per 5 temporades. Avui en
portada, de fet, O, destaqueu que DA també té nòvies a la Lliga xinesa perquè recordem es
tanca el mercat d’hivern el 26 de febrer a la Lliga xinesa.

OD

GA

AP: Anava a dir. Va costar 36, en paguen 42.

OD

GA

AP: Avui teníem a la redacció de rac1 un debat interessant que haurem de fer algun dia amb
calma. És si els futbolistes de primer nivell estarien disposats a marxar per diners a una lliga
com la xinesa. Jo tinc la sensació que és una mica el que passa amb Qatar, que et poden
temptar però et poden temptar quan ja tens tota la carrera feta. És a dir, per motivació personal
no marxaràs amb 25 anys, o 26 anys o 27 anys a la lliga xinesa.

OD

GA
AP: Poden aconseguir captar grans futbolistes del barça, del Madrid, del Chelsea, del United?
Poden aconseguir i canviar...

OD

AP: Sí? Jo tinc la sensació que acabarà passant una mica com a Qatar, que només hi van
alguns jugadors quan ja tenen tota la carrera feta. Però, bé, ja ho veurem. 

OD

AP: Sí, tot i que no té el renom... jo em referia a grans futbolistes com per exemple A, AT, que
estan al Barça o estan als equips que opten a grans títols. Jo crec que els diners no els haurien
de temptar, al menys és el que jo faria si fos futbolista d’aquest nivell.

118



OD

AP: 8 i 12, això és el que podem llegir a mundodeportivo.com. 

PUBLICITAT

AP: I obrim les portes de la masia per parlar del planter del barça. Comencem pel filial, com
dèiem, 4 victòries seguides al camp de la Pobla de Mafumet contra l’Espanyol B, al camp de
l’Hospi, i contra l’Olot  aquest últim cap de setmana, 2 a 0 amb gols de K i JC. Dos dels
futbolistes que aquests dies s’han entrenat amb el primer equip i que podrien entrar demà en
la convocatòria de LE per viatjar a València. Tu vas veure en directe el partit, oi, M? Ha
canviat molt el barça des del teu punt de vista amb els 9 fitxatges que ha fet al mercat
d’hivern?

MA: Home, per mi era un equip que s’agafava amb pinces i ara és un equip massís perquè ha
agafat jugadors que són experts en la categoria i que probablement qualsevol secretaria
tècnica de la categoria si hagués tingut la possibilitat d’incorporar-los els hauria fitxat. Ara és
un equip competitiu a la categoria. Abans era un equip molt tendre que amb una mínima
ventada se n’anava cap a un costat o cap a l’altre. Per exemple recordo el partit contra
l’Alcoià al mini estadi va ser una resistència al final gairebé de mitja hora tancat al darrera,
amb Hortolà salvant una ocasió darrera de l’altra, amb un barça desnaturalitzat. I el barça b
contra l’Olot va ser molt més pròxim al que tots imaginem que pot ser, tot i que evidentment
no deixa de ser un equip que per exemple al final, guanyant per 1 a 0 abans de fer el segon fa
canvis més aviat defensius i entra R al mig del camp per apuntalar-lo i treu algun jugador com
K que és més imaginatiu, intenta tancar el partit a partir de la defensa i no tant de la possessió,
però, en fi, són detalls molt puntuals però l’equip ha canviat molt respecte a les primeres
jornades de lliga per descomptat, ha fitxat jugadors que tenen experiència, com CH, com P,
com R ja hi era, ha fet un AT o AV perquè ja hi era des del principi, clar, com molts d’altres.

AP: CH també al mig del camp... li dóna la raó a l’organigrama tècnic del futbol base i també
fins i tot a GL i al seu cos tècnic. Sembla que la revolució ha funcionat, O?

OD

AP: Compte el calendari que ara el repassarem.

OD

AP: No, és que ara juga contra els 5 primers classificats de la lliga. És clar si guanyessis
aquests partits t’enganxaries, evidentment.

GA

AP: Què té, 8 punts de marge amb el descens? I a 9 de l’ascens. És a dir que ara mateix està
en aquesta zona mitja. 

MA: i tots aquests partits amb la porteria a 0, són 6 gols a favor i cap en contra i després del 2
a 0 de C que és al minut 92 crec, sentia F que cridava a la resta de companys i els deia
«porteria a 0», que això abans no passava. Abans no hi havia ningú que fumés un crit, per dir-
ho d’alguna manera. I ara hi ha aquest jugador que teòricament ha de ser l’escombra perquè S
estigui alliberat i pugui campar una miqueta més, que deia encara que quedi un minut i el
partit estigui guanyat o que quedin 30 segons, porteria a 0 i aquí no es desconcentra ningú i
potser això també fa falta.

OD
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GA

AP: Allò de les dinàmiques en el món del futbol. El barça ha fet 9 incorporacions, i ha hagut
de donar 9 baixes més PC que ja no tenia fitxa han estat 10 les sortides que hi ha hagut en
aquest mercat d’hivern. Una de les baixes és DB, migcampista, de 21 anys, és a punt de fer-ne
22 el dia 1 de març, nascut a Skopje, Macedònia, però format al planter del barça. Va arribar a
la Masia el 2006 i s’hi ha estat 10 anys fins que doncs ha arribat a un acord per rescindir el
contracte amb el barça en aquest mercat d’hivern passat. Ha fitxat ara per l’Estrella roja de
Belgrad, fins l’any 2018, i ara mateix és a Xipre fent una mini estada abans que es reprengui
la super lliga de Sèrbia. Hola, D, què tal? Bona tarda.

DB

AP: Com estàs a Xipre?

DB

AP: Mira, vaig tenir l’ocasió d’anar-hi de vacances, ara explicaré una anècdota... tu també, A?
Anava a dir ara explicaré una batallita.

GA

AP: Jo hi he estat de vacances el 2010 i escolta’m, és una illa poc turística, molt poc
coneguda, amb unes platges brutals i amb una història tremenda, perquè està dividida entre
Grècia i Turquia, eh?

Ho has estat estudiant tu també D això?

DB

AP: On sou exactament a quina ciutat?

DB
AP: Pafos. Sí senyor. Molt bé. He vist que l’Estrella Roja és líder de la super lliga de Sèrbia
amb 25 punts de marge sobre el segon, que només queden 8 jornades, però no sou campions
perquè hi ha un play-off entre els 8 primers quan acaben les 30 jornades?

DB

AP: Aquest sistema és habitual a lligues més petites pel que fa als equips, per exemple a
Bèlgica miràvem l’Standard de Liege on hi ha anat VV i també es fa així. Quan acaba la lliga
es redueixen als 6 primers classificats els punts a la meitat i fan com una altra lligueta entre
ells. Esteu eliminats de la copa als vuitens de final. Per tant, aquesta temporada no jugaràs
gaire amb l’Estrella Roja de Belgrad. Per què has triat aquesta aventura?

DB

AP:Estàs més a prop de casa també, de Macedònia.

DB

AP: De les teves dues cases, diem-ho així, sí que és veritat. Parlant del barça, la teva sortida,
què recordaràs dels deu anys que has estat al planter del barça?

DB

AP: Una carta de comiat vas fer quan marxaves que ha tingut certa repercussió, cert
recorregut, perquè explicaves que no és cap drama deixar el club, banalitzaves una mica, o
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humanitzaves una mica el que és el futbol, tot i que valores molt el que has après en aquests
10 anys al barça deies en aquesta carta de comiat?

DB

AP: Marxes sense cap tipus de rancor, no, entenc? 

DB

AP: Estem aquí a l’estudi 1 de Rac 1 al Primer Toc amb l’OD de Mundo Deportivo i
l’exfutbolista GA parlant una mica del planter del barça. O, què recordes del B i si li vols fer
alguna pregunta?

OD

AP: Què et sembla, D?

DB

OD

AP: El DB jo m’atreviria a definir com un futbolista diferent a l’estereotip que tothom té al
cap del que ha de ser un futbolista.

OD

AP: Ah, vale. Jo volia dir afortunadament ell és un futbolista normal entre cometes, no?
Respecte a l’estereotip que s’ha anat creant en el món del futbol. Tu també et veus així, D, una
mica diferent?

DB

OD

AP: I què significa el futbol per tu? Veient que tens aquestes inquietuds més enllà del futbol i
sobre la vida en general i la societat, què significa el futbol per tu?

DB

AP: Però entenc que t’hagués fet il·lusió triomfar al barça, no? Ja que portaves 10 anys aquí,
que havies arribat fins al filial?

DB

AP: Perdona. Tens tota la raó del món. Clar, el fet de marxar tanca una porta, evidentment es
pot tornar a obrir, evidentment. Tens tota la raó del món. Doncs tens la il·lusió encara de
triomfar al barça? La replantejo.

DB
AP: Per cert, el DB, si voleu aprofundir una mica més en tot això que està explicant, aquestes
inquietuds que ell té més enllà del futbol que em semblen molt interessants, té una pàgina web
que es diu Skyself que es defineix com una plataforma de continguts amb el propòsit principal
de l’elevació de la consciència del ser humà. Una pàgina interessant, eh, me l’he estat mirant
D i realment val la pena perquè a més a més feu actes, és a dir, esteu implicats en diferents
moviments.

DB
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AP: I també m’ha cridat molt l’atenció que al Nadal vas marxar a un camp de refugiats a
Macedònia, a col·laborar al teu país. Com va anar?

DB

AP: Tot i que llàstima tot el que està passant és evident amb els refugiats. De fet, no sé si has
creat escola però, n’estàs al corrent SP, un jugador del Terrassa...

DB

AP: És un futbolista del Terrassa que va abandonar 15 dies la disciplina d’aquest equip de la
tercera divisió per anar a ajudar els refugiats de Lesbos. I aquest diumenge a tercera hi ha un
Sant Andreu Terrassa al Narcís Sala i el Sant Andreu veient que aquest futbolista rival havia
tingut aquest acte i havia marxat a ajudar els refugiats doncs recaptarà diners també per tots
aquests refugiats. Per tant, és una nova iniciativa, va creixent, es fa més gran la bola.

DB

AP: Doncs esperem que segueixi aquesta bola i que el futbol a banda de significar una pilota
entrant en una porteria doncs aporti moltes més coses a la societat com a tu t’agradaria. 

DB

AP: Escolta’m, només volíem saludar-te, desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa i mea
culpa tan de bo tornis al Barça. No he volgut dir en cap moment que no tonguessis les portes
obertes. A més amb 22 anys ets molt jove, vull dir que el futbol dóna moltes voltes i, per què
no, pots tornar aquí a casa teva.

DB

AP: Perquè una última curiositat, tu canviaries alguna cosa de la Masia, del funcionament, per
orientar-la encara més cap a tot això que ens expliques?

DB

OD

AP: Sí, i tant que sí. Seria un benefici per tots fins i tot, pels futbolistes, després en una vida,
en un futur, juguin a futbol o no, és a dir que sí, estaria molt bé.

DB

AP: Queda dit. DB molta sort. Una abraçada i gràcies per atendre’ns. 

DB

AP: Dos quarts i un minut de nou del vespre. A vegades et descol·loca parlar amb un
futbolista que més enllà dels tòpics diu coses interessants i fa reflexions interessants.

GA
AP: Com quan tu eres jove, A. Efectivament.

GA

OD

AP: Perdre el nerviosisme a l’hora de parlar.

OD
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AP: DB ha deixat empremta, com hem comprovat, a la Masia. Sabeu qui ha deixat empremta
també i la deixarà al barça? És LM. LM a principis d’aquest mes ha tingut una conversa en
forma d’entrevista amb alguns del capitans de les categories inferiors del barça. Una iniciativa
del club molt interessant. Roger Arboçar., hola, bona tarda.  Una xerrada que va oferir el club
a través dels seus canals de comunicació habituals i com dèiem en què vèiem M assegut a una
taula al Centre de Formació Oriol Tort parlant amb diferents capitans.

RA: Sí, una xerrada amb LM. Els nens de la Masia van tenir l’oportunitat de xerrar amb el seu
ídol,

a qui li van fer preguntes com aquesta.

TALL DE VEU

RA: Els joves jugadors volien saber com s’ho fa per segur tan motivat després d’haver-ho
guanyat absolutament tot. M respon ambiciós.

TALL DE VEU

RA: Els nens també li van preguntar pel seu passat, què va suposar per ell amb només 13 anys
deixar la seva gent al seu país, a l’Argentina.

TALL DE VEU

RA: I una última qüestió, els joves s’emmirallen amb LM, volen arribar a ser com ell, en
aquest sentit li van fer aquesta darrera pregunta.

TALL DE VEU

AP: Veus, una iniciativa interessant, que LM es pugui reunir amb nanos que el veuen com un
déu i que vagin que és una persona normal, natural, que tampoc té un discurs LM dels millors
de la primera plantilla, però que vegin que LM resta importància i transcendència a tot el que
està fent que és una barbaritat.

OD

AP: Sí, després van penjar el vídeo. Acabarem de rematar els masovers, estàvem parlant del
filial. Com dèiem, la setmana vinent, aquesta primera jornada, diumenge a les 5 Hércules
Barça B. L’Hércules és quart, per tant el barça està a 9 punts de l’Hércules. Si guanyés es
podria acostar i llavors sí enganxar-se a aquesta zona alta de la classificació.

OD

MA: I el Reus pel que tinc entès amb un molt mal partit pel que deien els tarragonins que van
anar a Girona pel partit de segona divisió. Es veu que el Reus havia estat fatal. 

AP: I després hi ha Atlètic Llevant, que és el filal del Llevant, que és un equip que està a la
zona baixa, però és que després les properes jornades són Alcoià, Vilareal B, Lleida i Reus,
que són els, entre els 4 i 5 primers classificats. Tram de calendari en què el Barça B pot definir
què farà de cara al final de temporada. I dimecres hi ha un partit d’entrenament amb el
Granollers que és l’equip de la ciutat de GL, a la ciutat esportiva, demà de fet, però clar, a
porta tancada. No podrem veure aquest amistós. Ja serà interessant. Hauria estat interessant
que obrissin algun entrenament i poguéssim veure una mica el Barça B de GL.

MA: L’últim per part meva del Barça B, una pregunta pel G i per l’O seria, és clar, hem vist
l’equip reaccionant però no l’hem vist en un camp tipus Alcoià, per exemple, que sol ser un

123



camp bastant gos, amb la gent molt a sobre...

AP: Home, la Pobla amb camp justet.

MA: Sí, però amb gespa artificial, aquell de l’Alcoià, gespa natural i a vegades la pilota una
mica boturuda. Molt de joc aeri. La Pobla és un filial també...

GA

OD

AP: Ja t’ho diré aquest cap de setmana que hi va el Sabadell. A veure com li va. El Sabadell
va a la contra del Barça B, la dinàmica ha canviat totalment i ara miren més cap avall que cap
amunt. Està molt igualada aquesta segona B, aquest grup tercer excepte els equips que estan a
dalt com és el Reus i el Vilareal B. I ho rematarem tot plegat amb el juvenil, si voleu comentar
alguna cosa més del cadet o de l’infantil, alguna cosa que us hagi cridat l’atenció endavant,
però el juvenil A va empatar a 1 a Mallorca sense L, per un cop.

OD

AP: Sí, a la Lliga el barça està a 16 punts  de l’Espanyol. Ja ho hem comentat des de fa moltes
setmanes que no té cap mena d’opció l’equip de G de guanyar la divisió d’honor juvenil, a 16
punts de l’Espanyol que és líder. Després a 4 punts hi ha la Damm, ja s’ha classificat a 4 de
l’Espanyol i a 6 el Mallorca que és el tercer classificat. I aquest dissabte hi ha un Damm
Espanyol. 

OD

AP: Diumenge. He fet un Basté.

OD

AP: Doncs mira, queda dit. És un bon partit. Primer contra segon separats per 4 punts.

GA

OD

AP: Diumenge a les 12. Això és al, on es juga?

GA

OD

AP: 9 jornades queden.

OD

AP: I sobre la Youth League, sobre la Champions juvenil, el barça recordem, com a primer de
grup es va classificar directament pels vuitens de final, i és curiós perquè entre avui i demà es
juga aquesta ronda prèvia de la qual ha de sortir el rival del Barça. De fet, avui ja s’han jugat
alguns partits. Per exemple, el Sevilla ha quedat eliminat amb l’Ajax. L’Ajax és un possible
rival del barça als vuitens de final.

OD

AP: Doncs mira. T’ho actualitzaré perquè se’n jugaven tres d’eliminatòries avui. I demà per
exemple juguen el València, el Reial Madrid, l’Atlético, que també s’ha de classificar, la
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Roma, que va ser segon al grup del barça, també busca la classificació pels vuitens de final i
avui s’han jugat l’Ajax 3 Sevilla 1, l’Anderlek 2 Arsenal 0, l’Arsenal està eliminat.

OD

AP: I ara està en joc el Midelrburg 2 Dinamo de Kiev 0. Per tant el conjunt anglès també
possible rival del barça en aquests vuitens de final de Champions. Demà la resta
d’eliminatòries amb l’Atlético, el València, el Madrid, la Roma i el Celta.

GA

AP: P i L, els aneu seguint? Amb les expectatives que hi havia creades. O, G, els esteu veient
bé? Com dèiem, L no va poder jugar per un cop, però què? Poc a poc adaptant-se, entrant un
altre cop a la rutina?

OD

AP: Alguna cosa més de la Masia?

OD

AP: Molt bé. Prepara la pala demà, D, demà.

GA

OD

AP: Hi ha  un torneig de pàdel de periodistes de l’Associació de Periodistes de Tennis que
organitza el gran JB entre d’altre si casualment P i LL han arribat a la final, per una banda del
quadre, i OD amb PP, amb un company del Mundo Deportivo han arribat a la final.

GA

AP: Es paga poc, les apostes. Demà a les 10 a l’Hispalofrancés aquesta final. Sort. Gràcies, O.
Gràcies també al GA. Fins la propera sessió de masovers. Pràcticament tres quarts de nou.
Una pausa i de seguida l’EdB amb tots els detalls de la crisi de l’Espanyol i el DL amb
l’última hora del món del bàsquet i també del món de l’handbol. Demà el barça torna a jugar
al Palau i el Granollers ho fa també a la seva pista, al Vallès Oriental. 

PUBLICITAT

AP: Tres quarts de nou. Com dèiem ara, l’Espanyol juvenil està a punt de guanyar la divisió
d’honor, el juvenil va molt bé, el filial està a la zona tranquil·la de segona B i en canvi el
primer equip, com ens explicaves a l’inici del programa, està passant per un moment molt
complicat, dels moments més complicats de les últimes temporades sens dubte. I avui la
notícia és que G ha salvat el coll, de moment.

EdB: Doncs sí, ha estat un dia intens de reunions internes i decisions, al final conservadores.
Un dia en què semblava despertàvem amb la sensació de que G seria destituït, seria fulminat.
Aquesta és la sensació que hi havia ahir en anar a dormir després del partit pel que transmetia
el consell d’administració. Avui tot plegat ha començat d’hora al matí amb una reunió entre la
cúpula del consell, bàsicament els dos homes forts de l’àrea esportiva, el conseller delegat RR
i el conseller MY amb CYC a la Xina. Val a dir que han estat tot el dia connectats a través del
telèfon, algun moment a través de vídeo conferència, molt pendent el president blanc i blau de
la situació. RR, MY i Mr. C han volgut conèixer de primera mà conèixer la decisió sobre CG,
que quina era l’opinió del tècnic sobre l’actual situació de l’equip i també dels futbolistes. Els
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consellers s’han trobat a tres bandes amb G i amb els capitans, han reunit la informació
necessària i han decidit no canviar l’entrenador. Han decidit que G arribarà com a mínim a
dissabte, al partit contra el València a Mestalla. Una vida més. Al final si perd contra el
València G sí que tindrà números de ser destituït.

AP: Home, és que la ratxa de G és de dos punts sumats en Lliga dels últims 21, i si perd a
Mestalla 2 de 24. És que clar, és insostenible. 

EdB: Quin és el principal motiu que avui ha salvat G? Ho podem dir obertament. Els
futbolistes. Els capitans de la plantilla li han transmès als consellers que donen suport al
tècnic i que estan amb G i que consideren que el tècnic romanès és l’adequat per treure
aquesta situació endavant, per aixecar el vol. Així ho ha dit a la sala de premsa un dels
capitans, JL.

TALL DE VEU

EdB: Aquesta idea, que la culpa és dels futbolistes i que estant amb G és la que ha repetit
diverses vegades JL com a capità avui a la sala de premsa, i també ha transmès l’esperança de
que el que va passar ahir a Cornella el Prat, aquesta derrota 0 a 5 contra la Reial Societat, hagi
estat tocar fons. A partir d’aquí cap amunt.

TALL DE VEU

AP: Home, és difícil que l’Espanyol vagi a pitjor. Ha encaixat 11 gols en les dues últimes
jornades contra Madrid i reial Societat. Tan de bo tingui raó JL i s’hagi tocat fons
definitivament i l’equip millori en defensa sobretot i després també en atac, perquè ahir es va
xutar a porteria a partir del minut 70, no? Sentia a la retransmissió que fèieu a RAC1.

EdB: Sí, sí, els números són esfereïdors. L’Espanyol és el segon equip més golejat de la Lliga,
només per darrera el Rayo, i el segon equip menys golejador, només per darrera del Betis.
Derrota 0 a 5. Qualsevol que veies imatges del partit o de la final del partit a Cornellà el Prat,
la imatge d’un equip absolutament abatut però G, just després del partit, reiterava que es veu
amb confiança en roda de premsa.

TALL DE VEU

EdB: Doncs G que guanya 4 dies de coll fins al pròxim partit. No falta molt, és dissabte a
Mestalla contra el València. Amb baixes. Compta perquè hem conegut aquesta tarda que HP
no podrà jugar a Mestalla. Té una lesió muscular als isquiotibials de la cama esquerra, baixa
entre 10 i 15 dies. Això vol dir més 10 que 15, això vol dir que és baixa per Mestalla i dubte
per rebre el Deportivo en la següent jornada a Cornellà el Prat. Es perdrà segur els dos partits i
algun més A, el porter lituà que ahir es va lesionar, P el va substituir al descans. Trencament a
l’abductor. Baixa entre 3 i 4 setmanes. I pendent G aquests 3 dies que falten abans de dissabte
de C i VS, absents ahir per lesió, no s’han recuperat dels seus problemes musculars i en
aquests tres dies que falten alternaran el treball en equip amb un pla diferenciat. 

AP: Ja saps que m’agrada molt mirar els calendaris, els propers partits. València i Depor, com
deies, les properes jornades de l’Espanyol. El València està tocat, tot i que és un rival
complicat, el Deportivo està fent una bona temporada en la zona alta. Atenció al calendari que
li ve a l’Espanyol després de València i Deportivo de la Coruña, perquè són 4 jornades
consecutives. Hi ha jornada entre setmana a l’inici del mes de març. Per tant, l’Espanyol
jugarà 4 partits en 17 dies només i són rivals directíssims ara mateix de l’Espanyol. Sporting a
fora, Betis a  casa, Rayo a casa i Granada a casa. Són 4 jornades consecutives que l’Espanyol
jugarà en 15-17 dies després d’enfrontar-se a València i Depor, per tant, arriba un tram decisiu
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pel conjunt blanc i blau.

EdB: Això és bo o dolent. Depèn de com es miri. Jo considero que bo perquè l’equip depèn
d’ell mateix i evidentment si l’equip no aconsegueix treure aquesta recta final endavant i
aconseguir els punts necessaris per salvar-se, per desgràcia podrem dir que no mereixia
salvar-se. 

AP: Gràcies, E.

EdB: Fins ara.

AP: Sintonia de l’NBA perquè, DL, tenim notícia d’última hora important.

DL: De últimíssima hora. Podem dir que ve de fa segons per la lesió de JB, dels Chicago
Bulls, té un esquinç de genoll i estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes. Es perd l’All Star i
producte d’aquesta baixa el jugador que el substitueix l’havia d’escollir AS, decisió d’AS, el
comissionat de l’NBA que ha decidit que el substitut és PG. És a dir que hi ha moltes veus,
entre les quals ens incloem, no enteníem per què PG titular l’any passat no formava part de
l’All Star. 17 punts, 11 rebots i bona temporada en general de PG, doncs ara AS el repesca per
l’All Star i PG serà al partit de les estrelles el 14 de febrer a Toronto. Notícia de fa 3-4 minuts.

AP: Això és aquest proper cap de setmana, clar, 14 de febrer. Aquest proper diumenge.

DL: L’All Star Weekend, el cap de setmana de les estrelles. I a l’All Star Game, el partit de les
estrelles, hi serà PG evidentment com a suplent. L’any passat recordem que els dos germans G
van ser titulars en el partit. Més coses de bàsquet. L’ACB reunida avui a Barcelona per
debatre els projectes de competició europea. Aquest conflicte entre Eurolliga i Fiba. Han de
decidir si l’ACB manté els seus clubs a Eurolliga o els envia a jugar a la Fiba. Diu en un
comunicat que els clubs de l’ACB han decidit ajornar el seu posicionament final fins a
conèixer l’evolució i concreció dels dos projectes. El mes de març hi haurà una nova
assemblea on l’ACB haurà de prendre una decisió. VR, el base del València, avui l’han operat
a Barcelona del genoll esquerre. Porta de baixa VR des de novembre i ara el club no ha volgut
donar terminis de recuperació. I Bilbao Basquet, també estem pendents del Bilbao, rival del
barça als quarts de final de copa. Juga demà Eurocup, partit decisiu a la pista del Bambi de
Turquia. Ja són a Turquia. Decisiu per accedir als vuitens de final de la competició.

AP: Demà comencem a mirar cap a la Copa del Rei de la Coruña del proper cap de setmana
aquí al Primer Toc, entrevistant TS, el base txec, D, un jugador que està tenint molt
protagonisme ara mateix al Barça.

DL: un crac, TS. A més molt oportuna aquesta entrevista perquè des de la lesió de CA està
sent, si no el més important, un dels jugadors amb més pes en l’equip per incrementar el seu
rol i el seu minutatge. Per tant, interessant el que ens digui TS sobre la Copa, sobre el partit
contra els Alguiris i sobre el seu rol en aquest equip.

AP: Demà al Primer Toc que farem de butxaca, per anar fent boca abans del València Barça,
TS aquí al Primer Toc. I rematarem l’actualitat del bàsquet. Ahir ens va quedar pendent donar
els resultats del supermanager d’aquest cap de setmana a la lliga dels oients qui ha guanyat?

DL: Pa amb tomàquet de Givo14. D’on havia de ser?

AP: De badalona.

DL: De Badalona. La gent de Badalona hi entén de bàsquet.

AP: 238 punts. Déu n’hi do. A la general segueix líder el de les últimes setmanes.
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DL: He pujat a la vuitena posició, estic aquí competint, eh.

AP: El DL és vuitè a la general dels oients amb 1000 equips i el líder és el Quiops de Terrassa
amb 3425 punts.

DL: Molt nivell els oients, eh. Serà difícil guanyar-la però ho intentarem.

AP: I a la lliga privada de la redacció, la jornada l’ha guanyat el MM amb el seu equip, la
Penya Boletaire, i el DL segueix líder amb l’Atlètic Tortell, que és el seu equip al Super
manager.

I en handbol, vinga va, notícia d’handbol.

DL: Sí, ahir feia oficial el barça que VRF s’incorporarà la temporada que ve per tres anys.
Avui la notícia és que de cara al partit de lliga de demà al Palau contra el Balonmano Aragó
de la jornada 17 torna a la convocatòria FH i CR, recuperats de les seves lesions. A H el van
operar a principis de desembre d’una pubàlgia i haurà estat dos mesos de baixa. CR en canvi
continua sense poder jugar, és baixa i dubte pel partit de diumenge a Montpelier de lliga de
campions. Avui ha parlat XP que parla d’agafar bones sensacions en el partit de demà contra
el Balonmano Aragó.

TALL DE VEU

DL: Barça Aragó demà a dos quarts de nou. El barça és líder amb 16 victòries en 16 partits.
La ratxa del barça l’actualitzem de victòries consecutives en competicions estatals. És de 77
només en lliga sobal i 102 comptant tot, comptant lliga sobal, copa del rei, copa sobal, super
copa d’espanya i supercopa de Catalunya. 102 victòries consecutives sense empats, 102
victòries consecutives porta el barça en totes les competicions, 77 en lliga. El Granollers juga
també demà a dos quarts de nou a casa contra l’Helvetia. Granollers quart amb 22 punts
empatat amb el cangas. I ho comentaves al principi, un exjugador de Barça i Granollers, JC,
ha fitxat pel Bardar Skopje de Macedònia. Al Bardar hi juguen, entre d’altres, AS, JM i AS.

AP: Demà doncs lliga sobal, jornada entre setmana amb els partits del Barça i Granollers, i el
cap de setmana torna la Champions d’Handbol.

DL: Sí, a Montpelier. Juga el Barça a Montpelier intentant assegurar aquesta primera posició
en aquest club tan complicat on hi són entre d’altres el Bardar, el Reinekarlower, etcètera, si
ho aconseguís s’estalviaria jugar els vuitens de final, per tant important que el barça continuï
assegurant victòries. Per ara ho té bé i depèn de sí mateix.

AP: Dos minuts i mig i arribem a les 9. Acabarem amb l’últim toc, amb el MA pendent
d’aquest partit del Liverpool a la Cup anglesa.

MA: Està jugant el Liverpool al camp del West Ham, partit de l’FA Cup, és un replay, un
partit que es va jugar l’anada al camp del Liverpool amb 0 a 0. Avui estan jugant la tornada i
d’aquí sí que en surt un classificat per la següent ronda. Serà ja la cinquena de l’FA Cup. Avui
la notícia, més enllà del 0 a 0 momentani, és la reaparició de K, que estava lesionat i que avui
torna a jugar, el futbolista brasiler. Alineacions molt suplents, sobretot per part del Liverpool.
De moment el partit encara no al quart d’hora es manté amb el resultat inicial de 0 a 0. Qui
passi jugarà contra els Robers en el partit de la cinquena ronda al camp dels Robers.

AP: Ja són als vuitens de final. Hi ha el City Chelsea en aquest partit. Per cert, mira, notícia de
futbol internacional. L’Alsaat de XH ha quedat fora de la Champions asiàtica perquè ha
perdut a la tanda de penals contra l’Algesira que entrena un altre ex blaugrana, l’Holandès
HC. De fet, X, estic veient un vídeo, un vine, ha fallat el penal, l’ha enviat als núvols X el
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penal decisiu.

MA: ja és estrany.

AP: El penal decisiu, el X té molta tècnica. Doncs mira, el seu equip ha quedat eliminat en
aquesta tanda de penals. Gràcies, M. Adéu siau.

MA: De res, adéu.

AP: Fins aquí el Primer Toc. Més esports a les 11 al Tu Diràs amb el DS, avui amb el trident

dels dimarts. El cap d’esports de RAC1, el RLL, el periodista del diari ARA, l’ALL i el

periodista de Mundo Deportivo, FP. Nosaltres tornarem demà amb el Primer Toc de butxaca

de 7 a 8 amb TS, base txec de bàsquet i pendents ja de l’últimíssima hora d’aquest València

Barça. Partit a priori de tràmit, de molt tràmit pel barça per accedir a la final de la copa del rei

després del 7 a 0 de l’anada. Adéu siau. Fins demà a les 7.

Primer Toc, 10/03/16

AP: SR ha expressat avui el sentiment que hi ha al vestidor del barça quan només queden 2
mesos i mig per acabar la temporada. Final de copa guardada al calaix fins al 22 de maig, 10
jornades de lliga de les quals el barça podria ensopegar-ne 3, sempre i quan l’Atlético ho
guanyés tot, i a un pas dels quarts de final de la Champions. Una ronda que per cert ja té 4
equips confirmats: Reial Madrid, Wolfsburg, Benfica i París Saint Germain. La idea d’un
segon triplet consecutiu i de ser el primer equip que repeteix Champions comença a ser real
entre els jugadors del barça.

Bona tarda, són les 7 i 9 minuts. Benvinguts al Primer Toc. 

Dijous 10 de març, el dia que el barça ha tornat a la feina després de dos dies de descans. S’ha
reincorporat N després d’estar al Brasil, i l’equip de LE ha començat a preparar el partit
d’aquest dissabte a les 4 de la tarda contra el Jetafe al Camp Nou, amb la mirada posada en la
tornada dels vuitens de Champions, dimecres vinent també a l’estadi contra l’Arsenal. Avui
farem una mini Champions Master Class amb el MR, adjunt a la direcció de Mundo
Deportivo, hola M., bona tarda.

MR

AP: La periodista Gema Herrero. Hola, G, bona tarda.

GH

AP: Benvinguda també. I hem convidat el Juanjo Rovira, director del Mic que avui s’ha
presentat a Barcelona. Hola J, bona tarda.

JR

AP: Serà la setzena edició ja d’aquest prestigiós torneig internacional de futbol base que es
farà coincidint amb la setmana santa, del 22 al 27 de març.

JR

AP: Que es prepari la Costa Brava que desembarquen els millors equips de futbol base de tot
el món. Ara en parlarem, d’aquí uns minuts amb calma i com és habitual també en els darrers
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anys, RAC1 serà al Mic fent un seguiment diari de la competició i també amb un programa
especial que farem el dimecres 23 de març des d’Hostalric, per tant, gent de la comarca de la
Selva, estigueu atents perquè us esperem a Hostalric el dimecres 23 de març. Un dia més al
Primer Toc seguirem analitzant el projecte del Nou Camp Nou, que dissenyaran els japonesos
NS més PA Arquitectes. De seguida trucarem en directe el polític català JM, avui llegim a la
contra de Mundo Deportivo que és un bon amic del president de l’empresa japonesa i que va
ser a la festa de celebració de dimarts a la nit, quan es va fer oficial que eren els guanyadors
d’aquest concurs per dissenyar el Nou Camp Nou.  I també entrevistarem el degà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, LLC, que formava part del jurat que va triar l’empresa japonesa
NS i el despatx d’arquitectes català PA. I per rematar-ho tot plegat, a quarts de nou ens
visitarà el XC amb una nova història de l’esport, avui dedicada a la Marató, aprofitant que
aquest cap de setmana es fa la Marató de Barcelona amb més de 20.000 inscrits. De fet avui
s’ha presentat aquesta 38a edició de la Zuric Marató de Barcelona i després la Gemma
Montero també ens explicarà les principals novetats.

Després de la Champions, avui torn per l’Europa Legue amb partits d’anada dels vuitens de
final. En tenim quatre en marxa. De fet, des de les 7 de la tarda, Quim Salvador, bona tarda.

QS: Hola, bona tarda, A. De moment sense gols en aquests 4 partits que són Basilea – Sevilla.
Ràpidament et canto l’onze sevillista: S a la porteria. Aquesta és la sorpresa de l’11 d’UE. C,
R, Q, T, C, E, V, B, C i G. També 0-0 el Borusia Dormund – Tothenham, una de les
eliminatòries estrella d’aquests vuitens de final de l’Europa League. També des de les 7
Shaktar i Zanderlait, 0-0, i Cenerbache Bragas, 0 a 0 també. A les 9 i cinc començaran 4
partits més: Atlètic de Bilbao – València, Villareal Bayer Leberkusen, Liverpool – Manchester
United i Sparta de Praga Latzio. 

