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Manel Estiarte i Duocastella va néixer a

familiar. Amb el Pescara ha abastat grans

Manresa el 26 d'octubre de 1961. Té 38

triomfs i es va consagrar com el millor ju-

moltes més presentacions. Dins del

anys, està casat i té dues filles, Nicole de 9

gador de waterpolo del món. L'any

món del Waterpolo el referent a ni-

A aquest gran jugador no li calen

anys i Rebeca de 6, fruit del seu matrimo-

1987, amb aquest equipi, va aconseguir

vell mundial s'anomena Manel Estiar-

ni . Té residència fixa a Pescara, Itàlia.

guanyar el campionat d'Europa i la Super-

te. No hi ha ningú que sigui capaç de

Va debutar amb 15 anys! en el campionat

copa.També, amb aquest club, va arribar

parlar d'aquest esport sense nome-

de jonkoping (1977), de la mà del alesho-

a ser campió de la Recopa d'Europa i de

nar-lo; sense esmentar l'home que

res entrenador josep Brascó; aquest va

la Supercopa els anys 1991 i 1993. L'any

ens ha permès saber que el waterpo-

ser molt criticat per aquesta gosadia. No

I 99 I torna a Espanya, quan va ser fixat

lo existeix; sense deixar de sentir

es va equivocar. Manel Estiarte era un su-

pel C. N. Catalunya per preparar els

allò; "Estiarte, és de debò tan bon ju-

perclasse que, a causa de la seva manera

jjOO de Barcelona'92; van quedar sots-

gador?". Sobre això no pot haver-hi

de jugar, requeria enfrontar-se al més alt

campions olímpics en una final inolvida-

cap mena de dubte. Manel Estiarte

nivell per tal d'acumular experiència i par-

ble. L'any 1992, abans del l'Olimpíada

és el millor jugador del món de wa-

tits d'élite. A Moscou'80, era ja el màxim

torna a ser guardonat amb el C. N. Cata-

terpolo, i possiblement ho és des de

golejador olímpic. aquest guardó el va

lunya amb el campionat d'Europa i de la

l'any 1980. Cap altra esportista ha

tronar a repetir a Los Angeles'84, Seul'88

Supercopa. De nou, després dels Jocs,

abastat la conquesta de mantenir-se

i Barcelona'92. També ho ha estat en

torna al Pescara d'Itàlia.

en aquesta posició privilegiada du-

els campionats d'Europa de Roma'83,

L'any 1996, Manel Estiarte conjunta-

rant 20 anys. Segons el meu parer,

Bon'89, Atenes'91, Sheffield'93 i Sevi-

ment amb l'equip espanyol conduïts

Manel Estiarte és el millor esportista

Ila'97.

per joan jané, contribueix a l'ascens de

del món. Ningú no és comparable
amb ell. No ha existit cap altra com

Manel Estiarte ha canalitzat i aglutinat al

l'equip espanyol al lloc més alt del podi.

seu voltant un equip guanyador; un equip

Als jocs olímpics d'Atlanta van aconse-

ell; ni Ronaldo, ni Rivaldo, ni Magic

d'una generació màgica, que l'ha portat a

guir la medalla d'or; cap altre equip ab-

Johnson, ni Michael jordan. En l'esport i en el waterpolo només existeix

ser campió olímpic (Atlanta'96) i campió

solut havia pogut aconseguir aquesta

del món (Perth'98). També ha estat cam-

gesta abans. L'any 1998 aconseguei-

un nom i un home susceptible d'imi-

pió d'Europa de clubs i campió de la Su-

xen, a més, ser campions del món a

tació.

percopa amb el Barcelona l'any 1981.