AP: Deu n’hi do. Amb algunes eliminatòries d’aquesta Europa League. Són vuitens anada,
que la setmana que ve es resoldran i quedaran definits els quarts de final, el dia en què
l’Espanyol també ha tornat a la feina per preparar el partit de Lliga de dilluns al camp del
Granada. La notícia d’avui és que A finalment ha postposat la idea d’operar-se del tendó
d’Aquil·les. El lateral navarrès porta tota una volta sencera lesionat, des que va jugar a
Vallecas contra el Rayo Vallecano a la primera volta. 

Ara a les 7 també ha començat la copa d’Espanya de futbol sala a Guadalajara. Albert Ferran,
bona tarda.

AF: Bona tarda.

AP: I tenim un equip català jugant el partit de quarts de final.

AF: Sí, és el cas del Cat Gas Energia Santa Coloma que a les 7 ha començat jugant el seu
partit contra el Burela. 6a participació del conjunt colomenc en una copa d’Espanya. Mai ha
passat del primer partit de quarts, així que està jugant per fer història i classificar-se per les
semifinals. Ha començat el partit amb molta igualtat, encara falten 14 minuts per arribar al
descans. Sense gols en aquest Cat Gas EnergiaSanta Coloma Burela. Més tard, a un quart de
deu, es jugarà el partit entre el Movistar Inter i el Palma Futsal. Recordem que el Barça no
debuta fins demà al seu partit contra el Shota a un quart de deu del vespre.

AP: L’Europa League la podeu seguir a Bein Sports, la Copa d’Espanya de Futbol sala a
Esport 3 i a Teledeporte. El Barça Lassa de bàsquet juga demà al Palau contra el Moscow. Un
altre duel clau del top 16 de l’Eurolliga de Bàsquet. Després amb el Marc Mundet escoltarem
què ha dit avui XP. Es disputen aquest vespre dos partits del grup del Barça: Laboral Cucha
Kinki i Bros Basquet Olympiacos. RN emprendrà accions legals contra l’acusació de dopatge
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de RB, ex ministre de sanitat i esport de França. Ho ha confirmat aquesta tarda al Versió
RAC1 el seu tiet i entrenador, TN. El dia en què arrencar el primer Masters 1000 de la
temporada de tennis a Indian Wells. Avui juguen 2 catalans: MG contra el bosni Z i AR contra
el jugador de Corea del Sud, YC. I en ciclisme el francès B ha guanyat la quarta etapa de la
París Niça, segueix líder l’australià MM i a la Tirreno Adriàtic el txec ES és el nou líder
després de guanyar en solitari la segona etapa. 

PUBLICITAT

AP: Primer Toc fins a les 9 amb el RO a la part tècnica i amb tota la redacció d’esports. A les
9 arribarà el No ho sé amb el JMP i a les 11 el Tu Diràs amb el DS. 

PUBLICITAT

AP: Primer Toc, RAC1, amb el MR, la GH i avui també convidat especial, el JR, director del
Mic. Ara de seguida parlarem d’aquest torneig internacional de futbol base, que és un clàssic
ja per setmana santa a la Costa Brava. Abans, Roger Saperas, bona tarda.

RS: Bona tarda, A.

AP: Entrenament del barça avui. L’equip ha tornat a la feina. Quina és l’actualitat pura i dura
del primer equip del barça?

RS: Doncs, mira, els jugadors han fet el primer entrenament després dels dos dies de permís
que els va donar LE amb l’objectiu de preparar el partit de dissabte contra Jetafe. Una sessió
on ja hi era N, després del seu viatge al Brasil de diumenge a dimecres. Avui ja ha treballat
amb la resta de companys. Per cert, que aquesta setmana s’espera la visita de Dunga,
confirmada ja per la CBF, amb l’objectiu d’analitzar quines competicions pot disputar N
aquest estiu amb la Canarinha. La voluntat del Barça, ho explicava també aquesta setmana el
M, és que jugui com a molt els Jocs Olímpics. El pare va avisar, això sí, en la darrera
entrevista al diari Ara que ho vol jugar tot. Que a ell li agradaria disputar la Copa Amèrica i
també els Jocs Olímpics. I per cert, que sobre aquest barça Jetafe de dissabte el president del
club madrileny AT ha dit que no hi haurà dinar de directives com a queixa pel Haloween del
Coliseo. 

TALL DE VEU

AP: Va tan ràpid el futbol que ja ni recordava que a la primera volta va haver aquell incident o
aquella... l’esperpent dels jugadors del barça disfressant-se perquè era Halloween.

RS: Saltant alguna tanca...

AP: P va saltar una tanca.

MR

AP: Sí, els habituals del dijous, M. SJ, JG i JJP, cap d’esports de La Vanguàrdia.

MR

AP: I a més a més hi haurà el concurs Happy Hour amb l’EdB. El concurs més boig de la
ràdio. 

MR

GH
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MR

AP: Mira, potser està emprenyat perquè porten un punt dels últims 24. Un empat en les
últimes 8 jornades. Un empat i 7 derrotes.

GH

MR

JR

AP: Passem pàgina a aquest capítol. Dissabte a les 4 barça Jetafe des de les 3 a RAC1.
Pendents de N. Això sí que és important. Deies aquesta setmana M, com explicava el R, i
també aquí a RAC1 hem comentat, que la idea del barça és que jugui només una competició.
N ho vol jugar absolutament tot i aquesta setmana a la contra de Mundo Deportivo el MR
explicava que el barça hi haurà un moment que potser s’haurà de plantar i dir-li, escolta, no és
lògic.

MR

RS: Anava a dir que esperem que sigui així, M, tot i que hi ha un precedent de jugador que ho
va fer tot, que és el cas de JA que aquell estiu va fer Eurocopa i després també tenia la il·lusió
dels jocs, s’hi va entestar.

GH

MR

AP: És que imagina’t que pel que sigui té una lesió durant la Copa Amèrica, és que s’ho
perdrà tot al final. Es perdrà la Copa Amèrica si es lesiona, els Jocs...

GH

AP: Doncs aquesta setmana, o els propers dies, estarem pendents d’aquesta visita de D, que
ha d’acabar de parlar amb el cos tècnic del barça i amb N de què farà aquest estiu. N, que va
ser al Mic ara fa unes quantes temporades, uns quants anys, N, J. Una de les estrelles del Mic.

RS: I padrí també.

JR

AP: Ell encara ho recorda, no? Aquell Mic. Va tenir una estada aquí molt bona.

JR

RS: A més recordo l’any passat quan feia de padrí que veníem del Madrid Schalke, partit on
perden al Bernabeu i li pregunten en aquella roda de premsa...

JR

AP: Ell ho clava. Les sancions sempre són a principis del març.

RS: Li van preguntar per la seva opinió d’aquell partit i va dir mig rient allò de quasi... Faltó
poco.

AP: És veritat, que va perdre 3-4 el Madrid al Bernabeu però va acabar passant a quarts de
final. Avui els padrins de la presentació oficial del Mic, s’ha fet a Bercelona perquè encara en
queda una altra a Girona, oi?
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JR

AP: Qui són?

JR

AP: molt bé. Doncs avui a Barcelona eren en SR del Barça i VA de l’Espanyol que seran els
primers padrins d’aquest MIC 2016. 

RS: Sí, un acte que s’ha celebrat al Cosmocaixa aquí a Barcelona com deies amb aquests
padrins de l’edició d’enguany, la 16a, 15a en terres gironines, que aquest any torna a
augmentar en quantitat d’equips, seran 256 i en seus també 22 incorporant Girona i Fornells,
de manera que també aquest any les finals es jugaran a Montilivi, seran en total 700 partits
que es jugaran en 29 camps de futbol de la Costa Brava. Per tant, deu n’hi do amb les xifres
del Mic d’aquest any. Com dèiem, les cares d’aquesta edició, SR i VA, el blaugrana que no ha
guanyat el Mic tot i que l’ha disputat, a veure si ho dic bé, amb el Santes Creus i amb el
Barça. L’hem escoltat optimista amb les opcions de guanyar el triplet, centrat en la
Champions encara en aquesta competició. Assegura que s’ha de ser prudent i no donar per fet
que l’equip ja és a quarts tot i el 0-2 contra l’Arsenal.

TALL DE VEU

RS: Doncs no donar res per fet en aquesta eliminatòria encara de vuitens de final. Encara
sobre aquesta competició, sobre la Champions, a través de Periscope, evidentment havia de
sortir sent GR qui conduïa l’acte de presentació, li han preguntat a SR si signaria una final
Barça Madrid. 

TALL DE VEU

AP: Sí que hi hauria nervis.

RS: Estem d’acord que hi hauria nervis si la final fos Barça Madrid.

AP: tu la firmes, G, ahora, una final Barça Madrid?

GH

AP: M ho té claríssim.

GH

AP: Jo crec que seria una molt bona final de la Lliga de Campions i és cert que el Barça hi
arriba amb tres elements al davant que fan ser optimistes els culers.

GH

MR

RS: Amb el M no hi ha manera.

MR

GH

JR

AP: Doncs pas a pas, a veure el barça què fa dimecres vinent. Primer si supera l’Arsenal ho té
de cara. Què més ha dit SR i també VA en aquesta presentació del Mic?
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RS: Doncs mira, encara sobre SR una temporada on està tenint més oportunitats que mai com
a lateral, com a mig centre, com a interior... motiu pel qual avui li preguntava el R sobre el
supòsit que a Milà es lesionés TS i amb els tres canvis fets, ell seria un dels jugadors que
demanaria ocupar la porteria.

TALL DE VEU

MR

AP: Massa supòsits.

RS: En tot cas, estaria disposat si calgués a jugar de porter també SR. L’altre padrí és un dels
capitans de l’Espanyol, VA, que a diferència de SR sí que pot dir que té en el seu palmarès un
Mic, a les categories inferiors del club blanc i blau i que avui parlava així dels partits que els
queden després de la victòria contra el Rayo.

TALL DE VEU

RS: Ha dit VA que està segur que l’Espanyol es salvarà aquesta temporada.

AP: Amb 31 punts ho té bastant bé l’Espanyol amb dues, tres victòries i algun empat fins a
final de temporada ho pot aconseguir. Així ha anat la presentació del Mic a Barcelona, al
Cosmocaixa. L’home Mic aquest any a RAC1 serà l’Albert Ferran. A, ja estàs preparat per la
quantitat de partits que hauràs de veure?

AF: Home, això és el millor del Mic, de poder veure tants i tants i tants partits de futbol, de
gent que segurament d’aquí a uns anys, doncs, direm «oh, sí, aquell 2016 que va jugar aquell
Mic...».

GH

AF: Per exemple. 

MR

RS: Tal i com està el pati, grava moltes entrevistes. Allò de dir, mira...

AF: RAC1 va poder parlar amb ell.

AP: J, a veure, hem vits que amplieu equips, amplieu seus, la gran novetat que la inauguració
o la clausura es farà a Montilivi, les finals es faran a Montilivi, a Girona. Què més podem
explicar d’aquesta edició del Mic? Que serà, recordem, del 22 de març al 27 de març,
coincidint amb la Setmana Santa.

JR

AF: Clar, per valorar la magnitud del Mic, és que són gairebé 6.000 persones, entre jugadors,
entrenadors, tècnics, persones vinculades a tots els equips. Clar, la mobilitat de tots els equips
per anar als 29 camps de la zona de Girona... vaja, els hotels, l’organització és molt important.

JR

MR

AP: Escolta, i qui ve així que cridi l’atenció? Equips internacionals, estrangers?

JR
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AP: Tot això categories... alevins, cadets, juvenils...

JR

AP: Qatar, Aspire també vindrà.

JR

RS: Més de 40 països.

JR

AP: Del barça quins equips vénen? De quines categories?

JR

AP: Aleví, infantil i cadet. Molt bé. Teniu torneig femení per segon any consecutiu, no,
també? Potenciant el futbol femení?

JR

AP: Molt bé. I RAC1 hi serà. Dimecres 23 de març des d’Hostalric. Ja us anirem explicant els
detalls. Aquest programa especial que farem el primer dia pràcticament de competició del
Mic. La inauguració és el dia abans però el primer dia de competició serà aquest.

JR

AP: Escolta’m ja el farem bé. I tant que sí.

MR

JR

GH

AP: Mira, partits a Begur, la Bisbal de l’Empordà, Galonge, Cassà de la Selva, l’Escala,
l’Estartit, Hostalric, Llagostera, Lloret de Mar [...] a més a més de Girona i Fornells de la
Selva que són les novetats. Deu n’hi do la quantitat de localitats que acolliran partits del Mic
2016.

RS: Només m’havia deixat un padrí que és BK que és el padrí del Mic Integra.

AP: Correcte, aquesta competició dirigida a equips formats per persones amb discapacitat que
també és una altra aposta del Mic 2016.

RS: I que avui, per cert, han posat un vídeo en la presentació que ha estat molt emotiu,
brillant, i que a més demostra com n’és de maco també aquesta competició del Mic Integra i
amb quina il·lusió la juguen tots els que hi participen.

AP: La gent s’hi pot acostar. Des d’aquí fem la crida. El 23 de març.

JR

AP: Doncs queda dit. Farem una pausa i de seguida parlem del Nou Camp Nou. Us
preguntaré què us sembla el disseny que ha triat el barça, bé, que ha triat el jurat que formava
doncs aquestes 9 persones que formaven el jurat i que van decidir entre 4 finalistes. Trucarem
també JM, avui a la contra de Mundo Deportivo MR explica que el polític català va ser a la
festa de celebració de l’estudi d’arquitectura japonès NS i també hem quedat amb el degà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el senyor LLC, que formava part d’aquest jurat, perquè
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ens expliqui com es va viure una mica la nit, la tarda-nit de dimarts quan es va saber, 3 hores
abans que ho fes oficial el barça, a través de lavanguardia.com que NS i PA eren els
guanyadors. A, molta sort al Mic. Ja n’anirem parlant. 

AF: Home, i també amb ganes d’aquest programa del dimecres.

AP: Per cert, ja que hi som, analitzem la Copa d’Espanya de futbol sala?

AF: Doncs mira, a punt d’acabar la primera meitat i no li van gens bé les coses al Catgas
Energies Santa Coloma que perd per 2 a 5 amb molts problemes a la defensa. Ja, de fet, el
conjunt gallec s’ha avançat amb un 0-2, 2 gols en 16 segons i a partir d’aquí ha anat a remolc
l’equip de XP que, just ara que s’arriba al descans, perd per 2 a 5.

AP: Continua l’empat a 0 entre el Basilea i el Sevilla al 41 de la primera a l’Europa Leagu.
Ara tornem, aquí al Primer Toc amb el MR, la GH i avui també amb el JR, director del Mic.

PUBLICITAT

AP: 13 minuts i arribarem a  les 8. Primer Toc avui amb el MR, la GH i també amb el JR,
director del Mic, del qual ja n’hem parlat una bona estona. Ara volem centrar-nos en el Nou
Camp Nou. Us agrada, així d’entrada? G, M, J, per les primeres fotografies que heu vist, us
agrada el disseny així una mica futurista, modern, obert, amb vidre?

MR

GH

AP: Ara trucarem al degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que formava part del jurat
perquè ens expliqui una mica millor com és aquest projecte. Avui el MR explica a la contra de
Mundo Deportivo que JM, un polític català, ex senador, ex diputat del parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats, també ex secretari general de l’esport, entra d’altres
càrrecs, és amic del president de NS, d’aquesta empresa que dissenyarà el Nou Camp Nou, el
senyor TK és el president, i va ser a la festa de celebració de dimarts a la nit, que com
explicava La Valguàrdia va ser a la torre de Bellesguard. Senyor M, hola, bona tarda.

JM

AP: Què tal? Com està primer de tot?

JM

MR

AP: Molt bé. Clar, parlant del Mic. El semantisme fins i tot arriba a MR i  les contres.

JM

AP: S’hi acostarà senyor M al Mic aquests propers dies?

JM

AP: I aquest serà el 16è aquí a Catalunya.

JR

AP: Doncs mira. Jo reconec que no sabia aquesta relació Mic-JM, el trucàvem també per la
història del que ha explicat MR.
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JM
AP: Sí, home, i tant.

JM

JR

AP: El senyor M està molt lligat a actes solidaris des de sempre. Senyor M, com és que
coneix el senyor TK, president de NS com explica avui MR a Mundo Deportivo?

JM

AP: És a dir, el senyor TK va venir dimarts i a última hora de la nit quan ja sap que ha
guanyat el concurs del Nou Camp Nou el truca el seu amic i li diu escolta, vine cap aquí que
et vol veure i fer-te una abraçada perquè marxa dimecres a les 6 del matí.

JM

AP: La torre Bellesguard d’aquí de Sant Gervasi.

JM

AP: Senyor M, una pregunta, és a dir, quan el truquen vostè des d’aquell lloc on estaven
reunits esperant la decisió, ells no sabien l’exclusiva de La Vanguàrdia que ja els donaven
com a guanyadors?

JM

AP: Això li va dir el TK, el president de NS?

JM

AP: Fins quan va durar la festa, ja per curiositat?

JM

AP: Li dic perquè si sortia l’avió a les 6 del matí va dormir poc el president japonès?

JM

AP: I vostè ha pogut veure una maqueta o alguna cosa més o això encara no?

JM

AP: Molt bé. Què van sopar a la festa? Ho dic perquè, era menjar japonès?

JM

AP: Ah, molt bé.

JM

AP: Ah, molt bé. Una bona barreja, sí senyor. Gràcies senyor M per entrar en directe a aquesta
hora al Primer Toc i explicar-nos algun detall més d’aquesta celebració, d’aquest bon amic
seu president de l’empresa NS. Una forta abraçada.

JM

AP: Té un 6è sentit, senyor M. Gràcies. Adéu siau.
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GH

MR

AP: Es diu FT i el fill que és arquitecte de NS és català i es diu FT també.

MR

AP: Sí, és correcte. Sobre la polèmica que ha generat el fet que La Vanguàrdia informés 3
hores abans de l’oficialitat del projecte guanyador, voleu fer algun comentari? Perquè ara
trucarem el degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

MR

GH

AP: Doncs mira, per saber algun detall més de com va ser aquesta nit una mica esperpèntica,
o aquest tram final de nit de dimarts una mica esperpèntic al Camp Nou, hem trucat al degà
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, al senyor LLC, que era un dels 9 membres del jurat
que estava escoltant en totes les exposicions dels 4 finalistes dimarts a la nit. A més a més, ens
explicarà algun detall més, ja que és el degà del Col·legi d’Arquitectes, de com és el disseny
d’aquest Nou Camp Nou que faran NS i PA. Senyor C, hola, què tal? Bona tarda.

LLC

AP: Gràcies per atendre’ns i en primer lloc, bé, estem parlant molt aquests dies d’arquitectura,
d’enginyeria, arran del disseny d’aquest Nou Camp Nou i qui millor que vostè per entendre
una mica millor com serà el nou estadi del barça i més tenint en compte, com explicàvem, que
ha format part del jurat que ha escollit aquesta proposta dels japonesos NS més PA
Arquitectes. En primer lloc i de forma genèrica, global, què li sembla el projecte? Què en
podria destacar?

LLC

AP: Crida molt l’atenció el fet que no hi hagi parets, que hi hagi un vidre i que sigui obert,
que es pugui veure, doncs, pràcticament per dins tots els budells de l’estadi des de fora. Això
marcarà tendència en l’arquitectura en el futur o és només una construcció puntual?

LLC

AP: I per l’estudi català que col·laborarà amb els japonesos NS, per PA què significa? Vostè
que és el degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

LLC

AP: Sí, però per ells és un boom, no?

LLC

AP: Vostè que és arquitecte, en 4 anys això es pot fer? Encara que s’hi juguin partits durant
les obres?

LLC

AP: Ahir teníem aquí a l’estudi de RAC1 el LLM, subdirector de La Vanguàrdia, crític
d’arquitectura, i ens deia que el pressupost que ha fet el barça no variarà gaire, que potser hi
ha uns imponderables, com per exemple que el preu dels materials que s’utilitzin per construir
l’estadi pugin una mica pel preu de mercat, però que en principi el pressupost no variarà gaire
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més d’aquests 600 milions d’euros que costa l’espai barça i 400 destinats a l’estadi.

LLC

AP: Deixi’m acabar preguntat-li pel que va passar al tram final de les presentacions quan La
Vanguàrdia va anunciar el guanyador. Va haver-hi enrenou, va haver-hi confusió? Com se
n’assabenta vostè? Què va passar una mica?, perquè tot plegat sembla que s’ha fet una bola
massa grossa d’aquest procés de selecció que fins ara havia estat exemplar, impecable.

LLC

AP: Segons va dir JM, per això, NS ja agradava molt des del principi, no?

LLC

AP: S’ho va prendre malament? S’ha pres alguna cosa malament vostè com a degà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya? En algun moment va pensar que m’empassi la terra
perquè això és un moment que no m’agradaria haver viscut? O no?

LLC

AP: I acabo. Per la gent que no sap com funciona, és a dir, com es reuneix el jurat, com voten
al final, a mà alçada? És a dir, quin és el funcionament? Ho dic per aclarir qualsevol dubte que
hi hagi sobre aquest funcionament de l’elecció del procés del nou disseny del Camp Nou.

LLC

AP: Va ser unànime, eh? És a dir els 9 van considerar que el millor projecte era el dels
japonesos NS més PA?

LLC

AP: Molt bé. Doncs bé, que a partit d’ara només es parli del disseny, de l’arquitectura
d’aquest Nou Camp Nou que s’ha de veure d’aquí a uns anys i que bé, com hem pogut veure a
les fotografies, sembla que serà una obra que marcarà tendència o que serà diferent al que
hem vist fins ara arreu del món pel que fa als estadis de futbol. Per acabar, senyor C, què
significa això per l’arquitectura catalana?

LLC

AP: Senyor LLC, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, moltes gràcies per atendre’ns
i moltes gràcies.

LLC

AP: Un quart i un minut de nou. Rematarem el tema del Nou Camp Nou amb una altra pota
de tot aquest procés i de tot aquest projecte que és l’Ajuntament de Barcelona, que és qui ha
de donar els permisos finals perquè comencin totes les obres. Què en diu l’Ajuntament, R?

RS: Doncs, mira, hi ha alguns punts que consideren bàsics i que ens han fet arribar després de
la consulta feta per RAC1. El primer punt, que la reforma de les instal·lacions esportives i
l’entorn requereix com és evident un pla urbanístic, que es valora positivament que el barça
vulgui quedar-se  a Barcelona i a les Corts, cal que el projecte impulsat sigui positiu pel barça,
la ciutat i els veïns, es vetllarà perquè el projecte sigui compatible amb els equipaments que
necessita el barri i també valoren que el recinte no sigui una barrera, sinó que s’ha d’integrar a
la trama urbana de les Corts. De fet, avui JS, quarta tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona de l’àrea d’ecologia, urbanisme i mobilitat, n’ha parlat aquest matí.
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TALL DE VEU

AP: Aquesta és la versió de l’Ajuntament de Barcelona. Anirem seguint el cas evidentment de
ben a prop en els propers dies. 8 i 18. J, M, G, res, un minut i mig i de seguida rematem la
tertúlia d’avui amb la Champions Master Class, com és habitual després de jornada de
Champions. D’acord?

GH

AP: Vinga doncs, fina ara mateix.

PUBLICITAT

AP: 10 minuts i arribarem a dos quarts de nou del vespre. Primer Toc fins a les 9 amb el MR,
la GH i avui també amb el JR, director del Mic. Farem una mini Champions Master class
perquè aquesta setmana no ha jugat el barça, ho farà la setmana que vinent, dimecres contra
l’Arsenal al Camp Nou. Bàsicament, què us ha semblat el Madrid? Ha passat amb un global
de 4 a 0, G, però pels pèls. Van patir molt amb la Roma, no?

GH

AP: De sensacions, sí tens raó. De sensacions.

GH

AP: I va estar a punt moltes vegades.

GH

MR

AP: És oficial, això? Sí?

JR

AP: Home, escolta, és una gran notícia que RB se’n vagi al New Castle. A la zona baixa de la
Premier.

MR

AP:  J a tu què t’ha semblat el Madrid?

JR

AP: M’agrada. És que és el concepte que ella utilitza des de fa una setmana. M’agrada el
concepte aquest de piranyes. És el, al web del País llegim la notícia «Benítez ha firmado con
el New Castle para las próximas 3 temporadas». El New Castle està en zona de descens i
queden 8-9 jornades a la Premier League anglesa. Bé, QS, ja tenim com dèiem 4 dels 8 equips
classificats pels quarts de final de la Lliga de Campions. Repassem-los.

QS: Doncs sí: Reial Madrid, Wolfsburg, PSG i Benfica són els que han superat aquesta
setmana les seves respectives eliminatòries de vuitens. Dues de les que m’han cridat l’atenció
d’entrada d’aquestes eliminatòries, A, tots 4 equips classificats han guanyat els dos partits,
tant a casa com a fora. Per tant, es pot parlar de classificació justa i de superioritat d’aquests 4
equips respecte als seus rivals. I també que han estat eliminatòries amb molts gols. 20 en total
en 8 partits. A més de 2 gols per partit. Tractant-se d’eliminatòria directa i d’una competició
tan important on moltes vegades hi ha un punt de por i de jugar amb prudència, etcètera, de
moment això no ho hem vist en aquestes 4 eliminatòries de vuitens de final. A les que s’han
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de resoldre sí perquè hi ha un 0-0 entre el PSV i l’Atlètic de Madird que l’anada va ser bastant
castanya, si em permeteu l’expressió, però de les eliminatòries ja resoltes...

AP: I un empat a 2 també entre el Bayern i el Juve que també pot ser interessant.

QS: Però de moment molts gols.

AP: Avui has volgut destacar noms propis d’aquests primers 4 partits de tornada de vuitens de
final.

QS: Sí, fixant-nos en els que han passat ronda i que per tant seran també als quarts de final.
Començo per JD, centrecampista de 22 anys que és el principal artífex de la classificació del
Wolfsburg pels quarts de la Champions. Va fer 2 dels 3 gols del seu equip a la victòria del
partit d’anada 2 a 3, i ahir va fabricar la jugada que S va aprofitar per sentenciar amb l’únic
gol del partit de tornada, per tant, el Wolfsburg passa per ser l’equip segurament més
assequible que hi haurà al bombo dels quarts, en tot cas, aquest jugador és en principi el
millor de l’equip. Pel que fa al reial Madrid, estadísticament hauríem de donar l’honor de
jugador clau de l’eliminatòria contra la Roma a CR, que va obrir el marcador tant a l’Olympic
com al Bernabeu i que ha fet 2 dels 4 gols de l’eliminatòria, però el nom d’avui a Chamartín
és LB, l’extrem gallec ex de l’Espanyol que va desencallar el partit de tornada que ara
comentàveu després d’una bona jugada personal i servir pràcticament en safata el primer gol a
CR, avui precisament LB és portada del Marca i de fet aquesta eliminatòria de vuitens Roma-
Reial Madrid ha servit, a part de mantenir viu el semi...

GH

QS: De fet, acabant amb el que estava dient de LB, anava a dir, l’eliminatòria amb la Roma ha
servit perquè continuï viu el xup xup de la undécima, la única via per salvar la temporada del
Reial Madrid, i també que l’entorn madridista hagi descobert o redescobert LB i també C,
jugadors d’aquells que el president FP no vol veure al pòster però que de vegades treuen
castanyes del foc. Doncs era això. Un altre nom propi de vuitens de final és el de NG,
l’extrem argentí va participar als dos gols que ahir van certificar la classificació del Benfica.
Va rematar l’un a un després d’un gran xut de RG que va al travesser i toca el porter del Zènit
també. La pilota queda votant. El mèrit no és de la rematada a porta buida però sí
l’oportunisme de G que hi va abans que ningú a recollir aquell rebot i ell mateix al temps de
descompte fabrica la jugada que acaba amb l’un a dos que va marcar T. Per tant, jugador
destacat a la classificació del Benfica. I ens queda un nom propi, un que sempre crida
l’atenció, SH ahir va fer el seu gol número 50 a la Lliga de Campions en la seva carrera. Va
marcar l’un a dos definitiu a Standford bridge contra en Chelsea. També va fer la passada del
0-1 a R. És evident que va ser l’home clau del partit, és el principal argument del PSG per
intentar guanyar la seva primera Champions, també S busca amb 34 anys la que seria la seva
primera Copa d’Europa i ahir després de completar un bon partit a Standford Bridge, en
acabat, molt fidel al seu estil un punt egoista, recordava l’expulsió la temporada passada al
mateix escenari, al camp del Chelsea i també a la tornada dels vuitens.

TALL DE VEU

AP: Sí senyor. Va ser expulsat S la temporada anterior. Va, i ho rematarem amb 4 dades més
d’aquests 4 equips classificats pels quarts de Champions.

QS: Sí, continuem amb el PSG. Aquesta classificació pels quarts de la màxima competició
continental és la 4a consecutiva i la 5a de tota la història del club parisenc. De les 3 vegades,
perdó, de les4 eliminatòries de quarts que ha jugat el PSG fins ara a la Champions, 3 les ha
jugat contra el barça, que ja és casualitat: 94-95, passen els francesos. La primera vegada van
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guanyar els francesos. 94-95, amb gols de C i F al Camp Nou, empat a un i dos a un al Parc
dels Prínceps.

MR

QS: Jo també. Va avançar el barça a V i R va capgirar el marcador. Les dues següents ha
passat el barça. La 2012-13 2 a 2 al Parc dels Prínceps i 1 a 1 al Camp Nou i la temporada
passada amb l’un a 3 de París i el 2  a 0 al Camp Nou. Fa dues temporades, l’única que el
PSG ha jugat els quarts i no ha jugat contra el barça, els va perdre contra el Chelsea
precisament el rival que ahir van eliminar als vuitens de final i també la temporada passada
als vuitens de final. Pels Wolfsburg és la primera classificació pels quarts de final. De fet
enguany és la segona participació a la Champions i la primera la 2009 2010 no van superar la
fase de grups. Per tant, estan fent història. Pel Reial Madrid és la sisena classificació per
quarts de final consecutiva i pel Benfica és la primera després de 4 temporades sense arribar-
hi, havent participat totes aquestes 4 temporades a la fase  de grups de la Champions. L’equip
de Lisboa té dues copes d’Europa, la 60-61 i la 61-62. Ja sabeu que després d’aquella segona
van fer fora l’entrenador, l’hongarès G, ell va fer la profecia que mai més guanyarien un títol
europeu i ho continuen intentant, però de moment la maledicció de G s’ha complert.

AP: Es manté. I la setmana que ve recordem partits i horaris.

QS: Tornada de vuitens de final, dimarts Manchester City Dinamo de Kíev, un a tres pel
Manchester City de l’anada, i Atlètic de Madrid PSV Eindhoven. 0-0 a l’anada. Tots dos
partits a tres quarts de nou. Dimecres també tots dos partits a tres quarts de nou, Bayern de
Munich Juventus, amb empat a 2 a l’anada, i barça Arsenal, avantatge del Barça de 0 a 2.

AP: Evitar Madrid i PSG a quarts de moment pel barça hauria de ser lògic?

GH

MR

JR

AP: A la Lliga mateix, en molts partits de Lliga.

JR

GH

AP: Com sempre a l’esport, sí senyor. La setmana que ve jugarem al qui vols qui no vols amb
tots els 8 equips classificats. Esperem que amb el barça també si fa bo el 0-2 de l’anada.
Tancarem aquí la tertúlia. Abans, R, alguna cosa més de l’actualitat?

RS: Sí, només un apunt. Tenim novetats, diguem-ho així, pel que fa als expedients als
aficionats en aquell famós viatge a Gijón. A partir d’avui alguns socis han rebutjat
notificacions del club en el sentit que se’ls obre expedient, notificació a la qual hem tingut
accés. (lectura notificació). En la carta també es comunica que els socis afectats tenen 7 dies
per comparèixer a l’OAB per tal de tenir vista de l’expedient, demanar còpia i o fer
al·legacions, les que considerin pertinents. De totes maneres, i pel que hem sabut a RAC1, el
club ha obert expedient a la gent que va signar aquella famosa samarreta, recordaràs que ho
vam explicar, que es va entregar a CN com a protesta pel distanciament amb els jugadors. El
problema, però, és que alguns dels signants no van viatjar aquell dia amb l’equip i per tant
se’ls obre expedient sense haver volat aquell dia amb l’expedició del primer equip del barça.
A RAC1 tenim constància de 2 casos com aquest.
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AP: Molt bé, queda dit. MR, gràcies.

GH

MR

AP: Ah, vols que actualitzem marcadors de l’Europa League? Vinga.

MR

AP: Una informació important.  A veure va, Q actualitzem.

QS: Doncs, mira, en aquests moments quan falten uns 10 minuts perquè s’acabin els partits
d’anada dels vuitens de final de l’Europa League que havien començat a les 7, el Totenham el
podem donar per virtualment eliminat perquè està perdent per 3 a 0 a casa del Borusia
Dormund gràcies a un gol d’A i dos de MR. També ho té molt ben encarat el Shaktar Dones
que està guanyant 3 a 0 l’Anderlaids. En canvi, el Sevilla no pot amb el Basilea, encara 0 a 0 a
l’estadi Saint Jacobs de Basilea, i també 0 a 0 el Cenerbache Braga. Aquests són els 4 partits
que començaven a les 7 de la tarda.

AP: I què vols explicar-nos relacionat amb el Totenham i els teus bons amics, JR?

JR

AP: Mira quina notícia, eh.

MR

AP: Escolta’m, et va agradar el Periscope que vam fer al Primer Toc, no?

MR

AP: vas fer likes i coses d’aquestes també.

JR

AP: No, aquí no.

RS: L’A va amb seguretat perquè té noies esperant abaix a la recepció cada dia que surt.

AP: Mira, veus, hem d’acabar aquí que si no no ens dóna temps de fer-ho tot. G, una
abraçada. J, molta sort al Mic. Ens veiem el dia 2 de març a Hostalric.

JR

AP: M, adéu siau. Dijous vinent farem Periscope aquí a la Champions Master class, ja t’ho dic
ara. MR

AP: Porta el piano. Gràcies, R.

RS: Diràs que faràs Pariscope?

AP: Ara tornem.

PUBLICITAT

AP: Parlem de l’Eurolliga i del gran partit de demà al Palau blaugrana. Un altre duel clau pel
barça de bàsquet Mundet, hola, què tal? Bona tarda de nou.

MM: Bona tarda, A.
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AP: Acaben d’arribar els russos fa una estona de fet aquí a Barcelona.

MM: Sí, els hem anat a rebre a l’hotel, no s’entrenaran, han vingut directe, demà directe a
pista per jugar a tres quarts de nou. Partidàs al Palau: Barça CSK de Moscou. 

AP: El barça és 5è amb 4 victòries i 5 derrotes. Els russos són líders de grup amb 7-2 i la
possibilitat demà de segellar gairebé de forma definitiva la classificació per quarts de final.
Per on comencem aquesta prèvia del partit?

MM: Mira, que guanyem implica al barça seguir a rebuf dels dos equips que ara mateix li
marquen el tall, el Reial Madrid i el Kimki, amb una victòria més que els blaugrana i pendents
del que passi. Juguen Bascònia Kimki aquest vespre i Salguiris Madird demà. Perdre el barça,
en funció del que passi és passar ja sí a dependre de sí mateix per classificar-se pels quarts de
final. Arriba a Barcelona l’equip que millor està jugant ara mateix al vell continent, és líder en
valoració, en punts, en tirs de dos, el tirs de tres i de llarg qui millor sensacions està oferint.
Diu XP a la prèvia que demà necessitaran la millor versió de tothom.

TALL DE VEU

MM: El partit de la primera volta derrota d’11, amb una molt bona primera part dels
blaugrana que es va veure trencada per la desqualificació de N al final del tercer quart. Diu P
que espera un millor arbitratge que llavors, però que l’èxit de demà es basa en contestar al
poder ofensiu del CSK de Moscou amb tot el que implica, però també igualar l’exigència
física de l’equip que entrena DI.

TALL DE VEU

AP: Qui té el CSK, M?

MM: A veure, noms que puguin sonar al gran públic, bàsicament dos: MT, el base serbi, i ND,
el base francès ex del València i San Antonio Sports. Però deixa clar XP que hi ha un
reguitzell de jugadors que fan, diu textualment el tècnic, del CSK de Moscou un equip
aspirant a guanyar aquest any l’Eurolliga.

TALL DE VEU

MM: P amb tots els disponibles. Els russos com dic han arribat aquesta tarda a Barcelona amb
la baixa de VC i uns registres brutals. 23 victòries, 2 derrotes a la BTB, a la Lliga privada
aquesta que es juga a l’antiga Unió Soviètica, i amb 16-4 en el global aquest any a l’Eurolliga.
Vaja, l’equip que millors sensacions com dic ens està oferint.

AP: Partit complicat demà pel Barça sens dubte. Què han dit els russos a l’arribada ara fa una
estona?

MM: Doncs mira, conscients de que és una final. Ara bé, qui ens ho ha dit és un vell conegut
de l’afició del Barça, però sobretot il·lustre històric del bàsquet  a Girona, DM.

TALL DE VEU

MM: Un jugador que per cert ara mateix és assistent del CSK de Moscou, DM. Jugador que té
retirada la samarreta al pavelló de Fontajau. Ja fa anys que es van ventilar l’equip però allà
està el 7 d’DM al pavelló de Fontajau. 

AP: un crac, M. Actualitzem l’altre partit del Barça.

MM: Bros Basquet 38 Olympiacos 36. Qui perd es despenja gairebé definitivament de la
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lluita per la 4a posició. Queda un minut per arribar al descans.

AP: Perfecte. Jo no dubto que el Barça demà guanyarà el CSK de Moscou, o vull creure-ho.

PUBLICITAT

AP: Gràcies, M. Una abraçada.

MM: Fins ara.

AP: Fem com cada dijous i divendres un repàs a l’estat del temps per aquest cap de setmana i
a l’estat també de les pistes, com sempre amb l’Abel Queralt i amb el suport de Turisme de
Catalunya.

AQ: Previsió del temps

AP: Últims 10 minuts de programa. Ja em sap greu però avui no tindrem temps de fer les
històries de l’esport amb el XC, avui ens volia parlar el X de les maratons, de l’inici de les
maratons, de l’origen d’aquestes curses de 42 m, 195 m amb motiu de que aquest diumenge
aquí a Barcelona es fa la 38a edició de la Zuric Marató de Barcelona, però anem malament de
temps i a més a més hi ha una notícia d’última hora molt important, RS.

RS: Sí, notícia important amb comunicat del barça on explica que l’audiència provincial de
Barcelona anul·la la interlocutòria d’obertura de judici oral del cas N i deixa sense efecte les
acusacions contra el barça, el president JMB i l’expresident SR. Aquesta decisió diu el
comunicat invalida totes les actuacions que havia fet l’audiència nacional de Madrid en aquest
cas des del moment que es va demanar que les actuacions passessin als jutjats de Barcelona.
D’aquesta nova situació se’n deriva que el FC Barcelona, el president B i l’expresident R
deixen d’estar acusats per aquest cas. Ara les parts han de tornar a formular les acusacions i
les defenses que corresponguin, però ja des de la delimitació jurisdiccional de Barcelona.
Recordem que hi havia dos fronts oberts, el que va originar la denúncia de JC, també després
hi ha obert a l’audiència nacional el cas N bis, aquest fa referència al primer cas, que es va
obrir a l’audiència nacional de Madrid, va passar a l’audiència provincial de Barcelona i per
tant ara aquesta notícia que s’anul·la la interlocutòria d’obertura de judici oral i les parts
diguem relacionades amb el barça deixen d’estar en aquest cas com diu el comunicat del
barça, deixen d’estar acusats per aquest cas, el comptador es posa a 0 i per tant torna a
començar. Les acusacions, les defenses, però anul·lant ja tot el que s’havia fet des de
l ’ a u d i è n c i a n a c i o n a l d e M a d r i d .
AP: Novetats en el cas N, en els processos judicials oberts pel cas N que evidentment
ampliarem aquesta nit a les 11 al Tu Diràs amb el DS i el RS. Gràcies R per aquesta última
hora.

RS: Vinga, de res, bona tarda.

AP: Ara sí, fins ara, bona tarda. Aquest cap de setmana els carrers de Barcelona viuran una
nova edició de la Zuric Marató, la vuitena edició que s’ha presentat aquest matí. Es consolida
a més com la primera marató de l’estat, supera Estocolm i només està per darrera de Londres,
París i Berlín. És a dir, una de les maratons més importants del món actualment. Gemma
Montero, hola, bona tarda.

GM: Hola, bona tarda, A.

AP: Com ha anat aquesta presentació?

GM: S’ha presentat al migdia amb la xifra rècord que avui hem conegut exacta de 20.221
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participants. Això serà diumenge dia 13 de març pels carrers de Barcelona, així que com tu
deies ara mateix és la primera marató d’Espanya i a més a més és la primera d’Europa que no
és capital d’un estat. Per tant, és més mèrit encara però sí que hi ha molta gent que participa
sobretot per l’oferta turística que té Barcelona. I així ens ho explicava el CLL, el director de la
prova.

TALL DE VEU

GM: La xifra de corredors estrangers, imagina’t eh, supera el 32 % del total, això vol dir
doncs que la gent ve a Barcelona a fer una mica turisme de marató atrets per la oferta turística,
cultural, el clima... a més es preveu que faci bon dia, que no faci vent, que faci sol i una bona
temperatura.

AP: Tot ajuda per fer una boa cursa, per fer un bon temps, per intentar fer una bona marca i
per acabar a marató que sempre és complicat.

GM: Exacte. Sobretot hi ha gent, i això és per proximitat, hi ha gent de França, Anglaterra i
Itàlia, hi ha 104 japonesos, 34 australians i un parell de persones de Nova Zelanda, que acaben
de fer tot el mosaic d’aquesta marató de Barcelona. També la direcció de la cursa destaca que
la participació femenina enguany arriba ja al 18 % i això sobretot la comissionada de
l’Ajuntament de Barcelona doncs ho rep com una bona notícia.

AP: I qui són els favorits?

GM: home, qui té la millor marca ara mateix és l’etíop DS que té la 20a millor marca mundial
de tots els temps, i el seu rival serien els kenians, que són el JK, que té dues hores i 5 minuts, i
el NK, que té dues hores i 6 minuts, i també t’he de dir que el tapat possiblement, segons ens
explicava el C, és un jove de 22 anys, l’AO que és el guanyador de l’última marató del Doret
a Kènia, amb un temps de 2 hores i 21 minuts. I entre els catalans, destacar també la
participació del MR. La novetat d’enguany és que hi haurà 12 llebres que marcaran el ritme
per evitar situacions com les de l’any passat i que ens recordava el CLL.

TALL DE VEU

GM: En categoria femenina la gran favorita és l’etíop AK, guanyadora de l’any passat, però
també hi haurà la manresana MC que debuta a Barcelona i busca la mínima per Rio 2016. La
cursa, recordem, comença diumenge a dos quarts de nou a plaça Espanya i passarà, entre
d’altres llocs de la ciutat, pel Camp Nou, la Diagonal, la Pedrera, la Meridiana, el Fòrum,
l’Arc del Triomf, plaça Catalunya, i al final la temuda pujada pel Paral·lel.

AP: Doncs n’estarem pendents, sobretot diumenge a l’especial marató que farà l’ultraesports
amb el RLL i la GM a partir de les 3 de la tarda aquest diumenge. Gràcies, G.

GM: Fins ara.

AP: 4 minuts per les 9. Q, ara sí, s’han acabat els primers partits de vuitens anada de l’Europa
League.

QS: Sí senyor, resultats definitius: Basilea 0 Sevilla 0, el Sevilla a més perd E per la tornada
perquè l’han expulsat. Borusia Dormund 3 Totenham 0, Shaktar Doneis 3 Anderlais 1,
Cenerbache 1 Sporting de Braga 0. A les 9 i 5 minuts comencen Atlètic Club de Bilbao
València, SJ és baixa d’última hora a l’equip bilbaí perquè la seva dona està de part, Villareal
Bayer Leverkusen, Liverpool Manchester United i Esparta de Praga Latzio.

AP: Deu n’hi do amb els partidassos. Es veu tot a Bein Sports. Què ha fet el Cat Gas Santa
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Coloma?

QS: Doncs eliminat.Ha perdut. Ha començat malament el partit i ha acabat perdent per 4 a 6.
Queda eliminat per tant en la seva sisena participació en aquesta copa d’Espanya. Tampoc ha
pogut superar els quarts de final. Ara a un quart de deu es jugarà el segon quart de final entre
el Movistar Inter i el Palma Futsal.

AP: Demà sort al Barça que juga el seu partit de quarts de final. I avui acabarem amb una
història increïble. RN ha respost a través del seu tiet i entrenador TN aquí a RAC1 aquesta
tarda a Versió les acusacions de dopatge de l’ex ministra francesa RB.

QS: Sí, en un programa de televisió francesa B va acusar dimarts RN d’haver tapat una sanció
per dopatge del 2012 que hauria complert quan va estar 7 mesos lesionat del genoll esquerre.

TALL DE VEU

QS: Acusació que ha tingut doble resposta. La primera del tenista des d’Indian Wells.

TALL DE VEU

QS: I també com deies del seu entrenador i tiet TN aquesta tarda al Versió RAC1 confirmant
que estudiaran emprendre accions legals contra B a qui ha qualificat així.

TALL DE VEU

QS: Un TN que ha confirmat, per cert, que malgrat els rumors, ell continuarà entrenant el seu
nebot i que en tot cas si ho deixés seria per una decisió del tenista.

PUBLICITAT

AP: I fina aquí el Primer Toc. Gràcies a la redacció d’esports i al RO a la part tècnica. Tornem
demà a les 7 amb el DL i aquesta nit més esports al Tu Diràs a partir de les 11 amb aquesta
última hora de N i del seu procés judicial que ens explicava el RS fa una estona. Ho ampliem
a partir de les 11 amb el DS al Tu Diràs. Adéu siau.

6.2.3. Tu Diràs

 Tu Diràs, 12/01/16

Què tal? Bona nit! Són les onze, és l’hora de passar-s’ho bé, és l’hora del Tu Diràs. 

A veure si ho he entès bé. A més avui que ha estat el dia de la presa de possessió del càrrec.
Resulta que el Barça fa un tuit felicitant el president de la Generalitat i especificant que es
refereix al president de la Generalitat del nostre País, coma, Catalunya. La gent a Twitter es
queixa. Fantàstic. Breaking news. El senyor Tebas també es queixa. El president del Barça
s’explica: 

TALL DE VEU

El senyor Tebas es torna a queixar: 

TALL DE VEU

I ara el senyor Cardenal ho interpreta així: 
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TALL DE VEU

A veure, «El deporte no se debe mezclar con la política» ho diu el Secretario de Estado para el
Deporte, eh. Però, en fi, és igual. A part d’això, a veure un moment, realment vivim en un
món peculiar, tant que algú es pot pensar que el fet que el Barça feliciti el president i digui
que Catalunya és el seu país i que estem en una etapa meravellosa hi ha algú que ho pot
atribuir a una errada de qui portava les xarxes. Però de què estem parlant? Per començar que
ens consta que qui va fer el tuit era algú bastant important dins del club. No era precisament
un becari. Amb tots els respectes cap als becaris que els nostres són molt bons i aprenen molt i
nosaltres aprenem d’ells, però el tuit no el va fer el primer que passava per allà, el tuit el va
fer algú amb cara i ulls. I després, la única cosa que no entenc és que el Barça torni a quedar-
se a mitges i a no saber sortir amb coherència de situacions on ell mateix es posa. Si el club és
prou valent com per fer un tuit felicitant el president de la Generalitat, i especificant que jo ho
aplaudeixo, però no era imprescindible segurament, que Catalunya és el nostre país i que
estem en una etapa apassionant i històrica, llavors quan et posin un micròfon i et preguntin
que no et tremoli la veu, que no toquis el violí i acabis comparant amb el Fòrum Samitier.
Vull dir, li ha faltat, a Bartomeu, comparar-lo amb el president de l’escala de la casa on viu.
No. És la Presidència de la Generalitat. I sí, és el nostre país. I sí, passa per un moment
històric i apassionant acabi com acabi. Per tant, si el Barça ha pres aquesta determinació, si el
Barça ha pres la decisió, que repeteixo, jo aplaudeixo, de posicionar-se a favor del procés i del
moment que estem vivint que ho defensi amb convicció. Que no se n’amagui i que vagi, com
el país, fins al final amb totes les conseqüències. Qualsevol altra cosa seria quedar-se a
mitges. I això és el pitjor que hi ha. 

SINTONIA INICIAL

El rellotge de RAC1 diu que són les onze i gairebé quatre minuts. Doncs sí, cada dia i cada
nit, el Tu Diràs amb vosaltres d’onze a una, amb molts convidats, molts protagonistes, molta
tertúlia i moltes coses a anunciar i a explicar-vos. Parlo de premis, de regals, d’entrades, de
possibilitat novament, i això és una gran notícia per tothom, però sobretot per mi, que jo m’ho
passo molt bé de que vingueu aquí amb nosaltres. Torna el happy hour, després us ho recordo
com es mereix. Després us explico també què heu de fer per guanyar dues entrades dobles. És
a dir, que dos oients amb acompanyant, quatre persones que ens estiguin escoltant aniran a
veure l’Espanyol-Barça de demà, però abans hem de resumir tot el que ha passat avui, que no
és poc. Serà difícil, però ho farem bé com sempre perquè tenim el millor equip per fer-ho.
Senyor Miquel Agut, com estem? Bona nit. 

Miquel Agut: Bona nit, senyor Dani Senabre.

Senyor Edu de Batlle, com estem? Bona nit.

Edu De Batlle: Bona nit.

I senyor Jordi Costa, què tal? Bona nit.

Jordi Costa: Bona nit

L’actualitat del Barça, Miquel, en un minut.

MA: A banda del que comentaves a l’editorial del tuit del Barça i de la reacció del Secretari
General de l’Esport, avui aquest vespre el comitè d’apel·lació ha desestimat el recurs del club
i ha mantingut els dos partits de sanció a Luís Suárez. D’aquesta manera, l’uruguaià no jugarà
demà a Cornellà el Prat i es perdria un hipotètic partit de quarts de Copa. Apel·lació base al
veredicte, en el fet que, diuen, no es pot desvirtuar l’acte només perquè el jugador negui els
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fets. Encara en clau de derbi, demà a dos quarts d’onze, llista de convocats. Avui Galca i Luís
Enrique han il·lustrat la foto de la concòrdia a Cornellà el Prat. I ha estat aquest dimarts un dia
molt mogut al Barça B.

DS: Atenció a l’escabetxina del Barça B.

MA: Sí. I el trencaclosques, a veure si la gent ho acaba de captar, perquè hi ha molt
moviment. Aviam, Aitor Cantalapiedra, que és el màxim golejador del filial i que va debutar
amb el primer equip contra el Vilanovense, signarà demà la rescissió de contracte. A més,
segons informen el Gerard Romero i i el diari  Sport, Babounsqui també serà baixa en el filial.
Mentre que Bagnac està apartat de l’equip esperant una resolució amistosa de contracte amb
el club, que ja veurem si acaba arribant. També, segons explica l’Oriol Domènech a Mundo
Deportivo, Campins marxarà cedit i el club alliberarà el porter José Aurelio Suárez perquè té
una lesió de llarga durada i així podrà utilitzar aquella fitxa. Per últim, cal recordar que
Calvet, Ondoa i Grimaldo ja han abandonat el filial.

DS: Deu n’hi do.Intenteu ordenar-ho tot si voleu, si podeu i si us interessa. Si no, quedeu-vos,
aneu tirant endavant i enrere el podcast i així us anireu apuntant els noms. Això pel que fa al
Barça. A la resta del món, Edu, què destaquem?

EdB: A l’Espanyol últim entrenament avui abans del derbi, sense llista de convocats de
Constantine Galca, la donarà demà al matí perquè no ha concentrat els seus homes. El tècnic
ha fet avui una crida a la calma a l’afició i diu que no dóna l’eliminatòria per perduda malgrat
el 4-1 de l’anada al Camp Nou. Aquesta nit s’han resolt les dues primers eliminatòries de
vuitens de final de la Copa del Rei amb sorpresa inclosa: el Mirandés de segona ha eliminat el
Deportivo guanyant 0-3 a Riazor i passa a quarts. A l’anada van empatar a un. A més, el
Sevilla s’ha endut el derbi contra el Betis, 4-0 al Pizjuan i han superat l’eliminatòria. També
aquesta nit s’han jugat 3 partits de la Premier: ha empatat el United, 3-3 al camp del New
Castle, li han empatat al final. A més, s’han jugat el Bormouth 1 – Westham 3 i l’Ashton Villa
1 - Crystal Palace 0. Avui també hem sabut, encara en futbol, que el jugador del Manchester
City, Pablo Mafeo, jugarà cedit al Girona fins a final de temporada. És un lateral dret. Al
dakar avui hem de lamentar un accident mortal. Ha mort una persona amb un camió, de fet
l’ha envestit un camió d’assistència, han resultat ferides 5 persones més. En l’àmbit esportiu,
victòria en motos per a l’australià Toby price i en cotxes per Carlos Sainz, nou líder de la
general. En basquet el Barça ha viatjat avui a Moscou, on dijous té pertit d’Eurolliga a la pista
del CSK. A l’NBA aquesta nit tenim en joc els tres catalans, tots a les dues. En hoquei patins
avui s’han jugat 5 partits en la 14a jornada de l’Hoquei Lliga amb aquests resultats. I a
l’Europeu de Waterpolo de Belgrad la selecció espanyola masculina ha empatat a vuit amb
Montenegro al seu segon partit  de la fase de grups. 

DS: I avui hi ha també una gran notícia per tothom que li agradi el futbol. Notícia televisiva
que de seguida explicarem. Ho farem, de fet, amb un dels seus protagonistes destacats.
L’últim minut del sumari és sempre el més perillós. El minut Costa.

JC: Doncs avui vull parlar del futbol base del Barça que, com ara explicava el Miquel Agut,
continua a la seva deriva cap a no se sap ben bé on. Avui al Primer Toc el Saperas informava
del cas d’Aitor Cantalapiedra, que demà rescindirà el seu contracte amb el Barça.
Evidentment aquesta decisió s’emmarca en la remodelació de la plantilla al mercat d’hivern.
Han arribat un munt de fitxatges i no hi ha més nassos que alliberar fitxes. Però el cas d’Aitor
és especialment sorprenent per dir-ho així. La decisió és 100 % tècnica, és a dir, ni GL,
l’entrenador del Barça B, ni PS, el secretari tècnic del filial, confien en el jugador, cosa que es
pot entendre perfectament. El que des del meu punt de vista és incomprensible és que el
mateix jugador que demà se’n va al carrer fos triat  titular amb el primer equip fa un mes.
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Com pot ser que un futbolista serveixi per debutar amb el primer equip en partit oficial i al
cap d’un mes no serveixi pel filial? Segur que tot està fet amb la millor intenció, però,
sincerament, no hi ha qui ho entengui. Pel que fa al derbi de demà, tots plegats  hi estan
intentant posar un punt de seny. Avui TE ha explicat a Radio 4G que PL es va equivocar
trepitjant Messi i que li ho va reconèixer en privat. No obstant, Encono ha defensat Pau
explicant que és jove i ha afegit que el respecte entre professionals no es pot perdre. De fet hi
ha una frase significativa quan diu, quan inclou en aquest respecte «fins i tot en el cas que
siguis el millor jugador del món», en evident referència a Leo Messi. Tot plegat a mi m’han
semblat unes declaracions molt encertades d’Encono, però continuo pensant el mateix que
pensava la setmana passada: és una llàstima que no hagi estat el mateix Pau qui hagi assumit
públicament la seva errada. 

DS: Deu n’hi do. Tot això ha passat avui. Tot això i molt més passarà des d’ara i fins la una
aquí a la sintonia de RAC1, al Tu Diràs. 

SINTONIA TERTÚLIA: Atenció si us plau, la tertúlia és a punt de començar. 

DS: tertulians preparats, llestos, ja. 

De seguida us explico què heu de fer per guanyar dues entrades dobles per veure el partidàs
de demà, el derbi, entre l’Espanyol i el barça a la Copa, per bé que alguns pensin que el
resultat d’anada ho deixa tot sentenciat, crec que val molt la pena viure un derbi com aquest.
De seguida us explico què heu de fer, però té a veure amb les xarxes socials i amb fotografies,
com acostuma a ser habitual últimament al Tu Diràs. Us explico ja que per venir de públic
aquí aquest dijous, aquest dijous torna el Happy hour, primer Happy Hour de l’any, la bogeria
del SJ, del JP, del JG, de l’ED, amb premis, amb concursos, fent de tertulians aquí al Paraula
d’Oient, tot això pot ser vostre si veniu aquí de públic a l’estudi 1 de RAC1 enviant un correu
electrònic a tudiras@rac1.net, si voleu venir de públic aquest dijous. Cap d’Esports de RAC1,
Raül Llimós, com estem? Bona nit.

RLL: Hola, bona nit, Dani. 

DS: Hola, com estàs, Albert? Bona nit.

ALL

DS: De seguida saludo també el Fernando Polo i, si em permeteu, afegeixo un convidat
importantíssim avui a la tertúlia. De fet volíem obrir el programa amb ell perquè tothom
estava pendent d’una situació, havien deixat passar el temps i no s’acabava solucionant i avui
amb dos o tres tuits ha fet feliç molta gent la persona que ens està escoltant, un dels màxims
responsables de Mediapro, TB. TB, què tal? Bona nit. I felicitats per l’acord. 

Movistar + i Bein Sports arriben a un acord, s’incorpora Bein Sports La Liga, Bein Sports
també en format Champions a Movistar + per les tres properes temporades. Expliqui’ns una
mica com ha anat aquest acord.

CONEXIÓ TELEFÒNICA

Això ja és immediat, no s’ha d’esperar ni a la temporada que ve, és ja? 

Li anava a preguntar, no sé si és vostè l’home que m’ho ha de dir, potser és algú de Movistar
+, però això què li costarà a l’abonat. És a dir, quant d’extra haurà de pagar per poder veure
aquest contingut?

TB
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O sigui, vostès no han intervingut en això, no han dit aquest és el preu que s’ha de pagar?

TB

L’acord a nivell econòmic, pel que fa a xifres i fins on es pugui dir, ha estat satisfactori per les
dues parts, o no? Està en els termes del que vostès volien?

TB

Aquesta és la xifra que tenim nosaltres aquí al damunt de la taula. Encara que per alguns
pugui ser secundari, entenc que si, parlo de la Champions, perquè amb Bein Sports La Liga
també és evident que sí, l’abonat a Movistar + veurà el contingut de la Lliga de campions amb
l’equip de comentaristes m’imagino de Bein Sports? Perquè el que veu és el canal Bein
Sports, no?

TB

No sé si el RLL, l’ALL o el FP, com estàs, F? Bona nit. Tenen alguna pregunta pel TB?

ALL

DS: Estaria bé que s’adaptés als temps que corren perquè, pel bé de Total Channel, pel bé de
Netflix i en general sobretot pel bé dels usuaris i de la gent que ens agrada la televisió, les
sèries i les pel·lícules doncs tinguem una velocitat òptima. R o F, alguna qüestió?

RLL: Jo un parell de curiositats més aviat periodístiques o publicitàries, sentor B, hola, bona
nit. El Dani li preguntava per l’equip de transmissions de Bein Sports pel que fa a la
Champions. Pel que fa a la Lliga, aquest nou canal que es crearà a partir de la temporada que
ve també serà el mateix? És a dir, formarà part de la redacció de Bein Sports o hi haurà
incorporació d’algun periodista, diguem-ne de l’equip de Movistar +? 

TB

I la curiositat publicitària, abans al No ho sé, al programa del Pou, parlaven d’aquesta
campanya que estem veien en els últims dies, sobretot en la premsa escrita, del 14 del 1 del
16, i jo, quan l’escoltava, al Pou i companyia, pensava no serà l’anunci de l’acord?

TB

DS: D’aquí mitja hora és dia 13, però encara queda mig dia.

TB

RLL: I després D, una pregunta ultraesportiva, el senyor B, és que TB és un autèntic
ultraesportista. Fa travesses en aigües obertes realment espectaculars. De fet la col·lecció de
travesses del senyor B ja comença a ser realment envejable. Quina serà la pròxima? 

TB

RLL: Això són paraules majors, eh.

DS: Enriue-te’n de DM. F alguna qüestió, o no? Tu vols saber el preu, però clar, no...

F

DS: Algun dia el llençarem a l’aigua. 

F
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TB

DS: Molt bé. TB, moltíssimes gràcies per atendre’ns i molta sort amb el Canal de la Mànega i
amb qualsevol travessa. Una abraçada. Bona nit. 

És veritat, Total Channel seria, Total Channel de la Mànega. Escolteu, no sé com us heu
quedat? Òbviament la xifra que volíem que és saber què ens costarà i quanta butxaca ens hem
de rascar, no la tenim, però la notícia és molt bona, sobretot perquè portàvem molt de temps
esperant-la. Jo crec que portàvem tant de temps esperant-la que ja gairebé ens n’havíem
oblidat i avui ens l’hem trobat i ho hem comentat amb un dels seus protagonistes. 

ALL

DS: Sí, ho trobarem a faltar: Buffering Champions League. 

ALL

RLL: Home, és una gran notícia. Jo crec que sobretot pels usuaris. I dic sobretot pels usuaris
perquè  la majoria d’usuaris de televisió de pagament, per sort o per desgràcia, són abonats de
Movistar+, i per tant ara s’endreça una mica el futbol de pagament, que crec que feia falta.
També és una gran notícia, imagino, pels amics de Mediapro que hauran fet negoci amb
aquesta operació.

ALL

RLL: Jo ara estava mirant i 2.400 pel paquet de la Lliga i la Champions. I jo estava mirant i
Mediapro va comprar els drets de la Lliga per 3 temporades, el que passa és que també hi ha
la Copa del Rei, que hauríem de veure si també entra en aquest pack, per 1.900 milions
d’euros, i la Champions, el que passa és que era una oferta sindical amb Antena 3 i TV3, per
tant aquí hauríem de restar alguns milions a aquesta xifra, la va comprar per una xifra
aproximada de 200 milions per temporada. Clar, estem parlant de mitja temporada que també
podrà fer a Movistar+, però vaja, negoci n’hauran fet, perquè al final estem parlant de, això és
un bussiness i Mediapro, de fet, si ha crescut per alguna banda és per aquest tipus
d’operacions, no?

DS: És mitja temporada però és la mitja temporada bona. És la que tothom vol veure,
evidentment a la Champions amb eliminatòries i amb la part més interessant.

RLL: Per cert, Dani, notícia d’última hora que no té res a veure amb això. 

DS: No m’espantis.

RLL: No, no, és bona. No sé si és bona però és una notícia. Via JMM, cap d’informatius de
RAC1. Em confirma, de fet ho hem preguntat durant tot el dia d’avui, que demà el molt
honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assistirà al derbi. Serà a la Llotja de
l’estadi de Cornellà el Prat veient l’Espanyol Barça, per tant debutarà amb un derbi de la
màxima del futbol català com a president a la llotja d’un estadi.

DS: Doncs esperem que això ajudi a contribuir a un clima de germanor, cosa que em va
perfecta per explicar-vos què heu de fer per anar a veure el president de la Generalitat i, de
pas, el derbi de demà de Copa del Rei. Heu d’enviar-nos fotografies, fotos de germanor. Avui
demanem mostres de pau, de concòrdia, d’amor entre, encara que sigui forçat, és igual, entre
culers i pericos. Qualsevol fotografia em val. Evidentmentuna parella, dos amics un amb una
samarreta, l’altre amb l’altra, un gos, un gat, el que vulgueu. Imatges de germanor Barça-
Espanyol perquè després de tot el que hem hagut de viure i de patir  aquests últims dies, doncs
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ens ve de gust contribuir al clima de concòrdia i de fet passar-nos-ho bé i regalar-vos dues
entrades dobles. Via Twitter, via Instagram, com vulgueu, ens podeu seguir a Instagram Tu
Diràs RAC1, a Twitter Tu Diras RAC1 amb el hashtag #derbirac1, així de fàcil. Hashtag
#derbirac1, les vostres fotos amb germanor, pau i concòrdia entre pericos i culers. Podeu
guanyar dues entrades dobles per anar a veure aquest partit. Nosaltres n’hem penjat una. No
participarem i no guanyarem, evidentment, però ens hem volgut afegir i hem penjat a
l’Instagram del Tu Diràs, jo diria que a Twitter també, la nostra fotografia de pau i amor entre
Barça i Espayol versió Tu Diràs. I recordo, i acabo aquí ja els anuncis de la fira,
tudiras@rac1.net si voleu venir de públic dijous. Tenim el Roger Saperas? Hola Sape, bona
nit.

RS: Bona nit, Dani. 

DS: Ja comencem amb el delay. Ja aviso, de fet, mira, fem-ho ja, canviem perquè no penso
passar per un altre dia com el del passat dijous. Ara el saludarem via Alexander Graham Bell
que és la via bona. El Sape és un dels protagonistes d’aquesta foto del derbi de la concòrdia a
l’Instagram del Tu Diràs, un derbi que té molts interrogants i que de seguida anirem
comentant amb el F, l’A i el R, com per exemple l’alineació, la davantera, que és la pregunta
que us fem avui als oients del programa. Sape, parlem d’aquest derbi, parlem d’aquest
Espanyol Barça i de com es presenta. Abans hem d’explicar que Apel·lació desestima el
recurs per LS. 

RS: Sí, manté per tant els dos partits de sanció a l’uruguaià, qui, per tant, es perd aquest derbi
de demà i també l’anada d’aquests quarts de final d’aquesta Copa del Rei. El Barça en la seva
argumentació va dir que S no era l’autor dels fets, d’aquests insults que es van produir al tunel
de vestidors. Això, diu el comitè d’apel·lació que sense cap prova no serveix de res, aquesta
al·legació que fa el Barça, que també argumentava provocacions de l’Espanyol, en especial
del seu porter, però   apel·lació diu que no en consta cap de rellevant a l’acta i per tant, com
dèiem, li manté els dos partits de sanció a l’uruguaià. De moment es perdrà aquest derbi de
demà, veurem si l’anada dels quarts de final perquè el Barça recorrerà al TAT, que és la última
instància, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu, i per tant veurem quina és la decisió que pren. De
moment, però, se li mantenen els dos partits a LS. 

DS: El club recorrerà al TAT i no tingueu cap dubte, que ja sé que no en teniu, que de
qualsevol novetat que es produeixi, n’informarem a l’antena de RAC1. La convocatòria no la
tindrem fins demà, no?

RS: No. En dia de partit, encara no l’ha donat LE. Ho farà demà al matí a dos quarts d’onze.
L’equip, com és habitual farà una suau sessió al matí, a les 7 de la tarda aproximadament
sortiran ja de la ciutat esportiva cap a Cornellà el Prat. 

DS: Què diu el millor entrenador del món, o el millor entrenador de l’any segons la gala de la
Fifa, LE?

RS: Doncs, mira, d’entrada ha parlat de la seva absència a Zuric, a aquesta gala de la Pilota
d’Or, del que suposa com ara deies ser oficialment ja el millor entrenador del món. 

TALL DE VEU

RS: I aquí ho ha deixat LE. Li han preguntat per les crítiques i comentaris que ha generat la
seva absència en aquesta gala, per sí el fet de no ser-hi perjudica la imatge del Barça com a
club, per allò de que no hi hagués la fotografia del millor jugador i el millor entrenador del
món, sent tots dos del Barça. LE s’ha limitat a dir que respecta totes les opinions que ha
generat la seva decisió i aquí ho ha deixat. No hi ha volgut aprofundir més. Simplement ha dit
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això. Li han comentat també que va rebre gran part dels vots per acabar sent el millor
entrenador via periodistes. Ha dit LE en broma que vol saber el nom d’aquests periodistes
perquè els tractarà millor que a la resta. És la llicència que s’ha permès quan li hem fet aquest
comentari sobre els vots dels periodistes. En tot cas, felicita al que va ser el gran protagonista
en la gala d’ahir, LM, per haver aconseguit la 5a Pilota d’Or de la seva carrera. 

TALL DE VEU

Doncs, per tant, això és el que deia i a més contundent amb la seva definició de LM com a
millor futbolista de tots els temps. Això pel que fa a la carpeta de la gala de la Pilota d’Or i als
premis que van rebre ahir els jugadors del Barça. També ha dit que per la seva opinió, segons
el seu parer hi hauria d’haver algun jugador més per exemple en l’onze ideal de la FIFA, però
que entén que no tothom té el seu punt de vista, però que per ell jugadors del seu equip també
haurien de formar part d’aquesta alineació.

DS: Abans d’entrar en el bloc derbi de LE, deixa’m preguntar-li, ho farem molt ràpid perquè
és que ahir vam parlar jo crec que una hora i 35 minuts de la gala, però deixa’m preguntar-li al
R, a l’A i al F, en quin punt es situen en aquesta suposada polèmica que LE no, vaja,
presenciés físicament l’entrega del premi i anés a rebre’l i, en definitiva, les crítiques que ha
rebut, que a mi em semblen un pèl exagerades.

RLL:  A mi no em va agradar veure a R sortir a rebre el premi de LE. A mi m’hauria agradat
veure LE recollint el premi perquè LE representa el Barça i la foto de LE com a millor
entrenador i Messi com a millor jugador a mi m’hauria agradat veure-la i crec que és bona pel
Barça. Vull dir, és una foto que no té preu a nivell global. Ara bé, LE és un tio coherent, és un
tio que té personalitat i si ha pres aquesta decisió tampoc no n’hem de fer un drama. Ara, si
em preguntes què prefereixes? Doncs jo prefereixo que l’entrenador del Barça vagi a aquest
tipus de gales i representi el Barça. I tampoc no m’agrada que no es diguin les coses pel seu
nom. És a dir, no hi va, no perquè tingui que preparar el derbi o perquè tingui un compromís
familiar, no, no hi va perquè no hi vol anar. I el barça ha intentat convèncer-lo, i no hi ha
hagut manera. Doncs ja està. Les coses es diuen pel seu nom. Ahir R va fer una mica el
paperot. Va sortir i va dir «Le hubiera gustado estar aquí». No, escolti, no. LE no hi ha volgut
anar, i ja està. Ho hem de respectar, però a mi, jo crec que al Barça li convenia que LE hi anés.