Perth, quan van vèncer a Hongria

Caldria que li oferíssim tota mena

L'any 1984 va marxar a Itàlia, lloc en el

bèstia negra de l'equip espanyol du-

d'homenatges íntims i públics. Caldria

qual el Waterpolo gaudeix d'una reper-

rant molts anys.

que, des de la nostra institució univer-

cussió social merescuda i d'una dimensió

És de destacar que aquesta temporada mi-

sitària, procedíssim a nomenar Manel

esportiva de més gran nivell. A més, a

litarà a les files de l'AtJètic Barceloneta i pre-

Estiarte Doctor

Pescara va trobar estabilitat sentimental i

pararà els jocs olímpics de Sidney 2000.

seva saviesa pràxica.
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Honoris Cousa, per la

Entrevista
Bloc formoUu
- Maria lloret: Vos ser estudiant de

Bloc U'olerpolo

partit o una final a Andalusia pugui veure un

-Quina creus que ho estat l'evoluci6 del

equip d'aquesta comunitat jugant contra

waterpolo o Esponyo en aquesta dècada
dels 90?

un equip del nord o, un equip de Canàries
contra un equip de Madrid, etc. Això seria la

"antic INEF Barcelona fa molts anys.
Penses en retornar o /'INEFC algun dia

-Aquí hi ha dos punts. En primer lloc, hi ha

bellesa d'aquest esport, d'aquest equip es-

hagut un salt enorme respecte el que és un

panyol que ha guanyat tantes medalles. Ens

ta

per conc/oure els estudis?

equip, una generació, un moment. El wa-

agradaria que algun dia en

- Mane l Estiarte: No, encara que m'hagués

terpolo és un esport minoritari, això està

que ara té 12 equips (10 catalans). hi ha-

lliga nacional

fet il'l usi6 acabar la carrera. Quan estava fent

dar; i de cop i volta es fusionen uns jugadors

guessin 2 o 3 equips catalans i els altres fos-

el 2n curs a l'INEF -que m'agradava moIt-

amb una quaIitat incre"lble. catalans i caste-

sin de

se'm va presentar l"oportunitatd'anar a Itàlia.

llans (de Madrid, exdusivament); els cata-

lunya, el waterpolo és un miracle. Si analitzem els m l i ho relacionem amb el water-

ta resta del territori nacionaI. A Cata-

i per a un esportista era una ocasió enorme.

lans respectuosos. seriosos, disciplinats.

la meva idea era anar a Italià. fer ej campio-

amb ganes de treballar i els de Madrid amb

polo. podem veure que n'està ple de wa-

nat professK::>nal durant els dos o tres anys de

supèrbia. amb actitud de seguretat i de no

terpolo. Si això fos possible a tota Espanya

contracte, tomar a Barcelona havent provat

tenir por de res. Aquesta fusió va crear una

l'experiència i acabar la carrera... però vaig

actitud dins de l'equip molt segura i impor-

el waterpolo seria un altre cosa. Aquesta és
l'assignatura pendent que tenim tots ple-

conèixer la meva dona, em va sortir un con-

tant que ens va provocar fer un salt que ha

gats, tots els que estimem el waterpolo.

tracte més interessant i ja em vaig estabilitzar

significat 8 medalles en 9 anys. Guanyar les
més aItes competicions. tocar el cel.

-Què n'esperes tu d'aquesta novo etapa
en el waterpolo o Espanyo?

D 'altra banda. això no tre u que el waterpo-

- Avui en dia el jugador d'élite, els jugad0f5

a Italià. vàrem decidir quedar-nos a viure a
Pescara i vaig desistir de finalitzar aquests estudis.
- Diferència entre educoci6 física ; esport.

Com creus que incideixen l'uno; l'altre en
lo formoci6 de lo persono des de lo teva

lo encara no hagi evolucionat. Jo crec que

bons poden continuar jugant, no com

ara està començant a evolucionar. Jo sempre poso un exemple: a Itàlia. que és el país

abans que havien que estudiar i deixaven el
waterpolo o es casaven i desapareixien als

que té el millor waterpolo. la millor lliga. els

24 anys. Ara ja es pot jugar fins els 38 anys,

millOf"S mitjans de comunicació. territoris i
competitivitat. pel que fa a aquest esport, va

com jo, si tenen qua litat, perquè hi ha un

guanyar la primera medalla d'or olímpica

que ho permet. Ara pensem en els altres.

I"esperit i I"actitud que li dones a la persona.
la higiene, la cosa sana de l'esport. ts molt

l'any 1948 i la segona l'any 1960. Des
d'aquesta base. els anys 84/85 van comen-

del jugador bo ai de qualitat mitjana. Per

important que un nen, que tota persona.