DS: Últimament costa dir les coses pel seu nom. Totalment d’acord.

ALL

F

DS: Anar a una gala o no anar, no seria primordial. 

F

DS: No ho ha estat i LE ho explicava entre moltes cometes així a la roda de premsa. No li
agraden les gales, no hi creu, i ja està. 

F

RLL: El dia de la gala de la Lliga que era aquí, no hi va anar. I era una nit al costat de casa.
Aquell dia no havia de fer feina endarrerida. 

DS: Jo crec que s’esta reservant per la gala bona que és la de Mundo Deportivo, per això no
ha volgut anar a les altres. S què ha dit sobre el derbi l’entrenador del Barça?

RS: Doncs, mira, entrant ja en el partit de demà diríem que un LE conciliador que després de
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la tensió que es va viure al Camp Nou, al terreny de joc i també al túnel de vestidors, ha mirat
de asserenar una mica els ànims amb el seu discurs.

TALL DE VEU 

RS: Encara, una mica, per dir-ho així, sobre aquesta tensió veurem si P entra a la
convocatòria, si P juga després d’haver parlat de la meravellosa minoria després del partit del
Camp Nou, haver-se queixat també dels insults a la seva parella que s’han escoltat al camp de
l’Espanyol. Avui li han preguntat al tècnic si seria un bon dia per fer descansar P, ja sigui per
motius físics, o bé també per donar-li un descans mental. 

TALL DE VEU

DS: A mi em sona a que P no jugarà però a que mai dirà LE que el motiu és el que podríem
arribar a pensar que és. Que d’altra banda no sé si hauria de ser, ho pregunto molt ràpid,
vosaltres faríeu jugar P o el deixaríeu...

RLL: No, ja ho vaig dir l’endemà. No, primer perquè l’eliminatòria està encarrilada i és una
oportunitat de donar descans a un dels homes que més minuts acumula, un dels habituals en
l’onze inicial. I després perquè crec que beneficia el Barça, encara que sembli una paradoxa,
perquè P sempre al meu equip. Però crec que beneficia el Barça en el sentit que segurament el
clima serà hostil, no ens enganyem, i ha de ser així, és un derbi i ja sabem com les gasta
l’afició de l’Espanyol, però crec que pot rebaixar una mica la hostilitat cap a l’equip i això
crec que pot beneficiar d’alguna manera el Barça. Per tant, jo per la suma de totes aquestes
coses, LS ja no hi serà, que també contribuirà una mica a la pau o a la gespa, i si P no hi és jo
crec que també pot contribuir a això. Si el partit és net i polit, quant més net i polit sigui
millor pel Braça. Per tant, crec que has de prendre decisions també per afavorir això.

DS: Jo crec que P es mor de ganes de jugar-lo.

ALL

F

RLL: F, has oblidat la final contra l’Atletic Club de Bilbao? És a dir, és un tio fred, estic
d’acord amb tu, però a vegades si l’escalfes també pot perdre els papers. Jo crec que no val la
pena assumir aquest risc. 

F

ALL

DS: Ara veurem l’alineació que farà l’Espanyol també. 

F

DS: Jo estic amb el F, jo crec que les rotacions s’han de fer sense pensar en l’afició rival, la
pau i la concòrdia. Les alineacions, eh, les declaracions no. Les alineacions jo crec que s’han
de fer en funció del que a tu t’interessa. De si a aquest li toca descansar, que descansi, però no
posar o treure perquè un no s’enfadi o l’altre no l’insulti. 

F

ALL

DS: Sortirem de dubtes amb l’onze que ens farà el RS.
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RS: Vinga, amb TS a la porteria, la defensa per A, M, B i M, B, SR.

RLL: Et carregues a Bartra. 

RS: Sí, bueno és que és el dubte principal que tenia però m’ha fet dubtar molt el que ha dit
avui de Bartra.

DS: Se l’ha carregat LE. 

RLL: Si no juga demà, jo crec que serà un cop duríssim.

RS: Sí, sí, però és que aquesta frase la hem repetit en aquest partit i en d’altres, sobre B. 

DS: Hem separat un parell de frases de LE perquè després farem capítols especials amb el
MA i amb el JC sobre el Mercato i sobre B. La defensa del S és, bueno del S no, del RS i la
SG del departament d’alineacions.

RS: Ara ho has dit, del departamet. 

DS: Totalment consensuada. És A, M, B i M. 

RS: Correcte. Mig del camp per B, SR i I, i al davant amb A, amb M i N.

DS: Aquest és l’onze del S que no sé si compreu. Si, no? Jo tinc ganes de veure A a dalt. 

ALL

RLL: Sempre és una loteria, però demà encara més. I fer l’alineació, ara que hi ha A i A i que
hi ha molts jugadors disponibles abans de la llista de convocats és realment temerari perquè hi
han moltes possibilitats d’error. Jo amb N, per exemple, no ho tinc tant clar com l’ALL. Veus,
jo, amb N, com que és un jugador resolutiu, i a més crec que ha demostrat ser prou madur per
aguantar aquest tipus de partits. A veure, P també, però crec que amb P hi ha un component
una mica més desagradable en l’ambient, i N com que l’ambient li és una mica igual, no? P
s’ho sentirà com més proper. I allò que parlin de la seva família des de la graderia, no sé, no
sé si és molt agradable. I N i M jo sí que, per poc que LE pogués, els col·locaria de titulars. 

DS: Algun dia han de descansar també. Ara ho seguirem comentant. Alguna cosa més, S?

RS: Un parell. Que demà hi ha junta directiva del Barça i un cop acabi els directius es
desplaçaran cap a Cornellà, seran més de deu els que presenciaran el partit amb el president B
al capdavant. Per tant, amb aquesta sensació d’anar-hi molts i com a mínim en l’embolcall
també mirar, pues, de rebaixar aquesta tensió que es va viure al Camp Nou. Donar sensació de
normalitat. I dir també que l’Associació Espanyola de Premsa Esportiva ha anunciat que
finalment no denunciarà a DA. Recordaràs que va publicar al seu Instagram aquella referència
als periodistes: «Son puta basura», va fer una rectificació canviant l’insult per una p amb
punts suspensius, consideren que és suficient amb aquesta rectificació, i finalment no hi haurà
denúncia per DA. 

DS: Uns punts suspensius que han evitat una denúncia. Aquest és el món en el que vivim. Tot
i que entenc els dos punts de vista, no les formes, però sí la posició d’uns i altres. RS cuida’t
molt. Demà t’escoltem, com sempre.

RS: Vinga, bona nit. 

DS: Una abraçada, bona nit. Aquest partit és emocionant de per sí, el derbi, tot i el resultat
d’anada. Però és que per ser-ho encara més heu de posar-hi emoció amb Bewin. 
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PUBLICITAT

DS: Això pel que fa al barça. Pel que fa a l’Espanyol, ED, primer què ha dit G i després ja et
preguntaré quins jugadors pot triar l’entrenador de l’Espanyol per enfrontar-se a aquest onze
relativament polèmic que comentàvem ara amb la tertúlia. 

EdB: Sí, perquè si és difícil aventurar un onze del Barça també ho és de l’Espanyol el dia de
demà. Tenint en compte que G pràcticament no ha repetit equip en els tres últims partits, en
els dos derbis i al de diumenge passat a Eibar. D’entrada el que ha dit el tècnic, fent una crida
de calma a l’afició i també als futbolistes per tot el que va envoltar l’última vegada que es van
enfrontar els dos equips en el derbi de copa de l’anada. 

TALL DE VEU

ED: Ha estat molt crític G, ara l’escoltarem, amb el seu equip, sobretot venint d’on ve, de la
derrota 2-1 a Ipurúa on l’equip va estar francament malament. Però dit això, el tècnic ha
deixat clar que ell no dóna per perduda l’eliminatòria, que és conscient que és dificilíssim
aixecar-li aquest 4-1 al Barça, però que no està tot perdut.

TALL DE VEU

ED: A partir d’aquí, capítol «Crítiques de G», la primera: diu que l’equip no està trobant la
motivació i intensitat en el joc amb equips que no siguin el Barça. Vam veure un Espanyol
bastant tou a Sevilla en l’últim partit de l’any, i vam veure un Espanyol de nivell bastant baix,
d’intensitat i en joc,  a Ipurua contra l’Eibar. Diu G que així com amb el Barça han estat
intensos en els dos partits que s’han enfrontat fins ara, també cal ser-ho quan no jugues contra
el Barça. 

TALL DE VEU

ED: Per tant, exigeix G als seus jugadors que millorin la intensitat i que millorin el joc. Ho
van fer malament a Eibar. 

TALL DE VEU

ED: El que ha dit G. Que a més ha felicitat LE pel seu títol de millor entrenador de l’any i no
ha donat pistes, com és habitual, sobre l’onze. Recordem que demà l’espanyol té de baixa els
dos expulsats al partit d’anada, que són P i HP. A partir d’aquí, jo aquesta tarda al Primer Toc
aventurava un onze, però no ho veig molt clar, la veritat. Amb una defensa, vaja, a la porteria
P, en principi, de tota manera G ens ha sorprès tantes vegades que si demà jugués B tampoc
ens podríem posar les mans al cap, però vaja... si no ha jugat l’anada al Camp Nou, en fi. P a
la porteria, 4 en defensa amb JL al lateral dret, amb A i R els dos centrals i dubte al lateral
esquerre, posarem a Duarte, perquè VA ha jugat els dos últims partits, doble pivot sense D, de
fet sense els dos titulars, recordem que continua de baixa VS, hi posarem a Jordán i a
Abraham, línia de tres al davant amb B, amb MA i amb GM i el davanter FC. 

DS: De mig camp cap amunt és la bona, diguéssim, no?

ED: Sí, a falta d’H, l’home que... També podria entrar SS al doble pivot acompanyant J, però
falta aquí un perfil més destructiu, que sense D ara mateix aquest perfil al que veig més
similar és A.Veurem. Si diu que no dóna l’eliminatòria per perduda, hem d’entendre que demà
G farà un equip format sobretot per titulars.

DS: Parlaves de P i de P n’ha parlat TE.

ED: Sí, i ens ha cridat l’atenció el que ha dit. Ha estat en declaracions a l’emissora Radio 4G
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en què l’exporter de l’espanyol i actual tècnic de porters... li hem preguntat per P, per l’acció
en el derbi de Copa d’anada al Camp Nou. Ha dit això: 

TALL DE VEU

DS: Una mica de Frans Ferdinand de fons i TE explicant...

ED: El tall crida l’atenció perquè el mentor de P ha dit el que no va dir P, que és que es va
equivocar. 

DS: Sí, sí. Alguna valoració?

F

ALL

RLL: Jo crec que, i això l’E ens ho dirà millor, que la intensitat que han aplicat en els dos
partits contra el Barça, sobretot en el partit de Lliga, jo crec que és insostenible. És a dir,
l’equip es fregiria en 4 partits jugant amb aquesta intensitat. No crec que tingui plantilla
l’Espanyol per aguantar el ritme que van aplicar, sobretot el dia, insisteixo, del partit de Lliga
de l’estadi de Cornellà el Prat que l’Espanyol va fer un partit per mi, dins de les seves
possibilitats, un partit excel·lent. 

ED: Jo vull dir dues coses. La primera: G està preocupat per la intensitat, però sobretot el que
més el preocupa a Galca és la falta de futbol del seu equip, G està veient que... ho diu des del
primer dia i l’Espanyol no ha aconseguit fer un bon partit amb G amb la pilota als peus.
L’Espanyol va fer un gran partit contra el Barça en el derbi de Cornellà el Prat, però un gran
partit basat en el treball defensiu. Amb la pilota als peus l’Espanyol, G jo crec que està
començant a veure o creure que no té plantilla per jugar al que ell vol jugar, i per això li ha
demanat una carta, riu-te’n, a Melcior, Gaspar i Baltasar junts, no tenen les peticions que té
OPA, director esportiu, ha demanat 4 futbolistes, un per línia. Un porter, perquè en principi
marxarà B, el porter italià que està desquiciat perquè no juga ni a la Copa, ha jugat un partit
oficial i contra el Llevant a l’anada de setzens. Ha demanat un porter, ha demanat un central,
ha demanat un migcampista de toc i, si hi ha diners a la caixa, s’ho ha de pensar el senyor Mr.
Chen, un davanter de perfil diferent a C. Per tant, perquè ens entenguem, un atacant que pugui
caure a bandes. 

DS: Pensàvem que LE era exigent i, però evidentment la situació...

ED: Una altra cosa és que li donin. 

DS: La situació d’un i altre és...

ED: Això era la primera cosa que volia dir, que sobretot el que preocupa a Galca és la falta de
futbol, i això no intervindrà demà perquè demà la pilota serà del Barça i l’Espanyol prou feina
farà amb defensar-se. Com en el partit de Lliga a Cornellà el Prat. I l’altra cosa que volia dir
és, i això ja és opinió personal, jo demà no sé si entendria del tot que G jugués amb una base
de titulars.

DS: No?

ED: No, perquè per mi l’eliminatòria està perduda al 99,9 % i...

DS: Per tu sí, però pel públic que va a Cornellà, no, potser, esperen que el seu equip, encara
que sàpiguen que està molt difícil o gairebé impossible, doni el millor que tingui, no?
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ED: És que jo això no t’ho hagués dit tan clar el dissabte, fa 4 dies, però veient l’equip a
Eibar, en què, entre altres coses, perd per moltes coses però una de les qüestions és pel
cansament, perquè aquest equip porta jugant amb dos canvis 4 partits seguits. 

ALL

ED: Sí, però el diumenge tens un partit molt important, A. I com deia el F, si perds a Jetafe...

ALL

DS: Vosaltres quin Espanyol espereu? Un que surti amb el millor que tingui a pel Barça o un
que ho dona tot per perdut?

RLL: Demà, E, hi ha més en joc potser l’orgull perico de jugar un altre cop contra el Barça
després del que va passar al Camp Nou que no pas l’eliminatòria. Perquè l’eliminatòria
realment la té molt encarrilada el Barça, i per tant, no creus que això pot fer també, clar potser
a G això se la rebufa... però que veiem un Espanyol també amb molta intensitat i un equip
més o menys titular?

ED: Jo crec que sí. Jo crec que G farà un equip amb la base de molts titulars. Però jo no ho
faria. 

ALL

RLL: Ahir era molt en calent, A. Jo crec que demà, i sobretot...

ALL

RLL: Jo crec que la majoria de futbolistes que van fer aquestes declaracions ja no les farien
una setmana després.

F

DS: Per això vam dir aquell dia, jo com a mínim vaig dir, que el principal afectat per la
trepitjada de P és C. A mi em sembla el que més... però clar no ho pot controlar. 

F

ED: Jo per resumir amb un últim punt el partit de demà per l’Espanyol i, insisteixo, és opinió
personal, jo vaig dir just abans del partit d’anada del Camp Nou que el partit important de la
setmana per l’Espanyol era el d’Ipurúa, més que el d’anada del Camp Nou. Doncs aquell
mateix discurs me l’aplico multiplicat per 100 aquesta setmana tenint en compte que
l’eliminatòria la tens 4 a un i és veritat que tu has de donar la cara davant la teva gent, que et
sents ofès pel que va passar al Camp Nou, que va ser un partit molt intens, molt calent i que
demà la gent anirà al camp, a més l’Espanyol ho ha fomentat amb un descompte del 70 % en
les entrades, demà la gent anirà al camp amb moltes ganes, però al final si ho analitzes
fredament és un partit de futbol en una eliminatòria que, si no hi ha un miracle, perdràs, i que
el diumenge et jugues 3 punts molt importants a Getafe. Jo no dic que posés demà un equip, si
fos G, d’11 suplents, però jo faria descansar més d’una patum.

RLL: El problema, E, és la destrempada que tindria l’afició en veure l’alineació.

DS: Clar, és el que dèiem, la gent que va a Cornellà. Però veurem què passa.

F

ED: Si surten 4 suplents i tenen la intensitat i el públic veu que al minut 3 tenen la intensitat
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del dia del derbi de Lliga, doncs la tornen a trempar. Vull dir que això no hi ha problema.

DS: En unes hores, com dic, ho sabrem a la sintonia de RAC1. A tot això, com dèiem, quan
estàvem repassant l’alineació del Barça hi havia un dubte, Costa. I és com ordenem la
davantera. Quines opcions té LE i quina et sembla a tu la més raonable per suplir LS.

JC: A veure, deixant de banda que jo reservaria més titulars dels que crec que reservarà LE,
dono per fet que no assenti S, N i M. Jugaran. Ho dóna per fet el departament d’alineacions i
jo ho comparteixo. Tot i que jo no ho faria, però com que hem de plantejar-nos-ho des de
l’òptica de LE, posats a que juga amb N i amb M, jo demà completaria la davantera amb A
perquè ja l’hem vist jugant dos partits al mig del camp i ha demostrat que necessitarà un
procés d’adaptació, perquè LE va dir el dia que va parlar de la seva polivalència que el veia
als dos costats de la davantera, en una posició més similar a la que ocupava a l’Atlètic de
Madrid, tot i que no igual, perquè no és el mateix jugar a la banda en un 4 4 2 com a l’Atlètic
de Madrid que en un 4 3 3, és a dir, aquí has de fer molt més d’extrem. Jo crec que A ho pot
fer i crec sincerament que ara mateix tenint en compte el coneixement que té de la manera de
jugar del Barça estaria més còmode a la davantera que al mig del camp. Això no vol dir que jo
el vegi més de davanter que de migcampista, és a dir, quan s’hagi après el manual
d’instruccions a mi em sembla que pot ser més útil al mig del camp, però vaja, jo demà el
provaria en aquesta posició de teòrica extrem.

DS: Si no, quines opcions hi ha.

JC: Si no és A, clar, evidentment aquí ja entrem en els jugadors que vulgui donar descans,
però si la idea ha de ser completar la davantera amb un migcampista, jo apostaria per SR, estil
Bernabeu. L’altre dia va jugar de mig-centre, ho va fer bé, al Bernabeu va jugar en aquesta
posició de fals davanter i també ho va fer molt bé. Per què no? Jo crec que SR quadra millor
per capacitats al lateral o en aquesta posició amb llibertat que no pas en la de mig-centre
perquè a mi em sembla que és un jugador amb recorregut, amb potència i la posició de mig-
centre és molt més posicional. D’alguna manera, el capes. I si no, ja anem a coses estranyes.
Ja hem dit mil vegades que AV difícilment serà titular al lateral dret i jo en canvi cerc que pot
ser una opció aprofitable per completar la davantera com a teòric extrem dret, una mica en la
línia del que feia al principi al Sevilla. Després la opció desheredats, per dir-ho d’alguna
manera, que seria posar S a completar la davantera. I ho dic perquè S...

DS: Encara existeixen, no, S i M?

JC: Sí, sí. Però jo demà crec que té més opcions S que M i ho dic perquè m’he mirat els 4
partits que no ha jugat LS aquesta temporada i als 4 S ha estat el davanter centre. Contra el
Llevant, als dos de Copa contra el Villanovense i al de Lebercusen. Per tant, si l’aposta és per
mantenir M i N als seus llocs habituals, doncs fa la sensació que el nou suplent de LE, com
que LS se’n perd tants pocs, el nou suplent és S. I encara hi hauria una última opció, que jo
veig la més improbable, que és que jugui M a la dreta i M jugui al mig amb N a la seva
posició habitual.

DS: Veurem què passa.

FP

DS: Per si ho fa bé de cara al fitxatge?

FP

ALL
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DS: És molt maquiavèl·lic, FP, però estic bastant d’acord.

FP

JC: Jo crec que A ho pot fer bé en aquesta posició però seguint  el retrat robot del que li
agrada a LE que és N, jo crec que ell el que busca és un tio de banda però amb gol, i A si una
cosa no té és gol. Que pot fer gols, evident. Que no és un golejador com N, per descomptat.
Llavors per més bé que jugués A en aquesta posició, faria d’A. És a dir, a mi llegint entre
línies i evidentment en el terreny de la suposició, quan ell diu, quan acaba dient vull reforçar
totes les línies, jo el que entenc és que ell té molt assumit que més d’un jugador no li portaran,
si és que li porten algú. Llavors, està clar que la seva aposta passa per la davantera.

DS: Molt ràpid, R, A, F, i tanco ja capítol derbi, tot i que no és específicament derbi, què us
està semblant precisament A? Com l’heu vist en els dos partits, en les dues posicions diferents
on l’hem pogut gaudir?

RLL: El primer dia una mica perdut. Millor a la segona part que no pas a la primera. Jo crec
que a la primera vam detectar, i el C ho anava dient durant el partit en directe, vam detectar
uns errors lògics en aquest procés d’aprenentatge de l’idioma Barça. Més còmode en el segon,
més participatiu, amb la connexió amb M. I vaja, jo cerc que segueix el procés lògic i normal
d’adaptació a un equip després de tants mesos sense jugar. I jo, amén al que ha dit el C, a mi
m’agradaria veure’l demà en aquesta posició de la part ofensiva a veure com es desenvolupa i
com connecta també amb N i amb M. Seria la opció que triaria tenint en compte l’absència de
S.

DS: Ha dit amén al que ha dit C i amén podria ser un nom per aquesta davantera, perquè és A,
M i N. Ho dic perquè hi ha gent que ja comença a fer, hi ha algú que diu MENEA: Messi,
Neymar, Arda. 

RLL: Hòstia, MENEA és lleig.

DS: Està fent molt de mal el semantisme. 

RLL: MAN, no?

DS: MAN, també, sí, sí. Al F i a l’A els està convencent A amb dos partits només?

FP

RLL: Al minut 15 estava demanant l’hora, el Granada. 

ALL

RLL: Que maco. Friso per llegir la teva història.

DS: Tens tota la meva admiració. 12 i 18, 12 minuts per dos quarts d’una. De seguida ens
endinsem, precisament, en el que ara estaven insinuants el F i també el C. De seguida parlem
del Mercat de fitxatges. De seguida parlem de quins davanters podrien venir al Barça. 

PUBLICITAT

DS: A veure, aquí tothom coneix la història. L’hem explicat 70.000 milions de vegades, cada
dia però especialment els dimarts amb el R, l’A i el F, i el C, el S, la S i tot l’equip. La història
és que LE no és que li agradi N, és que està obsessionat amb N. Que vol N, que vol sobretot
N. Però, tot i així, han dit va, anem a ampliar una mica el punt de mira C i a partir del que ha
dit avui en roda de premsa l’entrenador del Barça, intentem posar al damunt de la taula noms
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de davanters que podrien encaixar en el futur immediat al Barça.

JC: Sí. Per qui no estigui, per qui no hagi escoltat el que ha dit avui LE, l’escoltem breument.

TALL DE VEU

JC: Aquesta resposta és a la pregunta «si només et donessin una opció per reforçar al mercat
d’hivern, què triaries? Un davanter o un migcampista?». Per tant, ha quedat clar que LE
prefereix un...

DS: «Todas las líneas» eh, per això. Un porter, un defensa, un...

FP

DS: Ara és un debat filosòfic.

FP

DS: Però un defensa tampoc tindria cap sentit. 

ALL

JC: Bàsicament, és que no tens fitxes per, vaja, sí, pots fer fora jugadors, però ara mateix amb
els jugadors que tens no t’hi cap un jugador més per línia. De fet, ara mateix el Barça té 24
fitxes, si descomptem la de R, serien 23. Té 23 jugadors actius. És que no hi caben... A mi em
fa molta gràcia quan, ja ho he dit més d’un cop, quan LE diu, avui quan li han preguntat per B
ha tornat a dir «Tampoco es que nuestra plantilla sea excesivamente larga». Hosti, no fotem.
Té 23 tios. És que a mi em sembla de jutjat de guària. 

FP

JC: Si ho diu allà dins, jo suposo que algú quan ho diu allà dins li deu dir «Què vol dir que la
plantilla és curta?».

RLL: Potser si li preguntéssim si donaria algunes baixes també respon una per línia, eh. 

JC: Podria ser.

RLL: I compte amb N, que si no el fitxem ara, a l’estiu hi tornarem, eh. No en tingueu cap
dubte, eh.

JC: Això si no se l’emporten abans del Celta. Avui, de fet, he llegit una informació molt
estranya, era d’un diari xilè crec, que deia que N ho tenia pràcticament fet amb l’Arsenal. 

DS: Sí, ja fa temps que W li va...

RLL: Un diari xilè?

JC: Si, al menys he vist la informació. 

FP

DS: A veure si jugarà contra el Barça a Champions.

RLL: Jo, potser m’equivoco, perquè a més en aquest món no pots jugar-te res, però jo em
jugaria el dit petit que N està esperant el Barça i l’esperarà fins al 31 de gener.

DS: Si no fos N, C, se t’acut algun altre jugador que per perfil i el moment de mercat pugui
venir?
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FP

RLL: Sí, és cert. Perquè el 31 és diumenge.

FP

JC: És que això és cosa de la FIFA, eh. És a dir, el mercat es va obrir el dia 4, no perquè els
d’aquí siguin uns penques, que també, sinó perquè el market transfer l’obre la FIFA i l’obrien
el dia 4, no fos cas... Deixa’m fer una petita prèvia, a l’estic EF. Com que jo sóc molt de R i R
diu que el mercat d’hivern és molt complicat, és molt difícil, és molt dur, avui regirant la
veritat és que li haig de donar la raó. Començo descartant noms que han sonat i que, o perquè
des del mateix club ens han reconegut que se l’han mirat i l’han descartat o perquè l’han ofert
i no ha interessat, o directament perquè era una palla periodística, sense posar-hi noms, doncs
podem descartar ja d’entrada L, que era una possibilitat per les dues bandes, L, un jugador del
Dinamo de Kiev que és extrem i té gol però que seria caríssim. Per exemple, acabo de llegir
una informació d’Anglaterra que diu que l’Everton pagaria, ho poso en condicional, 30
milions. Evidentment, aquesta no és la batalla del Barça. També va sonar P, un jugador que no
ha demostrat res en el seu retorn a Brasil que el faci mereixedor, ofert igual que L, i també ha
sonat el nom de JS que el Barça ha dit que no, i, sobretot, O, el nou entrenador del Salsburg,
va posar com a condició que no es mogués de l’equip.

RLL: El Barça va preguntar per la seva situació. Però clar, és un home cotitzat.

JC: Tampoc, ho dic perquè ara els oients no s’abraonin parlant de jugadors de primer nivell,
evidentment no parlarem de R, ni de D, ni de L, ni de I perquè no estem buscant això. V és un
altre que van refusar.

FP

JC: Devia ser el dia que va jugar amb el Cenerbache.

ALL

DS: Sí, dono fe que això va passar. Dono fe perquè coincidia amb un dels dies que havíem de
parlar amb R aquí a l’estudi 1 de RAC1.

JC: Dit tot això, a veure, si el que es vol és un jugador de banda, a mi el gran nom que em ve
al cap, tot i que crec que ara mateix per rendiment segurament seria prohibitiu, és el de M, el
jugador del Leicester, boníssim. Per mi és la gran revelació de la temporada a la Premier, un
jugador amb uns recursos tècnics escandalosos. 

DS: És el bo del seu equip, més que JB.

JC: Sens dubte. Tothom parla del pesat aquest però el bo és M. A més ha fet 13 gols, sent
jugador de banda, insisteixo, perquè el 9 com deies és B.

ALL

JC: No és un extrem, però jo crec que té recursos per jugar-te a la banda. El meu dubte és que
ja és un jugador, com qui diu, que ja ha explotat. És a dir, no sé quin preu podria tenir,
evidentment no valdria 4 milions ni 5, com ha estat parlant el Barça. Ara, si vols apostar per
un jugador jove que realment no sigui un pedaç, sinó que sigui una peça útil i et vols gastar
diners, jo seria el nom que aniria a buscar. Si ja anem a buscar jugadors que poden jugar a la
banda o que actuen a la banda i ja de perfil més low cost, per edat, per nivell, pel que sigui,
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mira, a mi se m’acut un jugador que m’encanta i que està punxant a Anglaterra que és el
Coreà S. El va fitxar aquest estiu el Totenham del Bayer Leberkusen, on va fer un temporadot
l’any passat, doncs a Anglaterra no juga. El Totenham és un equip que fitxa jugadors per una
pasta i després els bons els treu de casa. Va treure a Keine, ara ha tret a A. Ali es diu? Sí,
aquest jugador que... sí.

DS: Jo no el tinc controlat. L’E em diu que es diu Deli Alí.

JC: Doncs aquest. Gràcies, E. La qüestió és que S està allà passant l’estona i si el que vols és
un jugador de banda, segurament no és un jugador de un contra un, però és un jugador ràpid i
amb gol, doncs per què no? I podria ser que fins i tot te’l cedissin. Ves a saber. Ara que estem
de rebaixes. I un parell de noms més que se m’acudeixen, bàsicament perquè els he vist
aquesta temporada jugar contra el Barça, són dos jugadors de La Roma. Sobretot G, un
jugador que tècnicament és molt bo, ja té una edat, et pot jugar per les dues bandes i jo no
crec que et costés més de 10 milions. I l’altre és un registre un punt diferent, és més ràpid i
menys tècnic, és S, que jo no l’havia vist en directe, i a mi contra el Barça em va
impressionar. Dit això, s’accepten propostes, sobretot via xarxes socials, perquè, sincerament,
trobar jugadors de banda de nivell no és gens fàcil.

DS: Jo aquest DA no el tinc controlat, però M m’agrada molt. Ara, com dius, no sé si estaria a
l’abast del que vol pagar el Barça.

JC: Clar, el tema és que no sé quant val.

DS: Perquè si N és car, jo crec que M.

JC: M’ho he estat mirant, té contracte fins al 2019 i el Leicester... aquí tens dos problemes:
que els equips anglesos, fins i tot els modestos, no necessiten calers. És a dir, que si vas a
buscar-los-hi M, igual et demanen un ronyó. I l’altre és que no sé quin valor de mercat exacte
té un jugador que acaba d’explotar. És a dir, que no té un gran recorregut i potser, a mi no
m’ho sembla, però potser es desinfla i resulta que no acaba sent tant com sembla.

DS: Però és mereix Marés marxar del Leicester. En això si que estem d’acord.

JC: Això del semantisme em posa bastant histèric.

DS: Va, nous, davanters. 

JC: Nous. Aquí la veritat és que si te’n vas dels nous de gran nivell és difícil trobar jugadors
que diguis «mira jo el portaria al Barça». Hi ha un nom que va sonar i que a mi m’agrada.

DS: A mi m’encanta el que ve ara.

JC: Que és el de N.

DS: Sí senyor.

JC: És un futbolista expert, jo crec que és bo tècnicament, va molt bé per dalt, té gol, tot i que
no ho està demostrant en la última etapa al City i tampoc ara al València.

DS: No és S, però t’aguanta la pilota d’esquena, pot més o menys combinar, sense ser...

JS: I té una cosa bona per venir a fer el que faria que és l’edat. N té 30 anys i al València
tampoc és titular. Últimament està jugant més, perquè amb N estava apartat de l’equip i ara
està tornant a jugar amb GN, però...

DS: Vols dir que per no jugar al València, és millor no jugar al Barça, no, diguéssim? 
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JC: Bueno, no sé... No conec N personalment, però és probable que no hi fes mala cara.
També he posat a la llista un altre que està indignat i que vol marxar, però aquest sí que seria
caríssim i no sé, he posat el nom de C perquè sé que vol fotre el camp del PSG, està tip de B,
està tip de, vol jugar... El problema de C, bé, té molts problemes: primer que vol jugar de 9.
És a dir, primer que vol jugar, i aquí seria suplent. Segon, que vol jugar de 9 i tercer que fins i
tot emprenyat no crec que el PSG el regalés ni que a ell li fes gran il·lusió ser suplent. I la
meva aposta freak, superfreak en aquest cas, és un jugador que també està emprenyat amb el
seu equip, és un argentí que es diu GB, és de Racing, és el company que...

DS: És que m’estàs obligant a, en fi, no, no, tira, tira...

JC: Admeto que és superfreak, eh.

DS: No, no, i que convida al semantisme, però...

JC: És el company de davantera de M, el títol que va guanyar a Racing l’any passat o fa dos
anys. Un davanter de 25 anys que les dues últimes temporades ha fet bons registres
golejadors, 10 i 8 gols, està en guerra amb el seu club perquè diu que té ofertes per marxar. Té
una oferta del Corintians, en té una del Borusia per anar a Alemanya. No és un crac ni molt
menys, però pel que jo li he vist és un definidor excel·lent. 

FP

JC: Em podria equivocar, però jo crec que li dóna unes quantes voltes.

DS: Aquí la pregunta és Carlos Vaca on juga? Al Milan, no? Doncs si fitxem Bou, hem de
fitxar també Vaca. Han d’anar els dos, si no no hi ha manera. Per tant, N, C i...

JC: Deixa’m insistir, abans que em comencin a insultar, entenc que és una opció freaky però a
mi m’agrada.

FP

JC: No, però l’he vist jugar un parell o tres de vegades.

FP

RLL: Tot això, D, F, A, perquè no vol fitxar a Nolito. S’ha currat aquesta llista perquè no vol
ni veure N.

JC: Han estat 28 dimarts parlant del mateix i encara no heu captat el meu missatge. Jo no tinc
res contra N. Al que em nego és a pagar 18 milions pel germà petit de M.

FP

DS: Al final serà N o res. No? O què?

ALL

DS: A mi N m’agrada. No sé si és exactament...

FP

ALL

JC: En això estic d’acord amb tu, però avui quan LE ha dit «vull un davanter», em puc
equivocar, però jo he pensat «acabes de caure de la llista» perquè per mi D és un
migcampista. Que pot jugar a la banda? Igual que A. Però és que llavors estàs fitxant un altre
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jugador amb perfil similar.

FP

RLL: És que ho va ser, cada dimarts ho diem, eh, el primer estiu de LE. Aquest últim estiu no
perquè el Barça no podia fitxar. Home, sí, podia fitxar a l’estil AV i AT, però ara ho torna a ser
i ho tornarà a ser si no pot venir ara.

FP

DS: T’arriben informacions de B, eh?

FP

DS: Qué bueno Bou. Fantàstic. Escolta, Bou, eh, Mou, no. Mou no pot venir al Barça. 

FP

DS: A part que és caríssim, ha de ser titular. És que és molt bo.

FP

DS: Sí, però clar, un altre que...

ALL

DS: Per això dic que N, no em feu cas, però N és ideal. N no vol ser titular. És un bon
davanter centre. 

RLL: Jo per fitxar N, N, eh.

DS: 20 milions d’euros em diu el M que era la xifra final de V. El Miquel Agut que està aquí
per parlar-nos  de l’altre extrem. És a dir, N és una obsessió de LE que sempre que ha pogut
ha intentat comptar amb ell i B no està comptant ni per LE ni lamentablement pels anteriors
entrenadors. Fa la sensació que la història es repeteix. No sé què diuen els números, M.