çar a tenir la lliga de waterpolo més important del m6n per tota Itàlia. al nord. al sud. al

molt pel waterpolo? Tots aquests jugadors

tat per acarar I·esport. llavors I"esport ja

centre ... Nosaltres també som pioners: des
de fa 100 anys que venim fent esport i wa-

poder tenir l'oportunitat de treba llar i fer
esport fora de Catalunya. Hi ha molts juga-

serà una cosa més seriosa. més sacrificada.

terpolo, però la llaVO( l'ha posat aquest

dors que acaben de jugar als 24 o 25 anys i,

L'esport. per tant. és la bellesa en general,

equip e5panyol que ha fet obrir els ulls al

a lo millor, el dia següent estant treballant

l'agon isme. les emocions. Tot això. si s'ha
gaudit d'una base creada per uns grans edu-

país, que ens va enganxar a la final olímpica
de Barcelona'92. Segurament hi va haver

de fusters. forners o qualseVOl feina (sense

cadors. perquè jo he tingut la gran sort de

aIgun nen que va dir al seu pare: · Porta·m a

que potser té menys prestigi, que no va
amb ells, que no els agrada, etc. I aquest ju-

experiència?
-Des del meu punt de vista van mott lligats.
L'educació fisica és l'educació. la mentalitat.

des del començament. amb aquests coneixements de l'educació ¡¡sica. estigui capaci-

programa AOO, l'ajut de la federació . etc.

què tenen que desaparèixer si poden fer
podrien gaudir d'un programa federatiu i

menysprear-ne cap), treballant en un lloc

tenir-la des del començament, des de famí-

la piscina· . Nosaltres vam ser els primers

lia, des de primer entrenador. que són les

que vam crear aquesta llavor. Ara, no crec

gador, que té una gran quaIitat i una gran

coses que més et queden. el meu germà.
Totes aquel les coses que tens més a prop a

que s'hagi d'esperar 30 anys com a Itàlia,

experiència en waterpolo, que pot ser un

perquè són altres temps, i avui l'esport està

bon transmissor del waterpolo, si existís un

l'inici de l'activitat esportiva. quan ets petit.

molt més evolucionat, però sí que és cert

programa ben definit i plantejat podria anar

educar amb la disciplina.

que no podem esperar que la medalla d'or

4 o 5 anys amb una feina en una entitat

I"equilibri, la serietat, les ganes de fer-ho per

oIfmpica comporti tenir waterpolo per tota

bancària o similar, a Sevilla i podria fer d'en-

mi mateix i no per l'entom. Crec que a

Espanya. tenir waterpolo amb estructura

trenador o de jugador al eN Sevilla (per

Em varen

l'inici de la vida esportiva això és important.

per totes les comunitats. Jo no espero que,

posar un exemple). Tres jugadOl"'i amb

Considero, des de la meva òptica, que

en un futur, es vagin guanyant medalles

aquestes característiques a Sevilla. tres a

l'educació física i I"esport són una cadena,

d'or, sinó que hi hagi un equip nadonal

C6rdova, tres a Corunya. tres a Gijón, etc.

no es pot diferenciar. per a mi. tot va junt:
tot contribueix al desenvolupament integral

competitiu. Primer, quart. sisè, tant se val.

Podriem exportar molts jugadors a tote5les

però que siguem a primera línia de foc i

comunitats i a partir d'aquí estic segur que

de la persona.

que. quan dins de 15 anys, vagi a veure un

en un term ini de 3-5 anys sortirien molts
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fam~ i a

les darreres 5 olimpíades, És fantàstic per

car-me a la

ami.

estat molts anys de sacrifici, de concentra-

i a les meves fil les, Han

-Segons el meu parer, encaro no ho orri·

cions i d'estar lluny dels meus. />.jxò no té

bot el moment que iuguis els minuts deci-

preu,

sius dels partits importonls. Iva per oro,

- Hi ho un incremenl de lo longevitol es-

encaro iugues lo lolo/ilol dels partits fono·

portiva , Per què creus que això és oix;?

mentols. Jo penso que podries ¡ugor 4 o 6

- Hi ha dues coses, La pnmera d'orga-

anys més. És possible?

nitzaCió federat iva, en la qual l'esportlsta

-No, jo sóc un jugador de jugar sempre. Efs

pot compaginar la seva vida amb l'esport.

entrenadors ni m'ho pregunten, he tingut

El present, amb l'esport, el té assegurat. i

molts entrenadors I sempre m'han fet jugar.

pot continuar fent allò que li agrada: ho té
tot muntat. l'ajuden i pot fer front a la seva

ara ens caL El pnmer equip està molt bé, HI

Tinc unes característiques, una forma de
ser i jo no em veig al costat d'un jugador de
18 anys a la banqueta i només per jugar dos

ha un programa ADO, hi ha un equip na-

o tres minuts. Jo, si tincgares, il'lusló i espe-

nens i hi hauria un gran futur, />.jxò és el que

vida personal, pot comprar-se un pis, pot
casar-se i això és important per a l'esportista,

cional. hi ha una estructura, però ara hem

rit es per que puc jugar, però no perquè em

de començar a pensar en la resta, O millor,

digui Manel Estiarte. He tingut entrenadors

La segona és que l'esport, aquests darrers
anys, ha canviat molt, a nivell de fi losofia

heu de començar a pensar en tot això, ja

d'una qualitat i una serietat importants i, es-

i mètodes de treball, Abans s'entrenava

que jo encara sóc jugador,

tic segur, que si no hagués estat en forma

II fl h ara s'entrena 5. Abans l'entrenador

- Què significo ser el banderer en els pro·
pers Jocs de Sidney?

no hagués jugal.

improvisava en els entrenaments i partits,

llavors. encara estic jugant. em trobo bé i

ara l'entrenador està a casa amb l'esta-

- És la guinda, Hi ha gent que no li donaria

vull aguantar aquest any per donar el mi-

dísÜca, el video, l'ordinador, pensant en la

importància a això, Pot haver-hi gent que

liar, per a mi mateix i per a l'equip. per intentar assolir les fites que s'han establert

manera de treballar. programant la tempo-

li diria què significa anar de representan t dels millors esportistes espanyols, i
aquest esportista podna respondre: "Bé: i
què?" Jo no sóc d'aquests, Jo, tinC 38
anys, ser banderer em deixa un bon sabor, em d6na un estímul i una il'Iusi6 com
quan tenia 12 anys i volia jugar al CN
Manresa al costat del meu germà,
És un final. Jo deixo de jugar en els Jocs
Olímpics, i el fet que el COE em doni el
privilegi de poder representar tot l'esport
espanyol, és molt important perquè no és
l'esport de fa 15 anys, sinó que és un esport considerat arreu del m6n. I molt més
important és que represento al waterpolo, Per primera vegada davant de tots els
esportistes, no perquè siguem millors
sinó perquè els represen tem: hi haurà es·
port minoritari. Jo estaré representant,
fo namentalment, el waterpolo. Manel
Estiarte, representant als seus companys
d'equip i representant a tOt el waterpolo,
acompanyarà tot l'esport nacional. Això
té una importància increïble. Fins ara, o
era monarquia o era vela, o era un esportista que tenia un nom. Ara no, ara és un
jugador de waterpolo que ha tingut la sort
o la qualitat de guanyar. amb el seu equip,
Jocs Olímpics I Mundial. i estar present a

per aquest any, perquè encara puc donar

rada, programant les sessions i meditant
que és el que li convé a I·equip. Tot això fa

molt dins l'aigua. El dia que jo vegi que

que l'esportista ho aprofiti millor, Inverteixi

realment no estic aportant coses, o estic

més hores de treball, en tregui més profit, i

traient el lloc a algú ja no em fICaré més a

tot això fa que l'esportista pugui mante-

l'aigua, Quan vaig entrar a la selecció va

nir-se més temps, ajudat per una millora de

ser amb polèmICa, de la mà d'en Brascó,

la qualitat de l'alimentació, una millor pre-

però el temps m'ha donat la raó. És llei de

paraCió física, etc.