MA: Doncs mira, hem agafat una temporada amb cada entrenador diferent per comparar amb
el que estigui passant amb aquesta. Comencem la 2012-13 amb TV: 8 partits de Lliga de B,
que començava a assentar-se al primer equip, 3 d’ells de titular; 6 a la Champions, 4 de titular,
recordeu aquella eliminatòria contra el Bayern de Munich de trist record, i 2 a la Copa, un de
titular. A la 2013-14 amb M a la banqueta, juga 20 partits a la Lliga, 17 de titular, 4 a la
Champions, 2 de titular, i 6 a la Copa, 5 de titular. I per acabar, la temporada passada amb LE
disputa 14 partits de Lliga, menys que amb M, per exemple, 12 d’ells de titular, 6 de
Champions, 5 de titular, cap d’ells a partir de vuitens, i 5 a la Copa, 4 de titular, tots a les
primeres rondes. Aquesta temporada de moment ha jugat en 15 partits, 8, una mica més de la
meitat, com a titular, en 16 ha estat suplent sense jugar ni un minut i hi ha hagut un partit en el
qual no ha estat convocat i li va fer molt mal. Ho recordareu per la reacció a Twitter, que va
ser al Clàssic del Bernabeu. Detalls interessants revisant la temporada: P i M per descomptat
és la parella de centrals número u. Però és que sense P, quan el van sancionar a la Supercopa
per exemple, ha jugat M, de central dretà, B gairebé no hi ha jugat, i amb P la parella número
dos ha estat B i número 3 M. Per tant, B és clarament el 5è central de l’equip i el tàndem de
sortida P B no s’ha vist amb la samarreta del Barça.

DS: I de lateral tampoc l’hem vist.

MA: No, de lateral tampoc, perquè al lateral a principi de temporada recordareu que A es va
lesionar a San Mamés en el partit de Lliga, va estar uns quants partits sense jugar, AV no
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estava inscrit perquè no podia jugar i es va treure del barret la possibilitat de fer jugar SR, LE.
Per tant, B estava totalment desorientat en aquells moments. A més, després del parèntesi
internacional, va fer aquell tuit al novembre, abans del Clàssic, «Y ahora a por el clásico»
estava contentíssim perquè ha jugat amb Espanya 2-1 contra Anglaterra de parella amb P, van
guanyar 2 a un, però com que no el van convocar va esborrar el tuit immediatament. Podem
escoltar, per començar, ràpidament LE, què ha dit avui de B a la roda de premsa.

TALL DE VEU

MA: Doncs això. Un pal elegant de LE a B. Anem reculant per recuperar la relació de B amb
LE des que aquest és entrenador del primer equip del Barça. 25 d’agost de 2014, B diu que
està motivat per lluitar per un lloc perquè mai li han posat res fàcil.

TALL DE VEU

MA: I aquest que escoltarem ara és el primer tall de LE sobre B des que és entrenador del
Barça. És del 23 de setembre de 2014.

TALL DE VEU

MA: Un B que com deies ara D també pot jugar de central, perdó de lateral, una posició que a
ell li agrada, però a qui LE no li veu futur. Si ha de buscar-se les garrofes al Barça com a
lateral, amb LE ho té magre. 

TALL DE VEU

MA: Doncs això. Si les coses són molt estranyes, B de lateral. Si no, no res. És clar, aquesta
temporada, ho dèiem abans, SR que no havia estat mai lateral, de sobte apareix com un bolet
en aquest context, i a B això no el va deixar de sorprendre. 

TALL DE VEU BARTRA

MA: B no va jugar cap dels partits del Mundial de Clubs, tampoc no ha jugat cap dels dos
derbis contra l’Espanyol, tampoc no va jugar contra el Granada, per tant, són 5 partits seguits
sense jugar. Si fem un parèntesi amb el del Betis en què va entrar una estona quan ja estava tot
resolt. Va dir R després d’aquell partit que B es queda. Va ser molt rotund, estava a punt
d’obrir-se el mercat de fitxatges i recordem que B aquest divendres fa 25 anys.

DS: Doncs el felicitarem, tot i que no sé si és el que li agradaria trobar-se com a jugador del
Barça el dia del seu aniversari, aquesta situació. Amb un sí o amb un no, sisplau, perquè vaig
fatal de temps. Té lloc B al Barça?

RLL: Sí

ALL

FP

DS: Molt bé. Crec que queden clares les posicions que es podrien desenvolupar però ho hem
fet mil vegades i ho tornarem a fer, segur, lamentablement, pel futbolista al llarg de la
temporada perquè és una tònica que acostuma a repetir-se. Qui t’ha enviat el missatge aquest
de B que és molt bo, B?

FP

DS: Home! Director de Mundo Deportivo.
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FP

DS: Tot Racing no portarem tampoc ara. 

FP

DS: El MS, C, no el nostre, un oient, et pregunta, o ens pregunta, «I H, del Zènit, que aquest
any farà 30 anys, què et sembla?».

JC: A mi no m’ha agradat mai H. M’han proposat un munt de noms. LM, que a mi és un
jugador que m’encantava però que primer que està al PSG i segona que no ha acabat
d’explotar. C no el treus del Sevilla...

FP

DS: Aquest el volia l’Arsenal. El vol, l’Arsenal. 

FP

DS: És extrem esquerre pel que, vull dir que no sé si és el que...

JC: Qui, Y? És esquerrà però juga per la dreta. Juga a cama canviada.

ALL

JC: És un jugador amb gol, però per exemple...

DS: Tampoc seria baratet, eh.

JC: No, no, ja et dic... avui he llegit que l’Everton està disposat a pagar 30 milions. Cosa que
em preocupa perquè és la posició de D.

DS: I el MC em diu que N és més merengue que la bandera del Madrid. Ja, però te’n faries
creus de jugadors merengues que han vestit la samarreta del Barça en moltes seccions i que ho
han donat tot per la samarreta del Barça. Vull dir que no hi ha queixa.

FP

ALL

DS: Tanco la tertúlia amb una cosa molt més desagradable. Deixa’m escoltar i posar-me
nerviós, Costa, deixa’m escoltar C en versió reduïda, el millor document que tu creguis sobre
el famós tuit del Barça felicitant el president de la Generalitat i que ha donat tant que parlar.

JC: Sí, ahir ja vam escoltar T renyant el club. Avui ha estat MC, la màxima autoritat de
l’esport espanyol qui ha dit la seva. Ha fet una, d’entrada una suposició agosarada. Diu que
com el, són xifres seves, com el 52 % de la població de Catalunya va votar en contra del
plebiscit, insisteixo que és una interpretació de xifres seva, ell diu que això es pot traslladar a
la massa social del Barça i que per tant la massa social del Barça majoritàriament està contra
la independència. Però encara ha fet una altra suposició que és millor. Ha intentat restar
importància a l’incident donant per fet que va ser cosa del responsable de xarxes del Barça.

TALL DE VEU

DS: Secretari d’Estat per l’Esport diu que l’esport no s’ha de...

RLL: Jo li recomanaria que veiés el documental que han fet avui a TV·, el Barça dreams, de
JLL, excel·lent. No l’he pogut veure sencer per qüestions d’intendència familiar, però, vaja, si

168



vol conèixer la relació del Barça amb, no direm la política sinó amb la història de Catalunya,
que vegi aquest documental i jo crec que se’n farà una idea. 

FP

JC: El que jo no entenc és que C es pugui permetre, no el tema de la massa social, que això és
una bestiesa que no és rebatible, perquè no sabem que sigui el contrari, el que a mi em sorprèn
és que C pugui sortir dient que això és cosa de les xarxes, del tio que porta les xarxes socials,
que és evident que no sigui així i ningú del Barça surti a dir-li «No, miri, perdoni, això és la
opinió del club, no és el tio de les xarxes socials».

DS: Al Barça es limiten a dir que és molt bo que hi hagi un president de la Generalitat, com si
n’hi hagués del Fòrum Samitier o de l’Ateneu.

ALL

DS: Deixem-ho aquí, no? Millor que ho deixem.

RLL: És que si explico el que m’han dit avui de l’explicació del tuit aquest

DS: Home, explica-ho. Ara ho has d’explicar.

FP

DS: «Nuestro país, Cataluña».

FP

DS: M’ho dius de debò? I que per això posen «Nuestro país, Cataluña?

FP

DS: O sigui, que no es pensin que Puigdemont és el president del Govern...

RLL: No, no, F, és que a mi també m’han explicat aquesta versió. El tema és, en català tu dius
«nanana del nostre país» i tothom té clar quin és el nostre país, i si ho dius en castellà dius «de
nustro país» i és cert que si ho veuen des de Sud-Amèrica doncs algú pot dir «¿Nuestro país,
cuál es nuestro país?

JC: Però això és pressuposar que els tios de Sud-Amèrica no llegeixen, són analfabets.

RLL: Sí, però és un aclariment, per mi no és tan rellevant.

DS: Senyor Puigdemont, president de la Generalitat. És a dir quina...

RLL: Vale, però és igual, si vols és sobre-informació per aquest món global en el què vivim,
però és que el tuit a mi em sembla que diu només una obvietat. No és «Visca Catalunya lliure,
independent». Vull dir, el senyor C el que ha dit avui és, vaja es nota que està en funcions, eh. 

FP

DS: Senyors, és que ho hem de deixar aquí. Ho hem de deixar aquí perquè és que no, arriba
un moment que no, disfruto tant amb la tertúlia que la faria hores i hores, però tinc molts
continguts esperant i tinc també dues entrades dobles per regalar, a banda de la vostra opinió. 

Ja us dic ara que el @tarra, no li dic ni Gerard ni Gregori ni res perquè no porta el seu nom,
s’emporta una de les dues entrades amb el seu fotomuntatge semàntic. Pau entre barça i
Espanyol i ha posat una fotografia del porter entre els dos escuts i, especialment l’Àlex,

169



@contolatzap a Twitter, que ens ha enviat una fotografia de la seva boda. «Els pols oposats
s’atrauen, la meva boda», on es veu, a ell, m’imagino, amb la samarreta de l’Espanyol, i la
seva dona, m’imagino, amb la samarreta del Barça de bàsquet, amb la publicitat Reagal,
ballant davant de tots els convidats. Per tant, l’Àlex i el G s’emporten aquestes dues entrades
dobles i aniran a veure el derbi. Què rius, E?

ED: No, m’ha agradat la foto del casament perico-culer. 

DS: Sí senyor. Escolteu què opinen ràpidament els nostres oients de la davantera del Barça,
qui va jugar.

EdB: En JB diu «menys M i S, el que sigui», l’AT diu «M, N, A». La majoria d’oients ens
diuen M, N, A. L’APR diu «un 442 davant, M, N i al mig del camp R, M, A». En RF diu «M,
N, M». L’AM diu «M, N, S», en S diu «A, M, N», en CM diu «N, M, A» i en ML diu «M, C i
S». 

DS: Doncs veurem si ens convoquen. Jo no tinc cap problema en demostrar que sóc un bon
suplent de  LS. 

ED: Vosaltres podríeu xutar cap a la porteria de TS i així donem una mica de vidilla a
l’eliminatòria, no?

RLL: Si ha de xutar el D...

DS: Molt bé. Jo crec que ni així, eh. Ni així ho arreglaríem. ALL, RLL, no m’ha agradat gens
aquest últim comentari, quedes acomiadat, no tornaràs mai més i FP. Gràcies per ser...

ALL

DS: Ara! Renovat! 10 temporades més. Gràcies, senyors. 

RLL: Podries jugar als Utah Jazz.

DS: Bueno, no seria la il·lusió de la meva vida.

RLL: Per la barba.

DS: Ja no tornes però mai més a l’edifici. Gràcies, senyors.

RLL: Adéu, bona nit, fins demà.

DS: Gràcies, C.

JC: Bona nit.

DS: De seguida Tuesday Night especial, haureu d’escoltar podcasts i baixar-vos-ho tot perquè
acabarem a les 5 del matí. NBA i NFL. 

PUBLICITAT

TALL DE VEU

DS: No, el que passa és que és gairebé un entrenador de jugadors. Un líder dins del vestidor.
És una de les moltes coses que avui ha explicat en aquesta conference call que habitualment
fa la NBA amb periodistes estrangers per ells i RR parlava de moltes coses, entre d’altres el
paper de KG a Minesota. Jordi Colomer, com estàs? Bona nit. Àlex Gozalvo, com estem?
Bona nit. I en un terme mig, el Rafa Cervera. Què tal, R?
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JC, AG, RC

DS: Exacte, sempre entremig perquè és molt difícil estar tan bé com l’A i anar tirant tant com
el J. Parlarem de rumors de traspassos perquè comença a acostar-se, encara queda una mica,
eh, però la temporada de traspassos NBA, per dir-ho així, o quan arribi a finals de febrer el
trade deadline i tot plegat, R és un dels que es veu afectat per rumors. Ell diu que no, que es
vol quedar. També ha aparegut un rumor que parla de la possibilitat de reunir els germans
Gasol a Memphis, que el P tornés a la que va ser casa seva. No sé si li doneu molta, poca o
cap credibilitat?

JC

DS: Seria TG: PG, ZR, JG. Això és el que diu el rumor.

AG
DS: Escolta, mira que jo vaig burxant l’ED i vaig criticant SC per provocar, però els tios no
perden. Segueixen els Warriors amb DG fent triples dobles, amb C que ara entra i ara surt
d’una lesió però que sempre més o menys dóna el seu nivell. Amb CT. No paren, eh. 

JC

DS: Jo vaig dir a l’octubre que era el meu favorit, eh. SAS.

JC

DS: De la resta voleu destacar alguna cosa? De Cleveland, de Chicago, de Toronto? Que ho
està fent prou bé. Els Clippers també estan bastant en ratxa. Amb què us quedeu del que ha
passat aquests dies?

JC

DS: Aquest any i el 2018 i no sé si algun altre any més. 

JC

AG

DS: PP fins i tot també, jugant prou bé al nivell del que ha de ser ara PP amb l’edat que té.
Recordeu que fem el Tuesday Night NBA amb el suport de Territori Bàsquet. La millor botiga
de bàsquet que hi ha a Catalunya, que podeu entrar al web territoribasquet.com per informar-
vos i que acaba d’obrir botiga a Barcelona, al carrer Padilla 282 on podreu comprar els millors
productes relacionats amb el món de la cistella. Està molt callat perquè jo crec que s’ha endut
un ensurt espectacular aquest cap de setmana, no és si encara està recuperat el RC.

Què passa que si els Seahox no teniu un partit d’infart no esteu contents? En vau tenir un
contra els Pacers l’any passat i aquest any a la Wildcar amb unes temperatures infames, jo no
sé com es pot practicar esport en aquestes condicions al camp dels Bikings i salvats cap al
final, eh.

RC

DS: Ell jo crec que ha estat bastant autocrític, he llegit unes declaracions dient que això de les
costures, mira, és igual, que encara que li posessin un meló l’havia d’haver xutat bé perquè en
aquell moment i amb aquella importància un kicker ha de fer el que ha de fer.

RC
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DS: Ara és quan realment es posa interessant aquesta setmana, què veurem? Com queden els
play-off ara mateix?

RC

DS: Apassionant cap de setmana de futbol americà i a partir d’ara ja tots els que queden.
Menys aquell de descans que hi ha just abans de la Super Bowl. 

RC

DS: Sí, JH, es diu l’actor.

RC

DS: És el personatge de JH a Moneyball?

RC

DS: Hòstia, està molt bé això.

RC

DS: A l’NBA hi ha molta bogeria pels analítics, com diuen ells. 

RC

DS: Heu vist Moneyball o no? Un tros de pel·lícula, de les millors que s’han fet sobre
l’esport. Ara que AS torna a estar de moda per la peli sobre SJ, doncs el personatge que fa JH,
que estava en aquell moment als Oakland Athletics i que ara, com dius, després estava a Nova
York, se l’emporten els Cleaveland Browns. Coses que passen a Estats Units i que mira, un
final rodó barrejant cinema, esport americà, baseball, que no en parlem mai, ja ho sé, hi ha
molta gent que ens ho demana, i futbol americà.

RC

DS: Una dinastia.

RC

DS: Gràcies a l’AG, al JC i al RC. Prometo, no puc prometre portar més pastissos de res, però
sí que prometo que els propers dies tindrem més temps per parlar amb més calma de les
nostres bogeries. Gràcies per ser-hi, senyors.

Anem marxant. Gràcies al RO a la part tècnica, gràcies a l’ED, al MA, al JC, al JM, al RS,

tota la redacció d’esports de RAC1 que ha fet possible aquesta edició del Tu Diràs, que com

sempre tornarà demà a partir de les onze amb moltes, de fet a partir de quan s’acabi el derbi,

amb moltes més històries per a vosaltres. Fins demà. Bona nit.

Tu Diràs, 15/02/16

DS: Què tal? Bona nit. Són les 11, és l’hora de passar-s’ho bé, és l’hora del  Tu Diràs. El vaig
veure tot, sencer. Encara no sé com, però el vaig aguantar. A dos quarts de tres, a una mica
menys de dos quarts de sis de la matinada. Jo no era a Toronto, però em vaig quedar igual de
fred que un canadenc passejant en roba interior pels afores del pavelló. Ho sento. Hi eren tots,
està molt bé, però ni CB ni KD, ni W, ni L, ni tant sols AT em van entretenir ahir. Però després
ho vaig entendre. No és només perquè l’All Star game sigui una pantomima, com el partit del
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divendres, des de fa anys. No. No és culpa d’ells, pobres. És perquè havia vist el partit del
Barça davant del Celta hores abans. I sí, tenia empatx d’espectacle. D’espectacle del bo,
perquè a més era un partit seriós i valia 3 punts. Aquest equip és tan gran que jo crec que
aquesta és la millor mesura, sempre al llarg de la història de la humanitat, per entendre la
repercussió de la teva obra, és tan gran que té molta gent en contra. Busqueu qualsevol geni,
des del que diu que el món és rodó i el cremen, fins a qualsevol artista, pintor, visionari, m’és
igual. Agafeu qualsevol geni i la veritable mesura de la seva grandesa era la legió d’enemics
que generava al seu voltant. No estic dient que el Barça sigui Da Vinci, ni Jesucrist ni Galileu.
Només dic que una bona prova de la seva grandesa i de les coses que fa és que molta gent les
considera falta de respecte. Perdoneu-los perquè no saben el que fan. En aquest cas no saben
el que diuen. Perdoneu-los i no us preocupeu perquè és la mateixa gent que et diu quina
bandera has de portar i quina no, com has d’animar i com no, quin dribling pots fer i quin
dribling no pots fer, com has de llançar un penal i com no l’has de llançar. I si extrapolem, no
em vull posar transcendental però és la mateixa gent que et diu com has de vestir, com no has
de vestir, com t’has de pentinar, com no t’has de pentinar, quina opció sexual es l’acceptable i
quina no, quin tuit has de fer i quin no, i en definitiva com collons has de gestionar la teva
llibertat, la llibertat que, en el cas que ens ocupa, te la dóna un talent que no tothom té. A tota
aquesta gent, gràcies. És la vostra estupidesa la que confirma que anem pel bon camí.

Sintonia inicial

Veu en off: A RAC1, Tu Diràs, amb Dani Senabre

DS: El rellotge de RAC1 diu que són les 11 i tres minuts. 

Avui és dilluns. Això vol dir que tenim moltes coses a explicar, moltes coses que comentar a
la tertúlia, amb una tertúlia amb gent molt important que de seguida saludarem i presentarem
com es mereixen, però abans saludem i presentem com es mereixen la Sònia Gelma. Què tal,
S? Bona nit.

SG: Hola, bona nit.

DS: L’Edu de Batlle. Què tal, E? Bona nit.

ED: Bona nit.

DS: I fent una aparició estel·lar a l’últim segon, el Jordi Costa. Com estàs, C? Bona nit.

JC: Bona nit.

DS: Home no facis aquesta cara, és veritat, quan t’he saludat he dit igual no hi és, però has
aparegut com del terra, com un bolet.

JC: Just, però a temps.

DS: Sí, sí, sempre a temps, arriscant, però sempre a temps, el JC. L’actualitat del Barça, S,
com sempre, en un minut.

SG: L’equip s’ha entrenat aquest matí. Ha rebut la visita d’ER, que ha pogut presenciar una
demostració més d’habilitat per part de LM, us recomano que mireu el vídeo. Ara el penjarem
al twitter del Tu Diràs, on LM avui ha fet una de les seves a l’entrenament. Encara avui,
reaccions al penal d’ahir. H, que ho va intentar com a jugador de l’Arsenal, amb diferent
resultat, n’ha parlat al Periódico. També us explicarem si aquest penal compta o no com a
errada a les estadístiques. Demà al matí, entrenament i roda de premsa prèvia al partit de
dimecres contra l’Esporting, per cert que aquest partit es juga dimecres a dos quarts de set de
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la tarda. El pla de viatge de l’equip és viatjar el mateix dia, com sempre, però estan pendents
de les condicions climatològiques. Si demà no ho veuen clar no és descartable que acabin
volant demà mateix. D’altra banda, el portaveu JV ha explicat aquesta tarda després de la
junta que el Barça demanarà a la federació espanyola el camp més gran possible i amb
desplaçament més còmode però ell no demanen el Bernabeu, diu. També ha anunciat que el
Barça s’ha personat com a perjudicat a la querella de Mediapro contra SR i contra el mateix
Barça que vol que s’arxivi la causa contra l’entitat. I ja per acabar, l’1 de març es presentarà
en societat el projecte guanyador del nou Palau. Proposta de l’equip Hoquitak arquitectes.

DS: N’estarem pendents. Això pel que fa al barça. A la resta del món, E, què destaquem avui?

EdB: Doncs que M ha entrat a la convocatòria del Madrid per jugar dimecres en Champions
contra la Roma. Recordem que estava lesionat, la Champions torna demà, per cert, amb dos
partits d’anada de vuitens de final: PSG Chelase i Benfica Zenit. El PSG ha renovat avui B
fins al 2020 i ha apartat el lateral O per insultar el tècnic LB i a LB i a alguns companys. A
l’Espanyol, l’expresident JC ha reaparegut a l’escena pública. Ha dit que està convençut de la
salvació, ha fet una crida a la unitat i ha criticat que siguin els jugadors qui hagi de decidir
sobre el futur de G. A Madrid avui han declarat culpable el menor seguidor de l’Atlètic de
Madrid acusat de la mort de G, membre del Riazor Blues, al riu Manzanares. La condemna, 6
anys d’internament i 2 de llibertat vigilada. I en handbol el Barça Lassa ha fet oficial el
fitxatge del lateral francès TE, procedent del Chambery. Arribarà a final de temporada, serà
blaugrana els pròxims 3 anys. 

DS: Gràcies, E. I avui recuperem el minut C, que no servirà per retrobar-se amb la gent
important de la seva vida, de la seva carrera, t’hauràs de conformar amb els que som aquí.

JC: Bueno no està malament.

DS: No hi ha B ni E, però segur que t’ho passaràs bé fent el minut costa.

JC: El repartiment de la pel·lícula d’avui no està malament. Ho deia la S, el barça continua
amb aquest sí però no. No demano el Bernabeu però demano un estadi amb un gran
aforament, desplaçament còmode i gespa perfecta. És a dir, que demano el Bernabeu sense
dir-ho. Tot plegat és avorridíssim i sobretot és absurd perquè ja sabem que el Madrid no vol
cedir casa seva. A més té tot el dret a fer-ho. La part bona és que avui hem interpretat que
aquest cop no es planteja proposar el Camp Nou com a seu de la final. Avui també hem sabut
l’horari del partit del 20 de març a Villareal. I sí, ho heu endevinat. És a les 4 de la tarda. Ara
també ho deia l’E. El PSG ha apartat de l’equip el lateral SO que va qualificar el seu
entrenador LB d’homosexual en un vídeo penjat a les xarxes. Jo vull creure que no l’han
apartat per insultar el seu entrenador i alguns companys si no directament per burro. I en
futbol aeri, el Barça busca substitut al pivot L, que és com si busquéssim substitut de M per
l’equip de futbol. La plantilla no seria precisament curta. Espero que no serveixi de coartada
per si la copa no va tan bé com esperem.

DS: Esperem-ho. Gràcies, C. Si vols anar a saludar, pots anar a saludar. 11 i 8 minuts. Saluda
a les càmeres de 8TVque estan aquí si vols. Tot això i molt més, des d’ara i fins la una a la
sintonia de RAC1 al Tu Diràs.

PUBLICITAT

SINTONIA TERTÚLIA:Atenció, sisplau, la tertúlia és a punt de començar. 

DS: Tertulians, preparats, llestos, ja. 
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PUBLICITAT

DS: A aquesta mateixa adreça, tudiras@rac1.net, podreu enviar el vostre correu electrònic per
venir aquí a l’estudi 1 de RAC1 de públic, però no aquest dijous, sinó el proper, d’aquí dos
dijous perquè aquest dijous tenim un programa especial, amb un convidat especial, que ja us
anirem explicant, i no farem Happy Hour ni farem el muntatge habitual dels dijous. Però
d’aquí dues setmanes sí, d’aquí 15 dies. Com que sempre hi ha molta demanda i molta gent i
poques cadires, podeu ja escriure i enviar el vostre correu com sempre per venir de públic
amb la festa dels dijous al Tu Diràs. S tu dirigeixes alguna cosa?

SG: No, em temo que no.

DS: Jo tampoc. No som ningú. 

SG: Home tu dirigeixes el Tu Diràs, D.

DS: Bueno, sí, però no dirigeixo un mitjà, no dirigeixo res.Ni a casa meva dirigeixo res.
Senyor Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Com estem? Bona nit.

SN

DS: Gràcies per ser aquí com cada dilluns.

SN

DS: Em permet la broma, eh.

DS: Senyor director de l’Sport, Ernest Folch, què tal?

EF

DS: No, no, no és una broma. Felicitats pel càrrec. Dic permet-me la broma i saltar-me en
Xavi Bosch i passar de director a director. X, tu dirigeixes alguna cosa o no?

XB

DS: No pot ser això, X. Busca’t algun mitjà que dirigir.

XB

DS: Home sí, està baixant el teu caché, està baixant. 

EF

SN

DS: Algun consell? Li vols donar algun consell?

SN

DS: Tampoc molt gran, tampoc molt gran. 

SN

DS: Un aplaudiment sisplau pel fair play de la tertúlia dels dilluns al Tu Diràs i el gest del SN
que l’honora.

EF
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DS: Això ja no és el que era. Abans us enfadàveu.

EF
DS: Ah, vale, vale.

SN

DS: I espera’t, i espera’t.

EF

DS: Per la premsa. 

EF
DS: ha fet veure, ha fet veure que estava sorprès.

EF

DS: Home, director de Mundo Deportivo. 

EF

DS: Comencem bé.

EF

DS: No home, no, encara no.

EF

DS: Ens afegim nosaltres.

EF

SN

DS: Mirarà cap a tu. La seqüència...

SN

EF

DS: El que fa la tertúlia dels dilluns, eh, del Tu Diràs, perquè és evident que ha estat el teu
trampolí cap a la direcció del diari Esport.

EF

DS: No, no, cap ni un. 

SN

DS: ja portaves escrivint a l’Sport.

EF

DS: X, algun consell, tu que també has exercit... 

XB

DS: Ens quedem amb això i la gent que pateix per la tertúlia del Tu Diràs ja veu que el bon
ambient de moment regna. Per tant, no heu de patir que hi ha molta gent que ho preguntava
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avui via Twitter després de conèixer aquesta notícia. La primera decisió, la primera acció
d’EF com a director ha estat fer Videobombing, el que els americans anomenen
videobombing, amb la connexió de JMP al Trident de 8TV, perquè has aparegut, la teva cadira
ha aparegut dissimuladament a la imatge.

EF

DS: Sí, clar, clar. Ja està, ja comencen, eh. Aquests del Sport, els portem aquí i ara ja volen fer
publicitat. Videobombing és, a l’NBA com a  mínim, és un concepte que ve a definir quan
algú està parlant o fent una connexió o alguna entrevista i algun company d’equip apareix per
darrera, algú que fa alguna txorrada, exacte. És una mica el que ha passat aquí. Bé, tot això
està molt bé i és molt maco, però parlem de coses, anava a dir serioses, no sé si és la paraula.
Recordàveu el penal de C o no?

EF

DS: «El gordo S le robó el penalti a N» és la història que expliquen, precisament, els
companys de Mundo Deportivo, www.mundodeportivo.com, i ara també això entronca amb la
història que explicarà la S, però S, quan vas veure el penal què vas pensar? Què és el primer
que et ve al cap?

SN

DS: És una assistència.

SN

DS: Ara aprofundirem en això. Tinc el dubte, o ens quedarà sempre el dubte de saber què
volien fer P i H. jo no sé si P li volia donar a H perquè marqués H o H li volia tornar a P i no
ho sabrem mai.

EF

DS: El ridícul és espantós.

EF

XB

DS: Ara ho explicarem.

XB

DS: A nosaltres no, eh, perquè després parlarem d’això, però sí, sí.

XB

DS: Després en parlarem perquè avui el que us estem preguntant als oients i després també li
preguntaré al S, al X i a l’E és què ens queda per veure ja? Hem vist fins i tot, fins i tot, un
penal indirecte. Què ens queda per veure en aquest Barça? Volem les vostres idees, no sé, un
penal de xilena, un penal amb el cul, amb el cap? Un gol de mig camp, jugar amb els ulls
tancats? No sé. Què us imagineu, què li queda a aquest Barça per ensenyar-vos? Després ho
preguntaré. Què passa?

SN

DS: L’escorpí, per exemple, d’A. Seria una bona... no veig a Bravo fent-ho, però seria una
bona... A TS potser sí. Una bona solució de tot plegat. I també us preguntarem quin és el
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millor partit del Barça de LE, perquè el C té alguns candidats i evidentment el d’ahir, senyor
director del diari Esport, que l’escolto, que l’escolto pel micròfon. El d’ahir entra com a
candidat. Bé, quina és la història darrera del penal? Què ha generat i quines reaccions hem de
destacar després d’aquesta jugada insòlita que vam viure ahir a l’estadi, S.

SG: Sí, començarem per algunes, alguns comentaris d’avui dels protagonistes d’altres penals
indirectes. Per exemple, ara ho deia l’E, TB, amic íntim de JC ha dit avui per Twitter que el
tècnic holandès, l’ex tècnic holandès va veure el penal en directe per televisió i es va
emocionar. També ha parlat TH, en el seu cas recordem el penal no va acabar com a ells els hi
hauria agradat. Els companys del Periódico hi han parlat. Ho va intentar l’any 2005. P l’havia
de tocar i realment no sabem si ell rematar o tornar-li la passada, però P la va tocar tan
lleugerament que la pilota no es va moure, H no es va adonar que l’havia tocat i encara
esperava que li passés. De fet H ha dit al Periódico que quan va ahir veure l’execució del
penal del Barça li va enviar un missatge al seu excompany P on li deia en broma «M no s’ha
posat nerviós», és a dir que ha culpat directament a P d’aquella errada de fa anys.

DS: Potser és el motiu pel qual P no agafa el telefon.

SG: És possible.

DS: Prou ja de la befa i de la mofa de tothom.

SG: I diu H, per cert, que en aquella ocasió va ser idea seva, que ell havia vist el penal de C i
li va proposar a P de fer-lo.

DS: Ahir escoltàvem l’entrevista a H just després d’aquell partit contra el City i H no pot
expressar, no pot articular més d’una o dues paraules sense morir-se de riure. Ell mateix
després del partit encara se’n fotia de l’acció que havia co-protagonitzat.

SG: A ell per descomptat no li sembla una jugada ofensiva. Encara reaccions sobre el penal.
Al Twitter de la BBC han fet una enquesta que plantejava dues opcions en referència a
aquesta jugada, perquè ja sabeu que més enllà de la interpretació que n’hem fet aquí n’hi ha
que en fan una altra. Creuen que és irrespectuós i en aquest sentit la BBC preguntava avui si
havia estat una demostració de talent, 67 % dels votants s’han quedat amb aquesta opció, o bé
si havia estat una acció irrespectuosa. El 33 % han votat aquesta segona opció.

DS: Això la BBC eh.

SG: Això la BBC, exactament. I a Anglaterra encara, GN sortia al pas de les crítiques a
Twitter. Es preguntava que per què era irrespectuós? Que va ser divertit. I de fet ha penjat el
vídeo aquest que us comentava abans on avui LM xutava des de darrera la porteria amb prou
efecte com pel que el xut fos gol i amb ironia l’ha titulat «irrespectuós». Per tant, és un debat
que s’ha fet en algun altre mitjà. També per exemple a Alemanya el Bilt es preguntaven si era
arrogància o genialitat i també a molts articles d’opinió a l’Argentina. La majoria d’ells
apostant perquè és una jugada d’espectacle, que és absolutament legal i que és una manera
espectacular de resoldre aquesta jugada. 

DS: Algú a la taula entén que algú es pugui sentir ofès?

XB

DS: Sí, sí. RAC1 mai no n’ha viscut cap.

XB

SN
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EF

DS: Sí, sí, és molt gràfic de... encara que sigui àudio i ràdio, en aquest cas, és molt gràfic de
com s’ho prenen, no?

EF

DS: Sí, sí, ho hem dit al principi del programa.

EF

SN

DS: És perquè porta la samarreta del Barça. 

XB

EF

DS: Una bona pregunta...

EF

XB

DS: A part va preguntar vàries vegades.

SG: La pregunta podia ser pertinent des del moment en què quan el Barça marca hi ha un
jugador del Celta que es veu, que és HM, que parla amb diversos jugadors del...

DS: Sí, però ahir explicàvem que C no diu exactament que li molesta. RS que és un
professional li repregunta de totes les formes possibles per veure si, que també és la seva feina
segurament, és el que ha de fer, per veure si acaba dient que li molesta, no. El jugador del
Celta no ho diu ben bé, però explica que el que realment li ha sabut greu és que hagin fet un
penal i que el Barça...

EF

DS: En qualsevol cas, hi ha una altra curiositat més enllà dels que ho veuen amb ulleres de
color blaugrana i els que ho veuen amb ulleres de color blanc i per tant a alguns els molesta i
als altres els enamora. 

EF

DS: Bé, el món internacionalment sí.

EF

DS: El que passa és que molta gent d’un món molt proper porta unes ulleres molt
determinades i ho veuen com ho veuen. Però més enllà d’això, de si estàs a favor o en contra
o de si et sembla fins i tot una falta de respecte, hi ha una curiositat i és, estadísticament això
com es computa? S, el penal compta com a penal fallat per M?

SG: Ens ho preguntàvem ahir durant el partit. Ja saps que aquí a RAC1 estem en mans del D.
El primer que he fet ha estat preguntar-li en el D i ell diu que encara no ho ha introduït però
que per ell és penal fallat. Hem parlat amb l’empresa d’estadístiques optasports, que és
l’empresa que li porta les estadístiques oficials al Barça i la que porta també les de la lliga de
futbol professional, i escoltarem què ens deia DP, que és representant d’aquesta empresa, en
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referència a com ho han comptabilitzat. Primer problema: el sistema informàtic no preveu la
possibilitat que en un penal hi hagi passada.

TALL DE VEU

SG: Per tant, davant d’això, què han fet?

TALL DE VEU

DS: Clar, si ho poses així, si ho poses en un món de sí o no, és a dir, el penal ha acabat
directament en gol o no, evidentment és un penal fallat, però ell mateix diu que s’ho prenen
com un lliure indirecte dins de l’àrea. 

SG: Sí, per tant, li han comptat penal fallat però li han comptat l’assistència. És a dir, han
introduït com una mena de lliure indirecte per poder comptar-li l’assistència a S però quan
repassin els penals que ha marcat i ha fallat LM aquest li comptarà com a fallat.

DS: Un més per l’estadística de penals fallats de M.

SG: Exacte.

EF

SN

DS: És injust, sí, sí.

SN

XB

DS: Però, clar, tu xiules penal, llavors has d’explicar com es resol el penal. Llavors què és?
Fallat o marcat o...

JC: Jo crec que s’assembla més a això, i no estic dient que M fallés el penal eh, però el que
més s’assembla a això és com si M hagués xutat contra el porter, S hagués recollit el rebot i
l’hagués fotut a dins. Estadísticament parlant, eh. 

SN

SG: Aquesta tarda dèiem a la redacció que en el cas del gol de S, hauria de ser gol de jugada
d’estratègia de S, perquè és gol a partir de pilota aturada.

SN

DS: Tu li comptaries penal marcat per S. No li comptaries assistència a M, diguéssim.

SN

XB

DS: Sí, etiquetar l’art. L’art no es pot etiquetar.

XB

SG: Clar, però alguna cosa hem de fer amb les estadístiques, no? No fem l’estadística de
penals d’aquesta temporada.

XB
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SG: D’acord.

DS: Un asterisc serà segur.

SG: Hi serà, exacte. Cada vegada que parlem dels penals fallats per M.

EF

SG: Sí, sí, està clar. Per cert, que m’ha fet gràcia perquè a Itàlia, a la Gaceta de lo sport, tenen
un concurs que es diu el Fantacalccio on puntuen els futbolistes, un estil Supermanager. I avui
han fet una peça de com ells haurien valorat en el seu món de l’estadística diríem, aquest
penal indirecte de M i S. Diu que, segons el seu reglament estrictament haurien hagut de
comptar menys 3 punts per M, perquè és penal fallat, però que al seu parer acaba pesant més
el fet que sigui una assistència. Per tant, si passés a Itàlia, ja sabem que si passa a Itàlia per
ells això serà un +1, que és com compten les assistències.

SN

SG: Què faran?

SN

DS: Sí, jo també ho penso.

SN

DS: Però, un moment, un moment. Hi ha algú aquí que pensi que això ho veurem sovint. O
sigui que no serà l’única vegada. Algú creu que això es repetirà?

JC: Home, sovint no pots perquè la gràcia d’ahir és l’efecte sorpresa. És el que diu C, com
que no estàvem a temps...

DS: Jo crec que això és once in a lifetime, no?

XB

DS: Amb altres equips?

EF

DS: Les modes. Jo dic al Barça. Jo dic en aquest equip.

XB

EF

XB

DS: Al rebuig.

SN

DS: Ahir discutíem si això ho fa més gran o ho desllueix.

SN

DS: No se’n pot estar.

SN
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DS: Està obsessionat.

SN

EF

SG: Ara que han sortit diverses imatges...

SN

SG: No, no, tranquil.

SN

DS: Això també era interessant de... si era com C o era...

SN

DS: Va cap a dins.

SN

XB 

SG: Avui han aparegut diverses imatges, una d’elles és just abans del penal que s’abracen N i
M i és N qui diu «ho fem». I després una altra imatge, ahir LE deia que alguna cosa en sabia i
efectivament, però just abans del llançament de penal hi ha una imatge on és l’entrenador de
porters, DLF, qui avisa LE que aquella pot ser la jugada. I es veu una cara de sorpresa
certament del tècnic asturià. Per tant, sí va saber alguna cosa però segons abans que...

DS: Massa tard per impedir-ho. Massa tard per entrar al terreny de joc i...

XB

DS: Perquè segurament...

SG: Perquè segurament, de fet ho ha assajat, clar.

SN

DS: El que jo al·lucino, i ara entraríem en un altre debat que és secundari, si l’entrenador això
no ho hauria de saber, no? L’entrenador no hauria de tenir això controlat? Un...

SG: Però normalment els hi dóna absoluta llibertat als penals.

DS: Si els jugadors mengen phosquitos a les... o sigui, ho tenim tot controlat i no sabem que
la megaestrella...

SN

DS: Home, doncs que no li agafi per sorpresa. Que la càmera no l’agafi dient «ah, faran
això?».

SN

DS: Jo al 57 i al de C no ho sé perquè, primer, no hi era i després eren altres èpoques, però en
aquest món on hi ha un Excel que compta de tot... no sé com no ho hauries de saber eh.

RLL: No, no, ja responc jo. La pregunta del S, si l’entrenador de l’Ajax sabia això la resposta
segur és no.
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XB

DS: Igual és un fotògraf vestit de curt. 

SN

DS: El de l’Arsenal, per cert, anava un a zero. Ahir ho explicàvem. Arsenal un Manchester
City 0 quan P i H fan aquella...

SG: Un últim document sobre un tema que també hem debatut ara: si serà això una moda
futbolística o no. Li preguntàvem precisament per això al DP, si pensaven canviar el seu
sistema informàtic per preveure, per si de cas a partir d’ara això es produís més sovint.

TALL DE VEU DAVID PERALES

DS: Les oficines d’Optasports estan a punt de implosionar i els ordinadors, o sigui, es
produeixen allà uns debats i unes... M, N i S han generat sense voler, enriute’n de l’efecte
2000 eh. 

SG: Clar, avui han tingut un greu problema  perquè evidentment era una decisió que marcava
el que diran les estadístiques de la Lliga i del Barça, per exemple.

XB

DS: També et dic que per com el xuta M o sobretot per com els xuta N últimament, és més
efectiu això que van fer ahir eh.

XB

JC: No ho podràs fer sovint, però el que és inevitable és que a partir d’ara el porter rival tingui
una distracció més. És a dir, no pot saber quan l’hi tornaran a fer. De fet, a mi em crida molt
l’atenció la reacció del porter que es va a estirar i quan veu que M no xuta queda com en mitja
caiguda, amb un braç al terra i ja no és a temps, lògicament. No estic criticant, és que, al
millor porter del món li hauria passat el mateix.

XB

JC: No es posa nerviós.

EF

DS: «Esto es legal», li va dir.En castellà perquè a la Lliga holandesa tothom parla castellà,
com tothom sap amb els àrbitres. No perquè era un àrbitre que tenia parents a Màlaga com
VB.

Escolteu, la lògica indica que aquest penal al Barça no l’hem de, o sigui, si tot va normal
hauria de passar un any, no, perquè el tornem a veure? Com a molt. Ho dic pel que dèiem
abans de despistar. El que no pot fer és d’aquí 15 dies tornar-ho a fer, no? Perquè llavors ets
més previsible. O no?

SN

XB

DS: Però d’aquí molt de temps o no necessàriament?

XB
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DS: Val, val. A mi em sorprendria com a tàctica...

XB

DS: Seria abusar.

EF

DS: Això està bé, això està bé. És una arma més per despistar el rival. Tots estem d’acord en
que si hi ha homenatge a C és involuntari? És a dir que M i N no es van posar a veure vídeos
de C i van dir ara perquè C ho està passant malament li farem un homenatge, vull dir...

XB

EF

SN

DS: És veritat. El dia 14. Estem d’acord en aquest sentit. Què ens queda per veure a aquest
Barça?

XB

DS: Sí però a nivell del joc.

SN

DS: Saps que, jo, l’única cosa que a mi em ve al cap, perquè la gent diu un gol de M de
xilena, sí, però és igual, gols de xilena n’hem vist molts i segurament és molt difícil que el que
faci M, bueno, ho pot fer, però sigui més important o més bèstia que el que va fer R en el seu
dia, etcètera, però una cosa que no sé si hem vist mai al Camp Nou, jo diria que no, és un gol
olímpic. Un gol de corner directe, per exemple, seria una cosa que ens falta a la nostra
col·lecció. 

XB

DS: Vols dir? No, amb l’esperó sí però de rabonaés possible que no. Veus, doncs mira...

SN

DS: L’Escorpí, ho deies abans.

XB

EF

DS: És molt de sobrat, eh.

XB

DS: I la cara que li devia quedar.

XB

EF

XB

DS: Doncs mira. És una idea més que podem posar al damunt de la taula, sense ànim d’anar
de sobrat ara... a veure va, què volem? Un gol de rabona, un gol olímpic, un escorpí... però sí,
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però és que és el que hi ha, és que ho hem vist gairebé tot.

EF

DS: Ja, ja, per això. Intento avançar-me en el temps.

EF

DS: Seran espontànies i noves.

EF

DS: Les coses que fa N.

SN

XB

SN

DS: No ho sabrem mai, o, com va dir l’autor, se sabrà tot. Ja ho veurem d’aquí un temps. 5
minuts per la mitja nit. Hem estat gairebé una hora parlant d’aquesta obra d’art, per alguns
insult, per alguns falta de respecte, per la majoria de nosaltres, espectacle i diversió, que és el
penal indirecte que van parir ahir, de fet el van parir M i N, però al part s’hi va avançar, s’hi
va presentar el senyor LS. A banda d’aquest penal, van passar moltes més coses ahir. La
pregunta que ens farem de seguida és suficients com per triar el Barça Celta el millor partit
del Barça de LE?

PUBLICITAT

DS: A punt d’arribar a les 12. Per cert, després us les deixo escoltar, però des de ja pengem la
segona semifinal de Milano RAC1, eh. La cançó que ens ha de dur a la final de Milano de la
Lliga de campions. Avui hem fet la primera semifinal al Primer Toc, nosaltres fem la segona,
després us presento els temes, però si voleu entrar a Twitter ara de seguida la penjarem. Ens
ho hem passat molt bé aquí a la pausa publicitària mirant imatges de companys del Día
Después, la  cara de M, la reacció d’A, tot. Et quedes amb la, doncs segurament amb aquesta
relació de complicitat d’uns i altres. Els que ho saben, els que no ho saben, LE com reacciona,
tot el que ha explicat abans la SG. Aquest Barça fa tantes coses que en sí mateix és poesia i
per això avui un dels autors més reconeguts de casa nostra i que és a més tertulià del Tu Diràs
dels dilluns, ens ha volgut regalar un poema visual. Sisplau, mestre, quan vulguis. 

XB

DS: Els has vist tots o no?

XB

DS: Un golàs.

XB

DS: Bueno...

XB

DS: És com l’all star game. 

XB
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DS: La pregunta, podries trucar els amics d’Optasports, S, preguntar com computen la
celebració de R, perquè no vaig entendre què va fer amb la samarreta. No se la va treure, la va
girar... va ser una mica...

SN

XB

DL: La ràdio són imatges.

XB

DL: Es pot editar en llibre el poema que ens ha...

SN

XB

DS: Jo quan has començat i has dit B, he dit com? I llavors he dit, ah, val, val.

JC: Jo fins que ha dit B en pròpia porta no entenia la seqüència i he pensat que es trobava
malament, però després li ha quedat xulo.

XB

DS: Això és bo o és dolent?

XB

SN

DS: La bona notícia és que hem resolt aquella guerra que teníem des de fa molts anys, també
amb l’E, quan parlaves de l’ecosistema i de l’altar i tot allò que és els acompanyants de M.
Això diríem que més o menys una mica ho tenim resolt. El que passa és que potser ara
depenem dels acompanyants de M.

EF

DS: Ja no és el mateix. 

EF

SN

DS: AN. No, i no va fer cap gol, però va fer autèntiques meravelles amb la pilota als peus,
com la majoria de companys, com heu explicat abans, cosa que ens porta a preguntar-nos, ja
sé que ara direu «els periodistes sou molt pesats sempre amb les etiquetes, sempre voleu
rànquing, una classificació», doncs sí, som així i no passa res. Demanem disculpes. Però, quin
és el millor partit del Barça de LE? El C, i no ha estat fàcil, ho ha reduït a 5 candidatures, que
els nostres tertulians, i si voleu des de casa també, podreu votar. El millor partit d’aquest
Barça. Tot això ho fem perquè entenem, C, que el d’ahir hi ha d’entrar.

JC: Sí, ja ho vam explicar ahir que segurament des del punt de vista del partit complet, potser
no sigui el millor dels millors, però per la quantitat de coses que es van veure sobretot a la
segona part l’hem de considerar un partit extraordinari. En tot cas, crec que no hi haurà, és a
dir la selecció és absolutament a criteri lliure i per tant els oients poden pensar que me n’he
deixat algun i votar el que els prefereixin però crec que ens posarem tots d’acord que el
primer gran partit de l’era LE és el Barça 3 Atlètic de Madrid un de l’11 de gener de 2015 tot
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just una setmana després del cataclisme d’Anoeta el Barça es transforma amb una exhibició
d’intensitat i pressió alta que va sorprendre l’Atlètic de Madrid que havia estat la seva bestia
negra fina aquell moment. Aquell dia queda establert l’11 de gala que ha arribat fins avui i el
trident a gol per barba es va acabar fent aquella foto dels tres plegats que jo crec que també ha
passat a la història gairebé tant com el penal indirecte i ens van insinuar tot el que ara ja
sabem que poden fer junts. 

TALL DE VEU POU

DS: Per tant apunteu, els tertulians ja ho tenen per la mà, i molts a casa també, però perquè no
se us escapin i per anar seguint la seqüència del C, el primer dels 5 grans partits de LE, Barça
Atlètic de Madrid, 3 a un al Camp Nou.

JC: Per mi el segon gran partit és el PSG un Barça 3, el Barça s’imposa a París el 15 de gener,
perdó el 15 de març de 2015, i deixa sentenciada l’eliminatòria de quarts de la Champions. És
veritat que un mes abans ja havia guanyat amb molt bona imatge al camp del City però
recordem que el PSG venia d’eliminar el Chelsea i el Parc dels Prínceps, un Barça molt sòlid
en el control del partit i molt autoritari, molt contundent en atac, va presentar la candidatura
europea. N va fer el primer i LS es va exhibir amb dos golassos a la segona part. 

TALL DE VEU POU

JC: El tercer candidat, la tercera candidatura, ja avanço que és la meva favorita.

DS: Jo diria que la de la majoria de gent que ens escolta.

JC: El Reial Madrid 0 Barça 4 perquè de la mateixa manera que R i R van deixar empremta
amb el 0 a 3 el 2005, G i M amb el 2 a 6 de 2009, LE es va apuntar a la llista de golejades al
Bernabeu el 21 de novembre de l’any passat. L’asturià va sorprendre situant SR en la posició
de M, que sortia d’una lesió i va ser suplent, i el Barça es va exhibir trobant sempre
superioritats per tot el camp, però sobretot a la zona ampla i aquest cop l’estrella va ser AI. 

TALL DE VEU POU

JC: El Barça va fer aquesta exhibició i una altra que jo diria que estava pràcticament a l’altura
el mes de novembre que és la golejada sobre la Roma justament el primer dia que M era
titular, vaja, és el partit absolutament posterior, o consecutiu al del Bernabeu, i després d’una
època en què no hem tingut tants partits brillants tot i que sí resultats.

DS: Per tant fins ara, perdona eh, Barça Atlètic de Madrid 3 a 1, PSG Barça 1 a 3 i el 0 4 al
Bernabeu. Hi ha una època on, com dius, no veiem grans exhibicions, però això es trenca fa
15 dies.

JC: Fa 12 concretament. El Barça 7 valència 0. El Barça va sortir decidit a enllestir la final de
copa a casa i va atropellar a un València tocat que a diferència dels últims rivals es va refugiar
en camp propi. Potser per la feblesa del rival pot semblar que l’exhibició té menys mèrit però
l’autoritat de B al mig del camp, la mobilitat de tot l’equip en atac i el ritme de circulació de
pilota van ser per moments una coreografia perfecta. Per mi el partit més complet d’aquest
2016.

TALL DE VEU POU

JC: I l’últim candidat és el partit d’ahir, el Barça 6 Celta un. En aquest cas jo diria que passa
el contrari, potser no va ser un partit del tot complet en termes globals ja que el Barça es va
veure incomodat en moltes fases del partit per la intensitat del Celta i perquè no dir-ho, els
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gallecs van tenir un parell d’ocasions per empatar quan el marcador estava 2 a un, però el que
sí és cert és que es van veure un munt de detalls extraordinaris per bons i per gens habituals.
Evidentment, n’hem estat parlant durant gairebé una hora, passarà a la història el penal
indirecte, però per mi la jugada del partit és el dos a un.

TALL DE VEU POU

DS: Per tant, senyors, i senyoreta perquè després també li preguntaré a la SG, Barça Atlètic de
Madird 3 a un, PSG Barça un a 3, Madird 0 Barça 4, Barça 7 València 0 i el partit d’ahir. Amb
quin us quedeu? Intueixo la resposta, però amb quin us quedeu i per què? Quin és el millor
partit del Barça amb LE?

XB

DS: Per l’escenari i el rival. No sé després si li treus l’escenari i el rival i ho intentes analitzar
tot com, es a dir, imagina’t que el Barça jugués els mateixos partits contra el mateix rival, és a
dir que sempre siguin tots contra el Madrid per exemple, si és el partit que, perquè jo per
exemple, i ara vull sentir el S i l’E el que més m’ha divertit és el Barça 7 València 0. Ara, clar,
ja entenc que és el València, que és la Copa, que a més a mi no m’interessa gens i que no és el
Madrid al Bernabeu, però no sé fins a quin punt ha de pesar l’escenari i el rival o fins a quin
punt ha de pesar el partit. S, E, amb quin us quedeu i per què?

EF

DS: El d’ahir?

EF

DS: De fet, l’hem millorat.

EF

DS: Tenim un vot pel Bernabeu i un vot pel partit d’ahir. SN?

SN

DS: per tant, entre els tertulians ha guanyat el 0 4 del Bernabeu, la S i el C també es quedarien
amb aquest partit si haguessin de votar o no?

SG: Jo també em quedo amb el 0 -4 perquè per mi el rival i l’escenari pesen molt, i ahir és
veritat que a cada gol hi ha un detall tècnic gairebé superior que l’anterior i és molt
espectacular cadascun dels gols que marca el Barça, però com a partit complet em sembla que
alguns dels altres són fins i tot millors.

XB

DS: No, no, ara hi anirem. Ara hi anirem perquè ho tinc apuntat i ho tinc present. C?

JC: Jo crec que el Barça no va jugar molt malament a la primera part, simplement és que el
Celta és un perfil de rival que li genera problemes per la manera de jugar a futbol del Barça.

XB

JC: Sí, però com que juguen igual. A l’hora de generar-te problemes la manera d’entendre el
joc et genera problemes, després és possible que un celta sense baixes t’hagués generat encara
més problemes perquè les ocasions que van tenir si enlloc de tenir-les B o V les tenen els tres
davanters titulars potser estaríem parlant d’un altre resultat.
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DS: Tu quin partit votes, C?

JC: Jo el del Bernabeu, però és que fins i tot em quedo abans amb el del València que amb el
d’ahir perquè jo crec que el partit d’ahir és espectacular si fas un resum, és a dir, hi ha 4 o 5
accions que són brutals, de les que hem estat parlant, però com a continuïtat de partit ni tant
sols la segona part em sembla que hi ha una continuïtat, de fet hi ha 10 minuts que el Barça
com ho ha fet 10.000 vegades aquest any fa el 2 a 1 i aixeca el peu de l’accelerador que és
quan torna a tenir problemes. 

XB

DS: Avui tenim poesia visual, tenim pintura, tenim de tot. Què més vols?

SN

DS: Vam patir molt, eh.

SN

DS: Doncs ens ho plantejarem per futures edicions. 

JC: L’he contemplat però al final és que he hagut de descartar. Per sort ens en sortien uns
quants.

DS: Guanyes una Copa d’Europa, que és meravellós, i tots aquests al·licients que explica el S
però és veritat que com a exhibició no és com aquestes que sí que han quedat finalistes i que
des de casa podeu votar si voleu. El meu vot repeteixo és pel partit del València tot i que ja
entenc que vaja si el fas contra el Madrid aquest partit no hi hauria discussió no estaríem
parlant de res, el que passa, el problema és el rival. 6 minuts per dos quarts. Deixa’m, bueno
no, ho farem després, després us deixo escoltar la música de Milano RAC1, la música de la
Lliga de Campions. Abans del partit, com

que estem parlant també de coses negatives jo no vull passar-les per alt per molt que hàgim
llançat un penal que ha donat la volta al món o que hàgim entrat en els 5 finalistes de millor
partit del Barça a l’era LE, no deixem de dir, no sé, que A va estar nefast, que JA també va fer
un penal que encara no l’entenc, que la defensa del Barça un moment va trontollar. Què
trobeu a faltar o quina conclusió traieu més enllà de l’exhibició del Barça ahir?

XB

SN

DS: És la gràcia d’aquest equip que ha destacat també més d’una vegada LE. Ahir ja no és
només que et tapen a B, sinó que també et tapen, al final M està sol allà amb la responsabilitat
de fer una cosa que no li pertoca que és sortida de pilota que sabem que no és el seu fort.

EF

SN

DS: Em va fantàstic que diguis això. 

SN

DS: Menys amb els tres de dalt que sempre juguen molt bé, però si hi ha un dia que no els
tens.

SN
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DS: M’anava perfecte perquè us anava a preguntar arrel, i estic molt pesat amb això, porto
dos o tres dies seguits, però ahir li preguntava al JP i al LLC, el X comentava el canvi d’AV
per A i jo us anava a preguntar si creieu que arribarà el moment en què AV li tregui el lloc a A,
però aquí afegiu un altre nom que és el de SR. Al final tot va a parar a la mateixa pregunta que
és A al nivell que està seguirà sent el lateral dret titular del Barça o no?

EF

DS: Sí, però fa temps que no el veiem de lateral dret, no, a SR?

JC: Home, és que si has fitxat un lateral, no l’has pogut inscriure i ara el pots fer jugar i no el
fas jugar.

DS: Per això, pensa que la successió d’A el deixa també...

JC: pensa que SG el necessites al mig del camp, perquè no tens R, vull dir, al mig del camp no
vas sobrat de peces.

EF

DS: El que jo vull saber és, mes d’abril mes de maig, A serà el titular del Barça?

EF

DS: Veurem si SR algun dia li pren el lloc. Com deia abans el S que hauria de passar, que jo
estic d’acord, eh.

SN

DS: Sempre ressuscita.

SN

EF

XB

JC: De fet està passant el que és normal o el que era normal que passés, que AV i A els hem
esperat tant que ara tenim una petita decepció, però el que és normal per més que hagis estat 4
mesos entrenant-te és que necessitis un temps, com el va necessitar R en el seu dia. Jo crec
que aquesta mitja temporada els...

DS: I aquesta mateixa temporada també.

JC: A qui, a R?

DS: Sí, sí.

JC: Sí, home clar, però R.

DS: Per una qüestió de minuts també i de desgast.

JC: Sí, però la diferència és que R, igual que A, ja saps on et poden arribar si estan bé. Per mi
ara R està bé i A no, però ara ho deia el X, si la cosa va normal tu saps que A al final de
temporada et donarà un rendiment que tu ja saps quin és. Tu no saps quin rendiment et pot
donar AV, perquè al Sevilla et va jugar molt poc de lateral i perquè jugar de lateral al Sevilla
no és jugar de lateral al Barça, però jo crec que aquesta temporada, encara que en algun
moment, com ahir, diguis cony, treuen a A perquè està fatal i surt A i no millora. Jo crec que
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els hi hem de concedir aquesta temporada, tant a ell coma  A de coll.

DS: Estava pensant, grans partits de SR d’interior i em ve, és al camp del Jetafe no? Aquell
dia que fa una passada amb l’esperó i després fa una assistència a N aquell golàs, no sé si és
molt lluny, molt enrere, jugava d’interior aquell dia.

XB

DS: Les jugades són per l’esquerra. Bé, la de N és per la dreta. 

JC: No cal anar tan lluny. A València, ja sé que el partit no valia per res...

XB

JC: Jo diria que el que jugava, ah, bueno, sí, sí, tens raó, sí, sí, que va canviar el dibuix.

DS: No sé qui jugarà ni com ho farà a la final de copa, que és un dels temes avui que s’han
parlat en la compareixença del portaveu de la junta directiva del Barça, S.

SG: doncs sí, ha explicat JV que el Barça no demana el Bernabeu, que demana el camp de
major aforament possible, amb desplaçament còmode i la gespa en perfectes condicions, però
a partir d’aquí que la federació tregui les seves conclusions. 

TALL DE VEU

SG: Doncs això, que el Barça de moment per política aposta per demanar aquests tres
requisits sense especificar que és el Bernabeu l’estadi que vol. Un altre camp de gran
aforament possible, de desplaçament còmode pels aficionats del Barça i de gespa en perfectes
condicions és el camp nou, però el Barça diu JV que no es planteja de moment oferir-se, que
encara paguen les conseqüències de l’any passat. Recordem que la final va ser aquí a
Barcelona i aquí al camp nou. Què vol dir JV quan diu que les conseqüències de l’any passat
encara les paguen?

TALL DE VEU

SG: També és cert que el Sevilla ja ha deixat clar que no vol venir, ho va deixar clar el seu
entrenador, ho va deixar clar el seu director esportiu i també el seu president, que no volen
venir a jugar la final aquí a Barcelona.

DS: Més enllà de la final de copa s’ha dit alguna cosa més?

SG: Doncs sí, en aquesta reunió de la junta directiva també s’ha informat que la proposta de
l’equip hokitak arquitectes ha guanyat el concurs del nou Palau que es presentarà l’1 de març,
a més hi haurà una exposició permanent a la sala parís per poder veure la maqueta i una altra
exposició itinerant i ha anunciat JV que el club es persona com a perjudicat a la querella de
Mediapro, contra SR i el Barça entre d’altres. El club es presenta com a perjudicat, interpreto
que per tant es desmarca de l’expresident, i per això demana que s’arxivi la causa contra el
Barça com a entitat jurídica. 

TALL DE VEU

SG: per cert, que recordareu que el mateix dia en què JR va anunciar que s’havia querellat
contra el Barça entre d’altres, el Barça va emetre un comunicat on va explicar que
encarregava un informe del que havia passat al seu director general, doncs avui ha explicat JV
que finalment aquest informe el farà l’empresa externa KPMG, que és la de la diu diligence,
per cert. I les conclusions seran públiques.
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DS: D’aquesta qüestió, o de la final de copa, que ja cansa, algú vol fer alguna valoració o no?

XB

DS: Sí, seria el més assenyat segurament, no?

XB

EF

DS: Trobarà una excusa llavors, no?

SG: No, és que no li cal una excusa perquè les votacions, tu has d’oferir l’estadi perquè hi
hagi votacions sobre si es juga o no al Bernabeu. Si el Madrid no ofereix el seu estadi, no
necessita una excusa. 

EF

JC: Però l’any passat ja ho vas fer.

EF

SG: Sí, el que passa que l’any passat Barça i Atlètic de Bilbao van posar-se d’acord, van dir
clarament que volien el Bernabeu i senzillament la federació va dir «si ells no s’ofereixen no
els puc forçar». Fa pinta que serà el que tornarà a passar segurament.

SN

DS: Seria treure’ls les caretes, que és una cosa mol difícil en el món del futbol i en el món en
general, però seria la situació ideal. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.

MA: Molt bé, D. Bona nit.

DS: A tot això, encara que sembli mentida, d’aquí dos dies, de fet d’aquí un dia ja, el barça
jugarà un partit de lliga, dimecres a la tarda al camp de l’Sporting. El partit pendent des del
mundial de clubs aquell que sempre fa que la classificació...

MA: Un partit menys...

DS: Ja està, ja ens ho traiem de sobre.

MA: Exacte.

DS: El que passa és que se’l perdrà el màxim golejador dels asturians i home prou conegut
aquí a can Barça i amb un cognom en fi estel·lar que és TS.

MA: Sou família no? Molt bé, no te l’han fet mai aquest.

DS: Sí, directa. Mai.

MA: TS sí que avui ha dit en roda de premsa que no jugarà contra el Barça perquè té
molèsties musculars que el van deixar fora del partit contra el Rayo. No vol arriscar-se i per
tant no jugarà. H que és mitja punta té un micro trencament muscular als isqui-tibials, tampoc
jugarà. I B ja és baixa des de fa temps, va ser operat d’una triada el gener. Aquest jugador que
és central, és colombià. No hi ha entrades a Gijón per aquest partit, de seguida escoltarem S,
però abans hem d’escoltar A. Un A, per cert, que per no malmetre la gespa del Molinon degut
a les pluges dels últims dies a Astúries, ha fet que l’entrenament es fes al Mareo, a la ciutat
esportiva. A en declaracions a TV3 veu gairebé impossible guanyar el Barça.
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TALL DE VEU

MA: Gairebé invencible el Barça per A, que ha dit que s’envia últimament whatsapps amb
LE, fa temps que no es veuen però són bons amics i demà se saludaran efusivament a Gijón,
al Molinon vaja, demà ja, sí, perquè ja hem superat les 12. Un sporting que com dèiem no
podrà comptar amb S, aquest davanter de 20 anys que va estar 5 temporades al futbol base del
Barça, que ja és internacional absolut amb el Paraguay i que està jugant aquesta temporada a
l’sporting. Ha fet 10 gols i com dèiem al principi a la roda de premsa d’avui s’autodescartava.

TALL DE VEU

MA: Recordem que el partit es juga dimecres a dos quarts de set per no coincidir amb partits
de lliga de campions. Aquell dia per exemple a tres quarts de nou hi ha un Roma Madrid entre
d’altres. Sporting Barça des de dos quarts de 6 aquest dimecres a RAC1 amb arbitratge de
DB.

DS: I amb A fent un C. Dient que és impossible guanyar el Barça, eh.

XB

JC: A porta tota la temporada dient que és impossible que se salvin. I jo no descartaré que se
salvin. Entenc el que diu, si l’sporting gairebé no ha pogut reforçar-se, té un pressupost
lamentable...

DS: A mi no m’agrada que vagi de víctima, no me’n refio. 

JC: No, vull dir que va de, amb pell de...

SN

DS: Sí, exacte, el que dèiem abans. Per cert que hi ha oients que parlen de D com... què ens
falta per veure? Algun oient diu «un gol de D que ens doni una Champions». O un de M, de
fet hi ha gent que demana que M li deixi llançar el proper penal.

JC: pell de xai però vaig veure una bona estona del partit contra el Rayo de divendres va ser? I
hosti... és un equip que no el guanyaràs caminant. És a dir, et farà patir. És veritat que tenen
un parell de baixes importants en atac però et farà treballar.

DS: I demà, atenció perquè torna, M, la Champions. Hi ha dos partits d’anada de quarts i un
d’ells fa molt bona pinta.

MA: Sí. Per fi perquè des del 9 de desembre no hi havia lliga de campions. Són, si no m’he
descomptat, 68 dies sense la màxima competició continental de clubs, i demà hi ha un partidàs
i un que no ho és tant. A tres quarts de nou, PSG Chelsea. És el tercer any consecutiu en què
s’enfronten a la màxima competició europea de clubs. EL 2014 va classificar-se el Chelsea, la
temporada passada es va classificar a la pròrroga el PSG a Londres. Veurem què passa en el
desempat d’aquesta. També es juga demà a tres quarts de nou el Benfica Zènit. Amb la lliga
francesa sentenciada el PSG rep el Chelsea. Té el dubte de P i la baixa d’O. Aquest apartat de
l’equip i del club bàsicament per un xat a periscope amb seguidors d’abans d’ahir. Després de
jugar contra el Monaco, va ser suplent i no va tenir, perdó contra l’Ille, va ser suplent i no va
tenir ni un minut, i hi va haver un xat a periscope en el qual barroerament va dir que...

DS: Les noves tecnologies i les xarxes socials amb jugadors estan fent molt de mal.

MA: Exacte. Ell va dir que l’entrenador el va qualificar d’homosexual per fer servir un terme
despectiu. De D va dir que era un titella, de S va dir que està cremat o està acabat, i per tot
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això ha estat apartat de l’equip indefinidament. No es parla d’altra cosa a París i atenció
perquè ara escoltarem...

DS: París... cope.

MA: Hòstia, aquesta és bona.

DS: Pots continuar.

MA: Hagués estat bé. Bé, doncs ara m’has descol·locat. B diu que aquesta notícia no li ha
agradat gens i ara escoltarem B dient això i acte seguit un tall de veu d’O als mitjans del club
disculpant-se de fa molt poca estona. Primer l’entrenador. 

TALL DE VEU

TALL DE VEU

DS: Què dius, X?

XB

DS: S’ha de ser molt burro per... o sigui, no sé què et passa pel cap per dir... no bueno això no
ho veurà ningú, estic en un grup d’amics... no, no, estàs fent una conferència en la que estàs
insultant el teu entrenador i els teus companys.

MA: Perquè a més a més tenia al costat un amic seu que estava fumant alguna cosa que el feia
riure. No sé exactament què era però el feia riure. O sigui...

DS: Aquesta podria ser l’explicació.

MA: El combo és realment curiós. Està bé...

DS: Molt ràpid.

MA: Sí, molt ràpid. L’estratègia del club que avui ha fet parlar, al jugador apartat l’ha fet
parlar i emetre aquest missatge, per tant, encarant la situació. Per últim, el Chelsea té les
baixes de Z; T, i M. DC amb 7 gols als últims 9 partits està en ratxa i el Chelsea no perd des
que M va deixar l’equip, el 14 de desembre al camp del Leicester.

DS: Chelsea o PSG? Molt ràpid que ja estem acabant.

XB

SN

DS: Prefereixes que passi el Chelsea? E?

EF

XB

DS: Et treus un pes de sobre però te n’adones de tot el que has viscut fins ara.

EF

DS: Et pots quedar ara a la secció de Premier que farem. 

EF

DS: Doncs demà sortirem de dubtes. La tertúlia que han fet el SN, el XB i l’EF, la rematareu
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com sempre vosaltres. 

PARAULA D’OIENT

DS: Una versió reduïda perquè no tenim molt de temps, E, però què diuen els nostres oients?
Què creuen que els queda per veure d’aquest Barça després del penal d’ahir?

EdB: (comentaris oients). Després hi ha diferents oients que demanen gols amb diverses parts
del cos, m’he quedat amb l’AN amb un gol amb el cul. (comentaris oients).

DS: Doncs a veure si és veritat. Gràcies, E. I gràcies al senyor SN, al senyor XB i al senyor
EF. Un honor que sigueu a la tertúlia del Tu Diràs un dilluns més. 

XB, EF, SN

DS: Gràcies, bona nit. Quina compenetració. Fins i tot comparteixen micròfon. Gràcies, S.
Gràcies, C.

SG: Bona nit.

JC: Bona nit.

DS: De seguida l’actualitat de l’Espanyol, que deu n’hi do, i la bogeria, com ara deia l’EF, de
la premier league.

PUBLICITAT

CANÇÓ

DS: Es diu Grande spectacolo, no sé si està parlant del penal d’ahir i del partit del Barça o no
però és la cançó de Jovanotti que s’ha classificat per aquesta semifinal del Tu Diràs de la qual
demà en coneixerem el vencedor. El seu rival, el rival de Jovanotti és Damico. 

CANÇÓ

EdB: Jo sóc molt del hip-hop en totes les seves formes i llengües.

DS: Estic bastant d’acord. A veure. Votacions aquí a la taula?

EdB: La segona. Aquesta, aquesta.

DS: t’agrada més de mico? 

JC: Jovanotti.

DS: I a tu Jovanotti, eh? Jo voto Jovanotti també, eh. Em fan gràcia De micco, però crec que
és millor la de Jovanotti. Però vosaltres voteu via Twitter. Abans, però, hem de parlar de
l’Espanyol. Avui no hem escoltat cap cançó però hem escoltat l’expresident JC que ha parlat
per primera vegada de la delicada situació, E, que viu l’equip a nivell esportiu.

EdB: Sí, ho ha fet en un acte a Barcelona, la tradicional festa del Cargol, on estava convidat, i
ha dit que, entre d’altres coses, no li sembla bé que els jugadors decideixin sobre la continuïtat
de G. No és un pal als jugadors, entenguem-nos, és un pal a la directiva per fer recaure el pes
d’aquesta decisió a la plantilla. 

TALL DE VEU

EdB: Convençut de la salvació, JC diu que cal estar tothom unit, equip, afició, directiva.
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TALL DE VEU

EdB: Doncs està convençut C. També el club que per això ha engegat una campanya perquè
hi hagi la màxima gent possible al partit de dissabte contra el Deportivo a Cornellà el Prat.
Promoció pels socis que podran portar gratis a un amic o amiga a l’estadi el dissabte.

DS: Podem gravar un vídeo d’aquests gestos que fa el nostre tècnic de tant en tant per donar
pas a músiques i a talls, o no?

EdB: Està bé perquè més enllà de la tècnica de ràdio, sempre té una carrera com a actor. 

DS: Sí, sí, art dramàtic se li donaria bastant bé. EL bo d’en Raül Vicenteta Orgales.

EdB: El primer vedet masculí al Molino.

DS: Per què hem triat aquesta cançó avui a la secció de la Premier?

EdB: Ah, no, perquè com que va de música britànica.. aquesta cançó m’agrada. Són
escocesos, no són anglesos però, són els mítics Primal Scream, Country Girl.

DS: Fot-li. Jo l’he escoltat en directe aquesta cançó, no és que sigui molt fan de Primal
Scream però en un festival on tocaven m’hi vaig deixar caure. Escolteu, avui, bueno suposo
que parlarem molt de l’Arsenal i, en fi, del robatori, efectivament, del penal de M que no era,
de tot això.

MA: No hi ha The Chiringuit, no, a Anglaterra? Perquè si no es parlaria molt d’això.

DS: De la bota d’or que ja comença a encarar W, que està allà a la lluita amb LS i C. De tot
això, no, parlarem una mica?

EdB: De moment parlem del personatge. El personatge es diu D...

DS: Vamos!

EdB: I és gunner, i no ets tu. El gran DW, a casa welbec, culpable d’haver comprimit la lluita
per la premier executant el Leicester en temps afegit ahir, Arsenal 2 Leicester un. Els de R
continuen líders però ara a només 2 punts dels gunners i del Totemham que va guanyar a
Letihat, al camp del City. W que atenció portava 10 mesos sense jugar, des de l’abril del 2015
per lesió, ahir va entrar AW al minut 83 per substituir a D, falta lateral, molt maldestre el
futbolista del Leicester, va ser L que la va provocar, en fi que la va regalar, falta lateral i
barraca de DW.

DS: Ja no cal que juguin. 

MA: Al 5è minut d’afegit. A més clar, és que no es pot anar així, expulses en un jugador per
una falta que no ho és...

DS: No necessita més. W necessita 5 minuts per decidir una premier. 

MA: I 5 per lesionar-se una temporada més. 

DS: Sí, és igual, l’any que ve el traiem a la, no sé, en una eliminatòria de Champions.

MA: Home, contra el Madrid estaria bé si toqués.

DS: Per exemple, mira, com H va fer al Bernabeu amb aquell golàs. Hi ha alguna diferència
potser entre H i W però molt poques.
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MA: No gaires. Tenim gols, no? Aviam, el primer és d’un jugador que es diu...

DS: Un moment, hi ha una golejada, o sigui, hi ha una de les dues opcions que no ha sumat
cap vot i una altra que n’ha sumat molts.

EdB: Come on! He guanyat.

DS: Sí? Per primera vegada de manera neta has arrasat quan normalment ets tu l’atropellat?
Avui ets tu l’atropellador? Boníssim això.

MA: Estem fent un spoiler ara tots.

DS: Sí, sí, tira tira.

MA: Aviam, jo entenc l’alegria de qui no està acostumat a assaborir-la, no? Però...

EdB: EM sento tan bé. He guanyat gràcies a aquest gol.

MA: Bé, vas tu ja?

EdB: Sí? Tiro jo, no?

TALL DE VEU

DS: Tot molt assajat com podeu veure. Han estat assajant qui li donava pas al tall de veu... és
com el penal de M i N.

EdB: Així treballa una mica O.

MA: S’ha de dir que, a veure, aquest tio és lateral esquerre i va marcar amb la dreta, per tant
això té un cert mèrit, però, clar, a mi els migcampistes m’agraden especialment i n’hi ha un
que es diu MN que no fa gaire gols, que és el capità del Westham, MN, que va fer aquest gol. 

TALL DE VEU

Passada enrere, l’engata a la frontal i cap a dins. 

EdB: El meu era, que no ho he dit, eh, de RB.

DS: Ha guanyat el germà del quarterback dels New England Patriots, ha guanyat el senyor B. 

EdB: Come on! He guanyat gràcies a un irlandès, eh. Avui música escocesa, he guanyat
gràcies a un irlandès.

DS: Falta alguna cosa del país de Gal·les i ja ho tenim tot.

MA: No, i ja fas personatge del dia a un tio que li ha fet un gol de derrota al Leicester. Clar, és
que això no es pot aguantar de cap manera.

OR, titular a un dels equips més en forma del campionat ara mateix, el Southampton de K.
Van guanyar 0 a un al camp del Swansea i R va jugar 63 minuts. AR en va jugar 67 de minuts
en aquest partit. JA s’ho va mirar des de la banqueta. MM es va retirar lesionat del Bormouth
Stoke, que va acabar una a 3 però les proves d’avui feliçment han descartat una lesió
important. Una abraçada a M que serà pare aviat. Per cert, B va ser suplent. HB una vegada
més 90 minuts en l’Arsenal 2 Leicester 1. 16 minuts per Deulofeu només en l’Everton 0
Westbrom un i brillant partit de Cesc. També 90 minuts amb el Chelsea 5 a un contra el New
Castle. A continua lesionat.

La portada no està malament, és semàntica i evidentment és sobre W. És una portada del Star
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Sport i es pot veure la pinya...

DS: No és W a casa Welbec. Perquè allà no ho entendrien del tot.

MA: Allà no ho tenen. Com seria? The almender. Bé, doncs al Star Sport la portada és W
abraçat amb W i G i la portada és Well done. Abreviat de Welbec, la primera part del cognom,
i well done, ben fet, bona feina en el cas de Well-beck que va ser el botxí del Leicester.

DS: W super sup, que vol dir que W es desfà en elogis amb el super suplent de l’Arsenal.

MA: El tuit té a veure amb la jugada de la setmana del cap de setmana, que és...

DS: La jugada que ens ha ocupat els primers 55 minuts de programa.

MA: És el penal del Barça d’ahir perquè va haver-hi un aficionat anglès que va fer un tuit, no
te molts seguidors, però va fer un twit tant d’aquells brillants que es converteixen en viral.
L’aficionat es diu JA i va dir en el tuit: «si el Manchester United hagués provat aquest penal,
R l’hauria passat a M, aquest enrere a C, aquest encara més enrere a S i més enrere fins a
acabar a D».

DS: Sóc molt fan d’aquest tuit.

EdB: Doncs s’ha convertit en viral, després l’han retuitejat la majoria dels nostres comptes de
refrència a la premier. Gran twit, sí, sí.

DS: Ecolta i la setmana que ve què tenim?

MA: Doncs la setmana que ve FA Cup. Tenim FA Cup, no hi ha premier i tenim vuitens de
final entre dissabte i dilluns. Partits destacats: l’Arsenal juga contra el Hal a l’Emirates.
Dissabte al migdia.

EdB: És de segona eh.

MA: Si, home, si no guanya contra el Hal...

EdB: L’actual campió.

MA: No caldrà que vingui l’arbitre a regalar-vos el partit. Arsenal Hal dissabte, no però sou
líders encara amb dos punts d’avantatge. 

DS: Segurament jugarà W.

MA: Segurament jugarà...

DS: És l’últim partit abans de jugar contra el Barça. El titular serà Welbeck a jugar.

MA: Exacte. I Welbeck a marcar, no ho sé.

EdB: Ara no vull mentir però diria que aquest partit el veurà en directe la S.

DS: Sí, clar, perquè estarà fent l’scouting, l’espionatge del rival del Barça.

MA: I ves que no jugui A perquè fa ben bé un meset que ha tornat a competició i potser mitja
horeta...

DS: I ves que no jugui O i llanci un penal per H.

MA: Molt bé. També destaca el dissabte a la tarda el Bormouth Everton, Chelsea Manchester
City diumenge a les 5.
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DS: Aquest és el partit dels vuitens.

MA: No, el partit dels vuitens és el Chersbury, aquest no sé ni pronunciar-lo, Chersbury
Manchester United dilluns.

DS: Doncs compte perquè aquest equip, el Chesbury, és l’equip que queda viu dels 16 de
vuitens de final, l’equip amb menys categoria. Em sembla que juga a la League 1, equivalent
a tercera, i és el rival del United. El dilluns que ve, per tant a aquesta hora d’aquí una setmana
en parlarem. Vam estar parlant de la gran sorpresa, el Shurusbury a quarts de final. Tant de bo.

MA: Podem estar trucant a Shursbury aviam si ens posen algú en cas que guanyin.

DS: VG està preocupat. Molt bé senyors. Algun presentador us ha regalat algun dvd d’algun
equip avui? No, eh?

MA: No, avui no. Ara, que si algú ho vol fer...

DS: Diagonal 477 planta 15. A l’atenció de DS i jo ja decidiré si els deixo...

EDB: DWS.

DS: Gràcies senyors.

MA: Adiós.

EdB: Bye.

DS: Seria hora d’anar marxant. Gràcies a RO a la part tècnica, gràcies a l’EdB, al MA, al JC,

a la SG, al M, a tota la redacció d’esports de RAC1 que ha fet possible aquesta edició del Tu

Diràs. Demà hi tornem a partir de les 11 amb moltes més històries per vosaltres. Fins demà.

Bona nit.

Tu Diràs, 24/03/16

DS: Què tal? Bona nit. Són les 11. És hora de recordar una llegenda, és hora del Tu Diràs. Et
vaig descobrir en un moment donat, ja no com a jugador sinó com a entrenador, i
automàticament em vaig enamorar. No era només com jugava l’equip, era com et
comportaves tu, com t’era igual tot, absolutament tot menys la teva idea. Feies el que calgués
per preservar-la i cuidar-la encara que no fos políticament correcte, encara que et tractessin de
boig, encara que tinguessis tothom en contra. I gràcies a la teva idea avui som qui som. No és
només que amb tu vaig descobrir K, S, G, L, R, no és només que amb tu vaig viure les lligues
de Tenerife, la del penal de J o la final de Wembley. No és només que amb tu també amb tu
vaig plorar a Atenes. No, és que amb tu vaig aprendre que cadascú té la seva «calidad», que
«el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco» i que «un palomo no hace verano».
Que l’esport quan es practica de la forma adequada et pot posar la gallina de piel. Que si un
jugador és molt bo desmarcant-se el millor és que no el marqui ningú, que és millor guanyar 1
a 4 que 1 a 0, que mentre tothom juga a encaixar un gol menys que el rival nosaltres jugarem
a fer-ne un més. I la millor, evidentment, la mare de totes les frases, la que hauria d’estar al
túnel de vestidors de l’estadi, no ens cansarem de repetir-ho i des d’aquí engegarem totes les
promocions i les accions que calguin, la frase que hauria d’estar al túnel de vestidors de
l’estadi just abans de sortir a la gespa perquè tots els futbolistes, tots, els d’ara i els de l’any
3573 la llegissin abans de sortir al camp: «Salid y disfrutad». Ja hauria d’estar al camp d’ara,
però mira, si no hi soma a temps, com a mínim si us plau pensem-ho de cara al nou estadi. Jo
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no puc fer per tu ni la meitat del que tu vas fer per mi quan era un nen i començava a veure
partits de futbol, enganxar-me, enamorar-me, ensenyar-me, però et puc prometre una cosa a tu
i a tots els oients i és que el Tu Diràs d’avui no serà un programa trist, el Tu Diràs d’avui no
serà un programa de mort ni de malaltia, no penso fer ni una sola cronologia del càncer que se
t’ha endut, ni una, penso fer una celebració de les lliçons que ens has regalat i per molt que
fossis una figura polaritzant, que ho eres, avui no hi ha lloc pels ismes, no penso sentir a
parlar de nunyismes, ni de laportismes ni tant sols de croifismes, només de C. M’és igual si
t’han de tornar la insígnia o no, m’és igual si se t’ha tractat injustament o no, que segurament
sí, jo avui només vull celebrar-te, jo avui només vull agrair-te, jo avui només vull recordar-te,
jo avui només vull dir-te que siguis on siguis, vagis on vagis, facis el que facis, sisplau, surt i
disfruta. 

El rellotge de RAC1 diu que són les 11 i 3, que si ho sumes, fan 14. 

Atenció, aviso, 11 i 4 minuts, des d’ara i fins la una, i amb una excepció que ara de seguida
escoltareu, des d’ara i fins la una només parlarem de JC. Des d’ara i fins la una només
escoltarem JC. Des d’ara i fins la una només interpretarem JC. Ho farem amb la vostra ajuda,
amb la vostra opinió, al paraula d’oient volem saber quin és el record que us queda, quin serà
el record que sempre us quedi de JC, és molt difícil perquè n’hi ha molts i com a jugador i
com a entrenador i com a figura en general i com a personalitat del món del futbol, desfilaran
una sèrie de personatges, alguns ja els heu escoltat si heu estat atents a la programació
especial que ha fet RAC1 des de dos quarts de tres de la tarda amb el RLL i on ens hi hem
anat posant tots amb el JMP, òbviament amb el MC i el versió RAC1 també l’AP al Primer
Toc ara al No ho sé i ara ho rematem amb aquest Tu Diràs. Escoltarem les veus de B, S, G, I,
P, S, S, A, C, N, C, C, M, DB, SM, M, V, B, L, P, C, B, M, A, a banda dels tertulians que ens
acompanyen i de les històries que explicarem, a banda del llegat futbolístic de JC amb el JC,
però Marc Mundet, com estàs? Bona nit.

MM: Bona nit.

DS: Pareu atenció perquè serà la única cosa no relacionada amb JC que escoltareu avui i no la
tornarem a repetir. Més enllà del número 14, més enllà de J, què més ha passat en el dia
d’avui?

MM: Doncs mira, dijous dia de seleccions. Itlàlia un Espanya un, el gol de la selecció
espanyola l’ha fet AA, amb dos catalans d’inici, P i el jugador del Chelsea CF. Proper partit
amistós en aquesta aturada diumenge contra Romania. La imatge còmica del dia, la del linier
del partit envestint a VdB per la banda. No passa absolutament res. De tot el carro de partits
que s’han jugat aquesta nit en destaco un: és el Turquia 2 Suècia un. AT ha jugat els 90
minuts, ha jugat 90 minuts perquè l’han canviat al temps de descompte. Aquesta nit a més es
juga el Xile Argentina, 5a jornada per la qualificació del Mundial de 2018. A dos quarts d’una
de la matinada demà es juga el Brasil Uruguay a més la selecció espanyola sub 21 ha perdut
per 0 gols a 3 contra Croàcia en el partit que era pel lideratge en el grup de classificació per
l’Eurocopa. Del futbol català, per la sort de la premsa del Sant Adrià, avui hi ha passat un dels
capitans, AG, que ha dit que no ha tingut mai cap dubte de la reacció de l’equip. Ara tenen 3
dies de festa. De la resta del món del futbol, un nom destaca per damunt de tots. El de
l’exjugador del Sounderland AJ, baixada als inferns. Ha estat condemnat a sis anys de presó
per abusar sexualment d’una noia de 15 anys. El club ja li va rescindir el contracte de manera
unilateral el mes de febrer quan va admetre la culpabilitat. Eurolliga de bàsquet, compte que
el club del Barça es complica encara més. El banberg ha guanyat el CS de Moscow 91 a 83 i
empata amb el Barça a sis victòries a falta de dues jornades. Demà de fet podem tenir un
quíntuple empat a sis victòries, sis derrotes si es compleixen les previsions. És a dir el Kinki

200



guanya a la pista dels Grislies de Kaunas i l’Olimpiacos guanya a casa el Reial Madrid. Amb
això serien Chesca i Bascònia 8 victòries i després Madrid, Barça, bamber, olimpiacos i kinki
6 victòries 6 derrotes a dues jornades per acabar aquest top 16. a la volta el ciclista belga TDG
s’ha emportat l’etapa reina amb sortida a Vega. Un port de primera, un de tercera i dos de
categoria especial amb arribada a Port Ainé. Una quarta etapa on MQ s’ha situat de líder amb
11 segons de marge sobre AC. El millor català de la general és el PR a 1.22. demà 5a etapa
amb sortida a Rialp i final a Valls a l’Alt Camp amb dos ports de segona categoria. Al màsters
1000 de Miami tenim representació catalana al dobles en joc, ja han jugat tots dos ML fent
parella amb FL, segueix endavant. Han eliminat SJ i SC. També MG fent parella amb
l’uruguaià PC han eliminat la doble formada per LB i el romanès N. Waterpolo, preolímpic
femení. Espanya 22 Sud-àfrica 2. Segueixen endavant. I un partit de futbol sala jugat aquesta
nit, demà juga el Barça a la pista del Navarra i avui un aniversari: fa 25 anys del primer partit
de la història dels Barcelona Dragons en el debut a la lliga mundial contra els Dulior Nights,
van guanyar 29 a 7. va ploure a bots i barrals.

DS: Gràcies, M. És la única informació esportiva que no tindrà res a veure amb JC de tot el
que explicarem des d’ara i fins la una. N’hi ha una altra i no és esportiva, tinc aquí el
company d’informatius Jordi Armanteres. Com estàs, J? Bona nit.

JA

DS: Perquè tenim una operació antiterrorista en marxa a París.

JA

DS: Tindrem més novetats, les anirem explicant, i evidentment puntualment als butlletins
informatius de RAC1. Gràcies, J.

JA

DS: 11 i 10 minuts. Així està el món. Què us haig d’explicar que no sapigueu. Des d’ara i fins
la una, tot, tot, girarà al voltant del mestre, del geni, JC.

PUBLICITAT

DS: Avui us demanem al paraula d’oient quin serà el vostre record de JC. Els meus, o alguns
dels meus, són els que heu escoltat fa una estona i que he volgut recopilar amb aquesta
música, amb aquesta versió per mi insuperable d’un clàssic de Radiohead com és el Creep, jo
crec que fins i tot millorat, que és molt difícil. I si a més li poses les perles, algunes divertides
i altres futbolísticament i filosòficament molt riques, com les que tenen a veure amb
l’utilització de la pilota de JC, crec que la barreja és ideal per obrir aquest Tu Diràs que avui
compartirem amb el PR. Com estàs, P? Bona nit.

PR

DS: Avui preguntar com estàs és gairebé una estupidesa perquè m’imagino que tothom i,
sempre dic el mateix, sempre que alguna celebritat ens deixa la tristesa de veritat i el dolor de
veritat és el de la família, això és el primer i des d’aquí una abraçada a tothom, però més enllà
d’això i a molts nivells per sota estem els que d’alguna forma o altra doncs hem viscut JC,
alguns molt més que d’altres. Amb el P parlarem de totes les vessants del J. També amb algú
que el coneix, l’ha conegut molt bé, la família P sempre estarà lligada a la família C. VP, com
estàs? Bona nit.

VP
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DS: I gràcies per ser avui al Tu Diràs.

VP

DS: I també agraïm la presència del XR. Com estàs, X? Bona nit.

XR

DS: Que tu ets de la meva generació, més o menys. Per tant m’imagino que el 80 % dels teus
records de C són com a entrenador i no com a jugador però ens ha marcat també a una
generació que vam descobrir el futbol quan érem nens, ens ha marcat.

XR

DS: Ara de seguida us preguntaré pels vostres records. Parlarem de futbol, perquè avui, clar,
no necessàriament no heu hagut d’estar enganxats a l’antena de RAC1, però la majoria de
gent sí i des de dos quarts de tres de la tarda han anat desfilant protagonistes i s’han sentit
moltes coses de JC. Avui teniu la dificultat afegida de dir alguna cosa de JC que no s’hagi dit
des de les dues del migdia. Però a banda d’això, nosaltres volem també girar-ho, canviar-ho i
parlar molt de futbol amb el JC. Li hem demanat sisplau que ens acosti el llegat futbolístic de
JC, coses que es fan al món del futbol, no només al Barça, sobretot al Barça, però no només al
Barça, que van ser parides per aquest mestre que avui ens ha deixat i moltes més sorpreses
que anireu escoltant al llarg del programa. Quan us dic que des d’ara i fins la una només
sentireu JC això inclou també els talls de publicitat. Jo si fos vosaltres no desconnectaria mai
de la ràdio encara que escoltem, fem una pausa o pugueu anar a qualsevol lloc, a la nevera a
buscar alguna cosa, però avui menys, perquè també entre els anuncis, també a les pauses
publicitaries escoltarem JC, també la seva versió d’espots publicitaris.  El primer que vull fer,
però, és saludar el RS. Com estàs, S? Bona nit.

RS: Bona nit, D. 

DS: Un altre company de RAC1 que avui ha fet més hores que un rellotge per explicar-nos el
que és informació pura i dura. S, ja he avisat i torno a avisar que no penso fer ni cap
cronologia de la malaltia ni serà un programa de tristesa, ni de dolor ni de mort, malgrat que
evidentment és aquesta la notícia que fa que tot giri al voltant de JC, però sí que et vull
preguntar quina ha estat la reacció del Barça. Molta gent preguntant-se si hi haurà homenatge,
si no, què farà el club, què no farà. Quina és la reacció oficial del Barça després de la mort de
JC, S?

RS: Doncs ha emès un comunicat on explica que obrirà un espai de condolències a la tribuna
principal del Camp Nou a partir de dissabte a les 10 del matí. Perquè ens fem una idea, a
l’estil del que ja va fer el club després de la mort de TV i segons ha explicat el mateix
president, JMB, l’espai romandrà obert fins dimarts per tal que tots els aficionats que són fora
de vacances tinguin temps d’acomiadar-se si així ho volen de JC al Camp Nou. A més, JMB
ha anunciat iniciatives coincidint també amb el clàssic contra el Reial Madrid, recordem el dia
dos d’abril.

TALL DE VEU

RS: Per tant, mosaic el dia del clàssic. També es recordarà la figura de JC en aquest
homenatge que es farà pels 25 anys d’aquella copa d’Europa aconseguida a Wembley. En
aquesta entrevista que ha concedit a Televisió de Catalunya, JMB assegurava que hi ha un
abans i un després de JC al club.

TALL DE VEU
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RS: I considera també el president que els èxits actuals s’expliquen per la filosofia que C va
imposar com a entrenador i que ha perdurat fins avui.

TALL DE VEU

RS: Ha explicat que l’últim cop que es van veure en persona va ser a la presentació d’una
Cruiff Court, a un pati de una escola de la zona franca de l’extècnic del Barça. Això va ser el
dia 15 de març de 2015, per tant fa més d’un any d’aquesta trobada cara a cara entre tots dos i
també que molts presidents de primera divisió l’han trucat per donar-li el condol, i un
d’aquests ha estat també el president del Reial Madrid FP. Per rematar-ho, a nivell de club
destacar que tots els presidents vius, AM, RC, JLLN, JG, ER, JL, SR i el mateix JMB han
signat una carta oberta a JC destacant com ha canviat el món del club des de la seva arribada
imposant la seva filosofia. Una carta que tots els que estiguin interessats poden llegir al lloc
web del club.

DS: Fins i tot els ismes que tants cops es van enfrontar al voltant de la figura polaritzant de JC
avui s’han donat la mà, han signat, com no podia ser d’una altra forma, un comunicat agraint i
recordant la figura de JC. Alguna cosa més, S?

RS: Res més.

DS: Gràcies per la feina. Descansa.

RS: Bona nit.

DS: Fins ara. Després escoltarem també alguna altra de les sorpreses, els reportatges que ens
té preparats el RS i tota la redacció d’esports. Deixeu-me agrair a tothom que des de les dues
del migdia, repeteixo, ha treballat per aquest programa, pel Primer Toc, i també per l’especial
que ha fet el RLL just quan hem conegut la notícia. I a banda dels que he saludat, ara
saludarem també el SJ, que també tindrà moltes històries a explicar i a compartir amb
nosaltres, que òbviament té feina al diari i en 5 minuts ens ha comunicat que serà aquí amb
nosaltres. Repeteixo, escoltarem les veus de B, d’S, d’I, de P, de S, de S, d’A, de C, de N, de
C, de C, de M, de DB, de SM, de M, de VR, de B, de L, C, de B, de M, d’A i també de JC. No
només en aquest homenatge musical que li hem volgut fer a l’inici del Tu Diràs, sinó al final,
a la part final del programa. Avui el programa, avui el Tu Diràs el tancarà JC. Escoltarem
l’última entrevista que va concedir a RAC1, li va concedir al RLL, no fa tant, el 2014, on
parlava de moltes coses que anirem també compartint amb vosaltres. Tinc a la meva dreta
també el JC. Com estàs, C? Bona nit.

JC: Hola, bona nit.

DS: Avui no hi ha hagut minut C. Avui el programa és especial, és diferent, però amb el C,
com dic, de seguida també repassarem el llegat futbolístic de JC i ja tinc també a l’estudi 1 de
RAC1 el gran SJ, com avançava amb molta feina al diari en un dia complicat com el d’avui,
però ja és aquí amb nosaltres. Hola, S. Bona nit

SJ

DS: Molta feina?

SJ

DS: Que per una part és molt trista i tot el que tu vulguis, però per l’altra té aquest punt de
poder recordar una figura brutal i que ha canviat les nostres vides, no?

SJ
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DS: Es podrà veure als webs i a les edicions digitals.

SJ

DS: Tinc moltes ganes de preguntar moltes coses al PR, al VP, al SJ, al XR, també al C i a tots
vosaltres. Paraula d’oient, Tu Diràs RAC1, Twitter, Facebook, correu electrònic, Instagram i
tot el que sabeu ja de memòria, però abans tinc en línia l’home que va fitxar JC com a
entrenador, l’home que va anar físicament a fitxar JC i un dels homes que més anècdotes ens
pot explicar de l’entrenador i el jugador del Barça. No totes positives, perquè va viure també
molts moments de tensió i ell en va ser protagonista i testimoni de primera línia de foc,
m’estic referint a JG. Senyor G, bona nit. I gràcies per atendre’ns. M’imagino que en un
moment així li deuen venir mil records de mil vivències al cap a JG, no?

JG

DS: Fins i tot en els moments tensos, que n’hi ha hagut, com diu, amb aquella directiva de N,
amb tot plegat, fins i tot en els moments més foscos, al final un acaba recordant un home que
va canviar la història del Barça, no?

JG

DS: No sé si serà capaç de fer-ho perquè, primer perquè tot ha passat avui i és molt recent i
després perquè fa molt de temps d’això, però és capaç de recordar l’any 88 el dia que el va
anar a fitxar? Perquè diria que JC va anar a, no sé si era a Ginebra, a Suïssa, a tancar el
fitxatge de JC com a entrenador del Barça, no?

JG

DS: No era company nostre.

JG

DS: Com era C a la distància curta? Perquè tothom que l’ha tractat, que l’ha conegut, fins i tot
els que l’hem pogut entrevistar en algun moment, tothom destaca que ho feia tot senzill. És a
dir, tu li anaves amb un problema molt complicat, amb molts temes subordinats i el deia, no,
pim, pam, pum, és fa això i punt. Segurament va ser aquesta la clau del seu èxit, no?

JG

DS: Fins on ens pugui dir, perquè, primer ni ens interessa saber els detalls ni tampoc toca
avui, però sí perquè vostè ho va viure, vaja, de més primera línia impossible, com va ser la
relació N C durant les èpoques més bones i les no tan bones, vostè que òbviament era
testimoni d’excepció del que després ha creat el nunyisme el cruifisme, però això no ens
interessa avui, sinó personalment el binomi N C que tothom pot recordar les tensions però va
funcionar molt bé durant molt de temps també, no?

JG

DS: 10 vots, senyor G, 10 vots que van canviar la història del Barça.

JG

DS: I amb un sentit de l’humor únic, no?

JG

DS: Doncs això és el que...
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JG

DS: I tant que sí. És un dia trist com diu, però això precisament, el que ens ha explicat vostè
és el que volíem recordar avui per obrir el programa. Recordar la persona de C i amb
anècdotes i amb un somriure als llavis perquè ens en va deixar un durant molts anys, totes les
anècdotes que ha explicat del seu fitxatge, del fotògraf a l’arbre, dels 10 vots, del que sigui
que al final són el que acaben definint una persona Senyor G, moltes gràcies per atendre’ns i
una abraçada forta. Bona nit.

JG

DS: Avui JC també posarà la música del programa, amb una cançó típica holandesa.

SJ

DS: No és que C la cantés així, és que era així.

SJ

DS: Segurament. Es van inspirar. Tenim moltes coses preparades avui però jo ara vull
escoltar-vos, que per això heu vingut. Jo vull saber el PR, el VP, el SJ, el XR, quin record
tenen de C, què és el primer que els ha vingut al cap avui quan han conegut la notícia?

PR

DS: Treia fum, no?

PR

DS: Amb la cama enrere.

PR

DS: Víctor?

VP

DS: Bueno segons explica el C, moltes finals, les alineacions ho feien llançant una moneda a
l’aire, o això és el que ell diu.

VP

DS: Tu ets un diccionari parlant de C-humà, humà-C.

VP

DS: Aquest era C. Defensar la idea fins al final i a qualsevol preu. S també deus tenir moltes
històries?

SJ

DS: Això és un do, eh.

SJ

DS: Vinga, gràcies.

SJ

DS: Mai millor dit.
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SJ

DS: Gairebé una estrella del rock, dèiem avui amb l’AB, i sense voler-ho. Jo crec que hi ha
molta gent... jo no dic que ell no volgués. Jo dic que li sortia, és a dir, i crec que hi ha molta
gent que intenta al llarg de la seva carrera destacar, cridar l’atenció, fer de tot perquè tothom
parli d’ell, i jo crec que JC tenia un do per ser un geni. És a dir, no crec que ell, no era un tio
que treballava molt per, al revés, li sortia gairebé innat.

SJ

DS: Que gran, que gran, X, es fa difícil ara afegir...

XR

SJ

DS: No, que per cert avui l’escoltarem.

SJ

PR

DS: Molt conscient d’això era JC.

XR

SJ

DS: Això passa, acostuma a passar amb gent molt important. Amb estrelles. 

SJ

DS: I ell et feia sentir còmode.

PR

DS. A mi també, en una entrevista amb el company MO que també tenia molt bona relació
amb ell. C, després farem el llegat futbolístic fil per randa, però una primera valoració teva del
que és JC o del record que a tu et quedarà.

JC: Bé, jo no milloraré res del que ja s’ha dit, bàsicament perquè jo personalment,
pràcticament com qui diu no el vaig conèixer, la meva experiència amb C és d’aficionat
primer, i després de periodista i la sensació és que molts cops quan parlava jo no l’entenia. De
manera que moltes vegades em generava un complexe de ser curt o de no entendre, no, no,
parlo futbolísticament, alguna idea futbolística expressada per ell deies, hòstia, no el segueixo,
i és evident que se m’estava escapant alguna cosa.

PR

JC: Ja m’ho imagino.

PR

JC: A vegades era una lògica tan simple que semblava absurda, però, vaja, el seu llegat en tots
els aspectes, i evidentment gairebé diria que parlo de títols com a cosa menor, perquè el
menys important que ha fet C des del meu punt de vista és guanyar títols i això que aquí en va
guanyar uns quants, però avui hem parlat molt de C i del Barça, però jo crec que la figura de
C com a jugador i sobretot com a entrenador transcendeix el barça, és una figura absolutament
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universal, i tampoc ho dic per l’Ajax, ho dic en general perquè per mi crec que hi ha un abans
i un després del futbol de l’aterratge de C com a entrenador.

DS: Ara de seguida com dic analitzarem el llegat futbolístic de JC, escoltarem moltes més
veus, farem abecedaris, escoltarem anècdotes, sentirem el mateix JC com dic entrevistat aquí
a RAC1 i reflexionarem sobre, per mi, la pedra principal, ja sé que és una xorrada per molts,
la frase que jo crec que hauria d’estar al túnel de vestidors, repeteixo, del camp nou perquè els
futbolistes la veiessin abans de sortir. De seguida reflexionarem al voltant de «sortiu i
disfruteu». 

PUBLICITAT

DS: He avisat i torno a repetir, avui hi haurà jc a tot arreu, fins i tot a les pauses publicitàries.
hem fet una mica de regreso al futuro perquè no sabies, anaves endavant i enrere en el temps,
Pintures Bruguer i després òbviament la publicitat d’avui del Tu Diràs i mentre fèiem la pausa
i també escoltàvem atentament els anuncis, en tenim més, eh, per les properes pauses, no
desconnecteu, m’ha agradat molt el que estàveu explicant sobre el castellà de JC, perquè no
era el castellà de JC, era en general JC, també en holandès.

PR

SJ

DS: Li va sortir bé, li va sortir una miqueta bé a aquest tal MVB. Una de les mostres més
bèsties per mi de la filosofia C és que el 20 de maig del 92 davant del partit més bèstia de la
història del Barça, davant d’un equip que ho ha passat fatal, que cada final ha estat gairebé un
viacrucis, amb els jugadors amb tota la pressió que devien tenir a sobre de mitjans,
d’aficionats, d’ells mateixos i de la seva família i de tothom que li deia «guanyeu la copa
d’Europa», el discurs que fa abans de sortir, ni és tàctic, ni és motivacional com ara, ni els hi
posa un vídeo de Gladiator, no, el tio diu «sortiu i disfruteu». És brutal.

SJ

PR

DS: Perdona, molt ràpid, avui anirem trufant també la tertúlia i el programa de notícies que
vagin arribant pel que fa a Miquel Agut, com estàs? Bona nit.

MA: Hola, D.

DS: A portades i homenatges demà, un dels més bèsties i dels més emotius, i dels més macos
a més gràficament i estètics, l’Equipe.

MA: Sí. La portada de l’Equipe de demà és una fotografia de JC vestit amb la samarreta
d’Holanda amb el 14 en què es pot llegir si no m’equivoco «ell ha estat el joc», o sigui que
consagren... o «ell era el joc», en la figura de C tot el pes, recau en ell tot el pes del futbol. La
portada és amb el logo de l’Equipe de color taronja i amb lletres entre taronja i blanc, que són
les que es veuen amb una única fotografia de JC sobre un terreny de joc i amb els seguidors
que estan veient un partit d’Holanda difuminats al darrera, és d’una plasticitat espectacular.

DS: Recordeu que al França Holanda, al minut 14 hi haurà un minut de silenci.

JC: Sí, avui el primer post que ha fet l’Equipe quan s’ha sabut la mort de C a mi encara m’ha
semblat un titular millor, el qualificava de l’inventor del futbol modern. Aquest segurament és
més poètic, però com a definició encara m’agradava més el que han tingut de primer cop.
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DS: No sé S si ara et poso, ara tornem eh al «sortiu i disfruteu», però la portada del diari AS,
els diaris de Madrid no sé quina dimensió li donaran a C tenint en compte que és una icona
barcelonista. No sé si...

SJ

DS: Deu n’hi do. Veig aquí que també tens el Times, M.

MA: Sí, hi ha el Times i l’Amsterdam Sport. Al diari holandès hi ha una fotografia de C amb
les mans als malucs vestit amb la samarreta d’Holanda en un primer pla claríssim en què s’hi
llegeix «immortal». M m’ha fet la traducció perquè l’holandès encara no el domino, i al Times
hi ha, a la part superior de la portada, a sota tot just de la capçalera, una fotografia de C també
vestit si no m’enganya la vista amb la indumentària d’Holanda dient que ha mort el geni del
futbol europeu, JC. 

DS: Gràcies M, gràcies també al MM. Perdoneu, P, estàvem amb això, amb el «sortiu i
disfruteu» del maig del 92 davant del partit més bèstia de les nostres vides i de la història del
club fins aquell moment.

PR

DS: La va sublimar.

PR

JC: És que jo, jo als 70 i escaig no hi era, però he vist vídeos...

DS: Estaves en camí ja.

JC: Als 70 i finals, però jo l’Holanda del 74 no l’he vist in situ però he vist vídeos després i ha
quedat una mica com que C era una mica la inspiració sense gaire ordre  i que en canvi G hi
va posar, bé, R al principi, però des del meu punt de vista sobretot G...

SJ

PR
JC: El que volia dir és que si tu veus jugar, encara que sigui en vídeos curts, la Holanda del
74, allò era can pixa. Vull dir, C, la famosa jugada del penal de C, l’arrenca des de la posició
de P, marxa a buscar la pilota a la posició de centrals i allà comença a jugar. Era un futbol
molt més físic, perquè eren animals físics, al marge de ser molt bons, en canvi ell l’aportació
que fa, després en parlarem, l’aportació que fa aquí és posicionar l’equip, fins al punt que ens
sabíem les posicions amb números. Es veritat que G per mi ho va sublimar, però C també
tenia un punt de mètode. 

VP

JC: Jo crec que posicionalment era bastant més anàrquica que el que ha estat el Barça després.

DS: En qualsevol cas, diuen que els genis són els que passen del punt A al punt C sense passar
pel B, és a dir, que ho simplifiquen tot, que tiren pel dret, i això és el que va fer JC moltes
vegades. També amb aquest discurs que diem i amb aquesta frase: «sortiu i disfruteu». Quan
es van complir anys de Wembley aquí a RAC1 vam fer tota mena de programació especial,
reportatges i entrevistes, i un apartat molt especial anava dedicat a aquesta frase: «sortiu i
disfruteu». 

REPORTATGE
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DS: És brutal, x, com els primers sorpresos de la frase de «sortiu i disfruteu són els
futbolistes, són els jugadors que hem escoltat, són L, són S, que suposo que s’esperaven un
gran discurs.

XR

JC: Jo d’aquella roda de premsa li recordo una pregunta d’un periodista local que crec que
havia estat porter, no em feu dir el nom, i li va fer una crítica sobre l’actuació de B i va dir «A
qué gol te refieres?» i diu «al tal» i diu doncs mira d’aquestes t’hi poses tu, de porter, sabent
qui era ell, «y yo te meto 10». 

DS: JC en estat pur, és igual, a Wembley, a la Romareda, a Tenerife o a on fos, C era un geni i
ara de seguida, com dic, analitzarem el seu llegat futbolístic amb el JC. Abans tenim més
protagonistes en línia, un d’ells segurament us sorprendrà perquè potser no us sona el nom,
AB, no va ser ni jugador, que jo sàpiga, ni entrenador, ni president del Barça, ni estrella del
futbol, AB era el cuiner de la Masia durant molts anys i per la seva taula van passar molts
futbolistes, entrenadors i estrelles del Barça al llarg dels anys, i el tenim en línia. A, què tal?
Bona nit.

AB

DS: Gràcies per ser al Tu Diràs perquè de fet l’A s’ha posat en contacte amb nosaltres perquè
tenia ganes també de dir la seva, d’explicar les seves anècdotes. 

AB

DS: Quina era la relació d’AB amb JC i fins a quin punt era propera no era propera, com es
comportava amb els treballadors del club?

AB

DS: Sí o no? Qui guanyava?

AB

DS: Devien ser vistos, des de fora, però des de prop com és el cas de l’A, una parella còmica,
C i R?

AB

DS: Escolti, ja que tinc aquí el cuiner d’aquell equip, hi havia algun plat en concret que tornés
boig JC, o no?

AB

JC: Doncs escolti, si s’avorreix algun dia i té ganes de cuinar, aquí a RAC1 ens aniria de
conya.

AB

DS: No hi ha prou menjar per alimentar JC.

JC: Li agafarem la paraula i tindrà una feinada de por.

DS: Pensi que és un home que menja, que es fot gambes a les 12 de la nit, vull dir...

AB
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DS: Sí, i tant i tant, més d’un. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i per trucar.

AB

DS: Per nosaltres també. Una abraçada forta. Gràcies a l’AB, el cuiner de la Masia, el cuiner
del Dream Team, el cuiner del Barça que estava escoltant el programa i li ha fet il·lusió entrar
a compartir les seves vivències amb nosaltres. 

SJ

PR

DS: Mare de déu. Portava una altra pilota a la butxaca?

PR

DS: Ja deia bé. Tot això està molt bé. El cuiner, el golf, i tot el que tu vulguis, però C, si anem
al moll de l’os, si anem, seguint el símil, que ja veig que volies fitxar el cuiner pel Tu Diràs, si
anem al plat...

JC: La sort se l’ha d’ajudar...

DS: Si anem al plat principal que ens deixarà a la taula JC, anem al llegat futbolístic de C com
a entrenador, C.

JC: A veure, recordem que C aterra al Barça el 1988, però que diguem que ja havia tingut una
experiència com a entrenador a l’Ajax. Hi ha una part com a entrenador, una d’anterior com a
secretari tècnic, director esportiu. Jo d’aquella època, i permeta’m el parèntesi, recordo
l’anècdota que un dia va baixar a la banqueta quan LB era l’entrenador de l’Ajax i el va
apartar.

SJ

JC: Aquesta, aquí a Barcelona no va tenir necessitat perquè directament ja va arribar com a
entrenador. Recordem que el Barça venia de ser el de TB i d’una brevíssima etapa, vaja, una
mica menys d’una temporada, de LA, que aquell Barça de B, campió el 85, es basava molt
més en la pressió que en el pressing que es deia en aquell moment, que no pas en una altra
cosa, i que en canvi a partir de C tot gira al voltant de la pilota. Era l’època en què manava el
Milan de S, un altre equip amb grans futbolistes però que vivia de l’ordre, de la pressió, de la
intensitat. Per tot plegat avui JB explicava a la Cadena Ser que C en aquell moment va ser
contracultural.

TALL DE VEU

JC: C porta al Barça la filosofia de l’escola holandesa, de l’Ajax de K i de M, que també havia
estat entrenador seu aquí a can Barça i només arribar dibuixa un 3 4 3 considerat per molts
suïcida, però sobretot delimita perfectament les posicions al camp, com dèiem abans fins al
punt que tots vam aprendre que el 4 era el mig centre, el 6 el mitja punta, el 7 i l’11 els
extrems i així podíem continuar amb tot l’11, fins al punt que després ho va canviar però al
principi els jugadors, era l’època en què encara no hi havien dorsals fixes...

DS: Portaven el número segons...

JC: Sabies de què jugava cada jugador pel dorsal que portava. Precisament el bon
posicionament, això que ara coneixem com a futbol de posició, és la principal aportació que li
recorda LC, un home que va debutar al primer equip de la mà precisament de C i que ara és
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entrenador del Saragossa. 

TALL DE VEU 

JC: Defensar-se amb la possessió de la pilota, avançar la línia defensiva per col·locar l’equip
en camp contrari, buscar l’home lliure, tots plegats, i encara me’n deixo, conceptes que vam
aprendre amb C i que encara sobreviuen en el Barça d’avui. Així li reconeix L a R, un altre
dels pares de l’estil Barça, en el seu cas des de les categories inferiors. 

TALL DE VEU

JC: C arriba al Barça i canvia una sèrie de dinàmiques, ha quedat allò de «amb C tots els
equips inferiors van començar a jugar igual», de fet és el primer equip que comença a jugar
com jugaven els equips inferiors perquè ja hi havia LR, però des d’aquella època i fins fa ben
poc, tots els equips del futbol base jugaven 3 4 3 i ara últimament 4 3 3. Ara tinc la impressió
de que cadascú juga com bonament li dicta el criteri del seu entrenador. D’aquella època
també, ara ens sonaria a xinès, però els jugadors que pujaven del futbol base, si és que
pujaven, debutaven amb 23, 24, 25 anys, C, R, etcètera, i C no només aposta pel talent jove,
sinó que sobretot dóna prioritat a la qualitat per davant del físic. Per dir-ho en terminologia de
MPA, va ser l’ascensorista idoni per alimentar el salt des de la base.

TALL DE VEU

JC: I acabo amb un document de JB que considera que C és la figura més influent del futbol
mundial, sumant el seu vessant de jugador i el seu vessant d’entrenador. De fet, ara llegia que
C és l’única pilota d’or com a jugador que després ha estat campió d’Europa com a
entrenador. La qüestió és que B assegura que la seva influència s’estén més enllà dels límits
del barça. 

TALL DE VEU

JC: De la manera d’entendre el futbol de C n’han begut el Barça de R, el de G, també el de LE
amb els seus matisos, però tots amb la idea comú de ser protagonistes dels partits de prendre
riscos i de fer compatible l’estètica i l’efectivitat. Avui, però, pensava que no hi ha millor
prova del mestratge de C que enumerar, i encara me’n deixaré molts, la quantitat de jugadors
que ha tingut a les seves ordres que després han estat entrenadors. Mira, de l’època de l’Ajax,
segur que n’hi ha molts més, però F, B, R, DB, i de l’època del Barça, G, K, L, E, S, V, F, S,
OG, A, C, V, O, A, L i LM, i encara me’n deixo uns quants, més CH, Z o JC que han estat
directors esportius, és a dir que...

DS: Aquest és el llegat de JC.

SJ

JC: Que no és res, no? Fins i tot RS, que no ho hauries dit mai va provar de ser entrenador. 

SJ

DS: La imatge que queda amb el que ha explicat el C, que ja sé que no va ser tan fàcil com
això és que estaven els italians amb el seu ordre i el seu pressing i tot això, estaven els
espanyols, com deia B, que confonien el futbol amb la fúria i la raza i tot això, i arriba un
senyor i diu «hola, perdona, sóc JC, vinc a canviar una mica la història del futbol i me’n vaig,
d’acord?» i això és el que va fer el tio. I la meva pregunta és, clar, en el cas del Barça en
concret com a entrenador va anar acompanyat de títols i sobretot d’un que és el que no havia
guanyat mai el club. Si C no hagués guanyat el que va guanyar com a entrenador, hagués
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quedat també com a un home que va canviar la història del futbol, que va canviar el sistema
de jugar, o la idea no hagués fructificat sense títols?

PR

VP

SJ

DS: De fet un dels porters en qui més va confiar, encara que fos com a suplent, era un porter
que gairebé només tenia peus.

SJ

DS: Sí, sí, ho era. Home, amb autocars té també moltes històries, no? També tornant d’Atenes
i alguna que suposo que no serà molt agradable recordar per segons quin futbolista afectat,
però al final havia de prendre decisions i les prenia, i no li tremolava el pols.

PR

DS: Fins i tot els entrenadors, que van ser jugadors seus i que ara tenen aquesta edat.

VP

SJ

PR

DS: Tinc una pregunta de la qual m’imagino la resposta, que serà no, però hi haurà, creieu que
hi pot haver un altre JC? És que tinc la sensació que per, és una frase que es fa servir molt
això de «no hi haurà un altre tal», no?, quan algú es retira o lamentablement, com en el cas
d’avui, ens deixa. 

VP

DS: M’és igual. Fixa’t el que et dic, que és molt gros: m’és igual la faceta com a jugador. 

VP

DS: No, home, no. Vaja, a mi em semblaria una sorpresa mundial que LM fos JC a la
banqueta. Si ho és ja marxem tots del planeta i li donem...

VP

DS: Jo pensava només en entrenador, V. Un entrenador que canvii... ara estem jugant tots a
una cosa menys el Barça...

SJ

DS: Jo crec que no.

SJ

DS: Xuleria també la té M, no? O la té... però clar.

VP

SJ

PR
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DS: I la transmet.

PR

VP

DS: La història del Barça...

VP

JC: Ara el canti parlava de R. Avui ha fet una nota, no sé en quina xarxa social, però l’he
llegida, una nota, tenint en compte com és R, calidíssima i recordant, que ja li havia sentit dir,
que C va tenir les seves coses però que el va tractar de conya, que va entendre que  en aquell
moment era l’únic jugador americà que jugava aquí, per tant que estava més lluny de casa, i
que és el millor entrenador que ha tingut mai.

DS: Hi ha un fotimer d’anècdotes que expliquen de dies que C li va dir a R «bueno si hoy
haces dos goles te dejo irte a tu país» i al minut 20 els havia fet i R agafava l’avió a la mitja
part. Històries increïbles de C i de R. Us deixaré marxar molt aviat, però abans aneu pensant
perquè us preguntaré per acabar la tertúlia quin és el vostre partit de JC. M’és igual si és com
a jugador, un dia que li vau veure fer una cosa, si és de tota l’etapa d’entrenador quin és el
partit, m’imagino que Dinamo de Kiev sortirà bastant, no ho sé, o el 0-5, aneu pensant quin és
el vostre partit de JC. Abans, JC de la A a la Z. L’abecedari del Xavi Puig.

XP: Amb la A, Atenes. La decepció més gran com a entrenador del Barça, no hi va haver
final. 4 a 0 i cap a casa.

Amb la B, Bruins Slot. Aquella maneta, aquell parlar inseparable del J.

Amb la C, catalunya. Selecció que va dirigir del 2009 al 2013. 4 partits, contra Argentina,
Hondures, Tunísia i Nigèria.

Amb la D, Dream Team. Així va batejar LLC amb la referència de l’equip nord-americà de
bàsquet el Barça de C.

Amb la E, entorn. Concepte utilitzat per C per parlar de tot el que envolta el Barça i provoca
més soroll que cap altra cosa. Ell en va acabar formant part.

Amb la F, fundació. La seva fundació. Era la gran passió de C des de feia molts anys. Molts
projectes amb els col·lectius més desafavorits com a destinataris.

Amb la G, Gaspar. Persona clau en la seva contractació com a entrenador l’any 88 i també
clau en la seva destitució el 96. En tots dos casos com a vicepresident.

Amb la H, Heliodoro Rodriguez López. Camp per sempre més en el record del barcelonisme
2 anys seguits, 2, es va convertir en el cap més fotografiat pels culers.

Amb la I, idioma. Idioma Cruiff, el seu, intransferible. El castellà d’aquella manera, el català
deia que no li calia i el seu holandès expliquen que tampoc no era perfecte. L’idioma futbol sí
que el dominava.

Amb la J, Jordi. El fill, J. Quan no es podien posar noms catalans, JC. El pes del cognom.

Amb la K, Kuman. L’heroi de Wembley. C a la banqueta, R cap a dins.

Amb la L, Lucendo. Els genis tenen també aquestes coses. L, O, P, R, genialitats o no d’un
geni.
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Amb la M, Melero Guaza. I una expulsió, l’any 77 al Camp Nou contra el Màlaga i el famós
«Manolo marca ya» i S que salta al camp per agredir l’arbitre. Un escàndol, C expulsat.

Amb la N, Núñez. El seu president com a entrenador. Permanentment enfrontats fins a la
destitució de C. nuñisme i Cruiffisme, una divisió més del barcelonisme.

Amb la O, optimisme. Mirar al futur des d’aquesta òptica, pensant que les coses poden anar
bé. El primer Tenerife, gairebé ningú no hi creia, el segon una bona part del Camp Nou deia «i
per què no?». Canvi de mentalitat made in C.

Amb la P, Puppetnal. C stage a Holanda. Partits contra equips infumables formats per forners,
electricistes i veterinaris. 23  a 0, 18 a 1, 19 a 2. La il·lusió del ja tenim equip.

Amb la Q, quinta. La quinta, bé, la lleva del mini. És un bon exemple de l’aposta pel planter.
1 a 5 al camp del Betis la temporada 95-96. R, B, M, DP i G juguen aquell dia, i tots menys M
marquen un gol.

Amb la R, Reixac. Llàstima de final. Inseparables fins que els van separar i ja no van tornar a
estar junts mai més. J i C, ningú no entenia tan bé C com R.

Amb la S, Saragossa. Una derrota dolorosa. Un 6 a 3 en contra que acabaria donant una lliga.
Una ratxa de 15 partits sense perdre fins al final del campionat i el penal fallat per J. Igual a la
quarta lliga consecutiva.

Amb la T, tabac. Maleït tabac.

Amb la U, última jornada. 3 lligues a l’última jornada, i seguides, i anant pel darrera a la
classificació. Segurament irrepetible.

Amb la V, València. L’estadi de Mestalla va ser la seu de la final de la Copa del Rei de l’any
90. Victòria del Barça per 2 a 0 contra el reial Madrid amb Gols de M i S. Aquella victòria
salva C de la destitució en la segona temporada a la banqueta blaugrana.

Amb la W, Wembley. Doncs això, Wembley.

Amb la X, xupa-xups. El substitut de la cigarreta.

Conté la Y, guanyar. Verb que el barcelonisme es va acostumar a conjugar amb molta nés
freqüència des de l’arribada de C a la banqueta.

Amb la Z, Zubizarreta. El porter del Dream Team a qui va fer jugar de lateral en un partit de
pretemporada. Zubi, acomiadat en el viatge de tornada d’Atenes, el final del Dream Teamp.

DS: I el final d’aquest abecedari del XP sobre JC. Senyors, el vostre partit de J?

XR

DS: Bueno...

PR

DS: Víctor?

VP

DS: Santi?

SJ
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DS: Sí, sí ho recordo. És just abans de la jornada, no?

SJ

DS: El dia, la jornada següent hi havia aquell Barça Sevilla i el Depor València que va acabar
com ja sabeu amb el penal de J. 

PR

DS: I jo us vull agrair a tots que hàgiu estat amb mi i amb tots els oients del Tu Diràs avui,
gent que està tancant diari i treballant, gent que venia de vacances, gent que els hem agafat a
última hora, gràcies a tots, al PR, al VP, al SJ i al XR. Un plaer senyors. Bona nit i gràcies C
per la feina. 

JC: Bona nit.

DS: Queden moltes coses encara, eh. I totes al voltant de JC. Algunes fins i tot aquí. 

PUBLICITAT

PARAULA D’IOENT

DS: vaig fatal de temps. Acabaré molt tard. Si puc acabaré a la una i 14 minuts, però el que sé
que segur avui no em podia saltar és el Paraula d’oient, Miquel, perquè hi ha molta gent amb
moltes ganes d’enviar el seu missatge a JC i de compartir amb nosaltres el seu record de la
figura de J.

MA: Sí, segurament podríem haver fet 14 minuts de paraula d’oient o més.

DS: O 14 hores.

MA: Exacte. La DC diu dues frases (comentaris oients). EL JP es queda amb el 20 de maig
del 92 a dos quarts d’onze: (comentaris oients), evidentment era la primera lliga de campions
en aquell moment copa d’Europa, a la història del Barça, el PB diu (comentaris oients), el RC
diu (comentaris oients) es refereix als records, evidentment, (comentaris oients), i un parell
més per acabar perquè n’hi ha molts, l’O diu (comentaris oients) i el JG, com comentaven els
tertulians al principi del programa, una de les imatges amb les quals es queden és amb C a W
saltant la tanca o intentant-ho, després del gol de K.

DS: Perfecte. Gràcies, M.

MA: De res.

DS: 14 reaccions, 14 protagonistes, 14 frases, les 14 del 14.

REPORTATGE

DS: I encara n’afegirem una d’última hora. GL en declaracions a la BBC. 

DS: C va enamorar futbolistes, jugadors, aficionats i també, com ens recorda la PC en aquest
reportatge, periodistes. 

REPORTATGE

DS: Viurà per sempre JC, com canta LG en aquesta cançó de Oasis. I viurà per sempre també
en aquesta entrevista que li va fer fa un parell d’anys el RLL a RAC1. 

TALL DE VEU ENTREVISTA
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6.3. Entrevistes

6.3.1. Entrevista a Xavier Bosch, primer director de continguts de RAC1

1. En el moment de la fundació de RAC1 hi havia un compromís concret amb la

correcció lingüística?

Sí que hi havia un compromís amb la correcció lingüística perquè era una dèria del mateix

fundador i l’home que va muntar RAC1. L’Albert Rubio, que havia estat cap de programes de

TV3 i guionista, entre centenars d’altres coses, dels dibuixos animats de les 3 bessones, té una

sensibilitat màxima per la cura de la llengua. Jo, que n’era el cap de programes, també tinc

aquesta dèria (sana). I la coordinadora d’informatius i editora del Primera Hora –que va ser el

primer informatiu matinal de RAC 1- que era la Núria Farré, va insistir molt perquè RAC 1

tingués un suport de lingüistes. Ella venia de Catalunya Ràdio hi estava molt preocupada

perquè el català de RAC 1 fos un estàndard tant correcte com el de la ràdio pública. Ella

també patia perquè vam fitxar molts redactors joves de la COM i de la SER que potser no

tenien un català tan polit i, per tant, calia estar-hi al damunt. 

2. Qui s’encarregava de vetllar per la qualitat lingüística de les emissions? Ja hi havia

servei lingüístic?

El servei lingüístic, amb dues noies (una filòloga i una becària) hi va ser des del primer dia.

No donaven a l’abast. La seva tasca era corregir tots els textos d’informatius que s’havien de

llegir per antena.  Anava tant de corcoll, que la seva feina es centrava en un 90% en

informatius i un 10% en assessorament a programes. A Esports, que jo n’era molt directament

responsable, no hi arribava el servei lingüístic i jo feia de policia de la llengua. 
Com a cap de programes sempre vaig anar amb la llibreteta al damunt per anotar tot el què

sentia que no sonava prou bé per antena –parlo, ara de qüestions lingüístiques- i jo mateix

m’’encarregava de corregir, aconsellar o tocar el crostó a qui calgués. Però, és clar, sempre a

toro passat. És a dir, a la ràdio ja havia sonat i jo anava al darrera, després, passant el rasclet.

La Marta Cailà, per exemple, que feia els programes de cap de setmana i el Raül Llimós, del

Primer Toc, programa d’esports de 19 a 21, tots dos m’estan molt agraïts. Tant l’un com

l’altre, que tenien el castellà com a llengua materna, al 2000 tenien llacunes amb els pronoms

febles. Sovint se’n menjaven i, d’altres vegades, en posaven quan no calia. Tots dos es van

esforçar molt i quan al 2007 vaig deixar RAC1, tant la Cailà com el Llimós ja tenien un català

impecable. 
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3. S’analitzaven els programes des del punt de vista lingüístic i s’intentaven millorar

coses? De quina manera?

Hi havia normes i criteris lingüístics que s’intentaven unificar entre els periodistes? (Ex.: No

utilitzar una forma determinada per ser poc genuïna).

Normes i criteris? Sí. Aquell servei lingüístic va marcar una mena de llibre d’estil (més que un

llibre eren uns fulletons d’estil) que explicava com s’havien de dir algunes coses i termes i

fugir dels manlleus del castellà i trobar fórmules genuïnes. Malauradament, però, al cap de

dos any i mig, RAC1 es va estalviar aquell servei lingüístic oficial i, des d’aleshores, la

deixades en aquest aspecte ha anat a més. 

4. A nivell lingüístic, creu que RAC1 va començar a divulgar un registre de llengua que

no se sentia a la resta de ràdios en català? Creu que això ha tingut un impacte en la

manera de parlar el català entre la gent?

Sí. RAC1 ha contribuït a parlar per ràdio amb un to de normalitat que no hi havia abans a la

resta d’emissores. Si ha contribuït a la parla de la gent, és a dir, dels oients, és impossible de

quantificar. El què sí que et puc assegurar és que han estat moltes emissores de ràdio i

periodistes en concret que han passat a parlar com ho feia RAC 1 per antena: fugint de

l’ultracatalà, fugint de posar veus estranyes i fer-ho tot molt més natural i, per tant, més

proper a l’oient. 

5. Creu que en els programes d’esports hi ha menys preocupació per la correcció

lingüística?

De l’inici al 2000 fins al 2007 que hi vaig ser jo com a responsable màxim d’esports, et puc

garantir que l’exigència i la preocupació pel català era absoluta. Quan vaig confiar en Joan

Maria Pou perquè ja al 2000 comencés a narrar els partits del Barça era perquè, entre d’altres

virtuts, tenia un català impecable a tots els nivells: des de la dicció al vocabulari passant per

les construccions pròpies de les frases. Sense aquesta condició, a RAC 1 mai no li hauríem

confiat una cosa tan sagrada on, a més a més, el referent del Puyal marcava i marca encara

molt. 

Ara, des de fora i com a oient dels programes d’esports de RAC 1, et puc dir que no percebo

en el Dani Senabre o l’Aleix Parisé, que en són els actuals editors, la mateixa cura per la

llengua que tenien el Joan Maria Pou o el mateix Raúl Llimós. 
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6. Creu que RAC1 té un paper important en la promoció de l’ús de la llengua catalana?

RAC 1 és una emissora de ràdio que vol tenir audiència, per tenir més anunciants i per

guanyar diners. És un negoci. I, per tant, la promoció de l’ús de la llengua no està ni de bon

tros entre les seves prioritats. Ara bé, si és l’emissora líder i cada dia hi ha 823.000 oients que

escolten RAC 1 una estona o altra és evident que, ni que sigui sense voler-ho, promociona

l’ús de la llengua. 

Dit a l’inversa, si RAC 1 no tingués un català acceptable, mai tants catalans els haurien fet

confiança. 

I tercera reflexió en aquest punt. És un orgull que, a la ràdio, les dues emissores líders i amb

molta diferència siguin productes pensats, fets i dits en català. 

7. Si tenien uns objectius lingüístics concrets quan es va fundar l’emissora, creu que

actualment s’han complert?

A l’inici tant l’Albert Rubio, com la Núria Farré com jo mateix teníem molta estima i

preocupació per la llengua. Se’m fa difícil opinar, però no em sembla que els actuals caps

d’àrees hi estiguin, ni de bon tros, tan al damunt. 

8. Hi ha alguna cosa que vostè milloraria des del punt de vista lingüístic si encara fos cap

de continguts de l’emissora?

Jo em plantejaria, si encara fos cap de programes, tornar a allò que feia Ràdio Nacional

d’Espanya als anys 50: fer pagar un duro de penyora a tot locutor que digués una paraula

incorrecte o que construís malament una frase. Em sembla que, com els radars, les multes i els

carnets per punts, seria l’única manera de redreçar una situació que, cada temporada, va una

mica a pitjor. L’èxit d’audiència pot fer pensar que tot val, que no toquem res que ja està bé,

però em fa l’efecte que, al contrari, aquest lideratge hauria d’anar de bracet d’adquirir uns

compromisos cap a la voluntat d’excel·lència lingüística que ara no veig per enlloc. Amb

l’excusa de parlem al català del carrer sembla que valgui tot i, al meu entendre, d’aquesta

manera es trenca un compromís entre l’oient i la llengua que és, no ho oblidem, la matèria

primera de la comunicació.
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6.3.2. Entrevista a Marta Morros, lingüista del Servei d'Assessorament 

Lingüístic de RAC1

1. Com funciona el SAL i qui el forma?

Som una persona que treballa a jornada sencera, que sóc jo, i la meva companya que fa mitja

jornada. Aleshores, com que fem una jornada i mitja i només hi som de dilluns a divendres

hem de maximitzar la feina que tenim en les hores amb què disposem. Treballem sobretot

corregint amb un programa d’ordinador que es diu Dalet els butlletins horaris. És un sistema

que quan els redactors estan treballant es diferencia amb diferents colors. Quan està en procés

hi ha el color taronja, quan ho acaben hi posen el blau, que és l’indicador que ens assenyala

que ja hi podem entrar i corregir, i nosaltres hi posem el verd. 

Això d’una banda, llavors la meva companya, la Gisela, que fa mitja jornada, s’encarrega

d’El Món a RAC1 i allà el funcionament és una mica diferent. També és amb el Dalet, però les

carpetes són diferents. Els colors funcionen igual, però la distribució és una mica diferent.

Aleshores, els redactors pengen els temes en aquest programa. Hi ha una carpeta per a cada

butlletí horari i nosaltres ho anem corregint. Pot passar que si són notícies d’última hora no les

puguem corregir, que les hàgim d’espiar mentre les estan fent, que hàgim de dir els canvis

orals, fins i tot  moltes vegades comença el butlletí i encara hi ha notícies que s’estan acabant i

tenim molt poc temps per corregir-les. Després també ens passen per correu electrònic dubtes

lingüístics, algun reportatge i bàsicament seria això. A guions tenim poca incidència, també

perquè hi ha molta part, i sobretot en els esports, que és improvisada. Aquí no funciona com el

Dalet. Si volen que ens ho mirem, ens ho porten físicament o ens ho envien per correu

electrònic.

Llavors també fem seguiments en antena. Una cosa serien les tasques de correcció pròpiament

i les altres serien els seguiments i les tasques preventives. Els seguiments és que anem

escoltant les cròniques que fan els redactors quan estan cobrint un acte o el cap de setmana

que no hi ha lingüistes, molts temes els deixen tancats i els podem anar corregint, però n’hi ha

d’altres que si són d’última hora rarament ens ho passen perquè moltes vegades és en directe.

Llavors ho escoltem i després enviem seguiments individualitzats a les persones que ens hem

escoltat. Ho fem quan tenim temps, tampoc és cada dia sistemàticament ni a tots, en funció de

la feina i el temps que tinguem. Aleshores els escrivim un correu i els diem els errors que han

fet. Un cop per setmana també fem arribar un document a tota l’emissora amb recomanacions

lingüístiques, llavors aquí d’una banda posem els errors més freqüents que hem trobat en els
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seguiments, o si ara que hi haurà eleccions i ha algun terme que sabem que sortirà, qüestions

d’estil que fem d’una manera, no perquè sigui més correcta sinó perquè optem per qüestions

d’estil per fer-ho d’una determinada manera o preveiem que es poden equivocar, doncs en el

document setmanal els enviem els errors que han fet i d’altra banda les coses en què es poden

equivocar.

2. Aquest seguiment també el feu als programes d’esports?

A esports no tant, perquè és l’àmbit on hi ha menys incidència. Això vol dir que ens passen

menys coses per corregir i tot depèn de la sensibilitat de cada redactor. Els esports tenen una

base, que és el nostre llibre d’estil, i a partir d’aquí ells fan els seus guions, hi ha molta part

improvisada, clar.

3. Per tant, tot depèn de l’interès del redactor?

Sí, de la sensibilitat de cadascú. Nosaltres estem ubicades a la part d’informatius, llavors

informatius i El Món a RAC1, com que estem ubicades allà, tot i que som un servei de tota la

casa, és on treballem més de tu a tu. Les altres seccions ens poden consultar coses però és més

puntual i depèn de la sensibilitat lingüística de la persona. El que acostuma a passar és que la

persona que ho fa bé és la que té més interès i és més agraït per-li seguiments perquè sabem

que vindrà a consultar i aplicarà els nostres consells.

4. Pel que fa als editors del 100 Metres, el Primer Toc i el Tu Diràs, n’hi ha algun que

vingui més a veure-us que els altres?

L’Aleix, d’aquests tres potser et diria que és el que consulta més. Potser per la manera en què

reballa, els tempos...

5. Els 100 Metres és el més preparat...

Sí, però tampoc el corregim sistemàticament.

6. Teniu un llibre d’estil intern. Feu servir altres eines també?

Alguns redactors coneixen l’Ésadir, i és interessant, però és més interessant que coneguin el

nostre llibre d’estil. Alguns ho saben perquè a vegades vénen a fer-me preguntes i em diuen

"Mira, l’Ésadir diu això", però l’Ésadir és pràctic per resoldre dubtes lingüístics, però per

qüestions d’estil està bé saber què fa una altra emissora però és un altre criteri, que a vegades

pot coincidir amb el nostre però no sempre. 
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7. Quin motiu hi ha per prioritzar la correcció dels informatius abans que els altres

programes?

No és que ho prioritzem. Jo vaig entrar a treballar aquí i hi ha gent d’esports o d’altres

seccions que fa més anys que treballen aquí que jo. No és que ho prioritzem, sinó que són ells

els que no tenen tant d’interès. Nosaltres si ens passen qualsevol cosa, la corregim. Els

butlletins d’esports, si el pengen el corregim, però no és freqüent. Depèn de la persona.

D’informatius corregim el 90-95 %, d’esports, no, també van molt a última hora...

8. Creus que és suficient el vostre departament? Creus que s’hauria d’ampliar?

No, clar, suficient no ho és. Estem batallant perquè s’amplii. Hi ha una reivindicació ja

històrica perquè hauríem de tenir més cobertura. Ara fem des que comença el Món, la meva

companya entra a quarts de sis del matí, jo al migdia acabo quan acaba el 14/15, a vegades

quan estan fent-lo l’estic escoltant i és quan em passen el 100 Metres, però quan ho fan me’l

porten imprès i faig els canvis en vermell sobre el paper, però ja et dic, això no passa sempre.

A la tarda m’hi torno a posar a quarts de quatre per corregir el butlletí de les quatre i fins a dos

quarts de set, quarts de vuit. Clar, això s’hauria d’ampliar. I el cap de setmana no hi ha ningú.

9. Ho esteu intentant i no hi ha resposta?

Estem treballant-hi...

10. Quin nivell de català creus que té RAC1?

Crec que el nivell d’informatius és molt bo. Com més incidència tenim en un sector i com

més hi estem a sobre, hi ha fit-back. El nivell és molt bo a informatius, però no es pot

comparar el que està preparat i escrit amb les cròniques improvisades, perquè una cosa és que

la persona s’ho pugui preparar o ho hagi d’improvisar. Ens passaria a tots. També és més o

menys bo depenent de l’interès del periodista. Si té més interès també li fas més seguiments i

també et pregunta més. Notes que intenta aplicar el que li has dit o que és conscient que ho ha

tornat a fer malament. Sovint són errors que tenim molt arrelats. Amb la resta, és més difícil.

Podem fer el seguiment però si veus que fas un seguiment d’una persona que no et fa cas,

torna a fer els mateixos errors, fa més temps que nosaltres que treballa aquí, ens coneix de

sobres, sap que som allà... és com una paret. Pots fer seguiment però prefereixes dedicar-te a

les persones que sí que l’aprofiten.
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6.4. Podcasts
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