vida. Ara quan un jove té qualitat, fa fora a

- Per font, quin és el teu secret?

qui sigui. El que passa és que per entrar a

-Aquesta pregunta em costa contestar-la.

l'equip nacional no es necessita qualitat,

En primer lloc vull dir que crec que el meu

es necessita molta qualitat, perquè da-

se<ret és que he tingut una disciplina de vida

vant hi ha un equip campió del món i

motl. bona i sense fer sacrificis. El fet de no

olímpic. Jo, quan vaig entrar a l'equip,

sortir, no fumar, no beure, dormir les ho-

amb sort o amb mala sort, la selecci6 na-

res necessàries, sempre ha estat una cosa

cional era la onzena del món. Els joves

que he fet molt a gust.

que volen entrar ara, han de treure el lloc

En segon Hoc, tinc un físic que en permet.

a un jugador que ha guanyat campionat
del món i olimpíada. Estic parlant de tot

en el meu esport, tenir una adaptació a
l'aigua una mica més fàcil que altre gent. ja

un equip. Encara que d'aquell famós

que jo venia de la natació i això em perme-

equip només en queden 4 o 5 jugadors.

tia tenir una base que en capaCita per man-

Darrere hi ha tot un seguit de joves que
són el futur del waterpolo espanyol, quan

tenir-me durant més temps.
En tercer lloc, la ¡1,lusió. Crec que com

acabi aquesta generació dels Rollan, Gó-

qualsevol cosa a la Vida.

mez, Sans, Estiarte i García. Penso que el
futur està assegurat,

si6, té poc futur. Encara que, és cert que

- Per quants anys més tenim Estiorte?
-Ja no hi ha anys, només mesos, Aquest
any em retiro definitivament per dedi~duc.t<oO r ~1U

I Eworu (59) (82.'10)

SI

no es fa amb il·lu-

em motivo menys que abans. Abans feia un
entrenament o un partit amist6s i em sortien guspires. ara les guspires em surten
quan jugo una final, un play-off, quan jugo

den, et fan preguntes per continuar escalfant
l'ambient. Tot això hi contribueix. L'espec-

-Podries oporior algunes regles o oporto/s
-Jo crec molt en el bàsquet americà, en la

coses que he fet durant tota una vida, Em

tacle és quan hi ha tot un territori ple de waterpolo, amb bon nivell I00 hi ha partits molt

costa, pe rò encara em dwerteixo; ts a dir,

ajustats perquè el nivell és més igualat. Crec

on són, i ara per ara estan per davant de no-

tinc bon sabor de boca en els grans partíts,

que aquí està la sang i l'ambient de l'esport.
Sempre dins del respecte, l'educació, Tam-

saltres, és perquè ha d'haver-hi alguna raó.

Aquesta és la dife rencia, Tot plegat fa que
encara pugui estar a la cresta de l'ona,

poc s'ha d'entendre que és bonk: que hi ha-

tenir-ho com a punt de referència. El

Però per sobre de tot una cosa fonamental.

gin 4000 persones que t'insultin o t'ofen-

bàsquet americà no permet una forma de

Els èxíts d'aquests darrers anys, Quan vam

guin, No. Sempre entenc Iacompetici6com

defensa; permet una mena de contacte,

una o llmpiada, La resta em costa una mica
més, Els entrenaments dians, encara que
tingu I il'lusió, comporta una monotonia de

de ¡oc on es podria milloror l'acció de joc?
NBA Sempre dic que si els americans són

Tampoc dic que se'ls hagi de copiar però sí

quedar segons a Barcelona'92 tens ganes

un camp calent, un camp animat. Això és

però sempre en moviment. Crec que en el

de revenja. Quatre anys després quedes

motivant, això és espectacle.

waterpolo, amb el temps, es tindria que

primer I pe rtantelcorse'nsomple. L'orgull

-I per popularitzar-lo?

abolir el contacte estàtic. Si un jugador es

és molt Important. Després fem un Mundial

-Tot va lligat. A nivell de selecció ja no po-

mou, el defensa l'ha de seguir. Si m'arriba la

i tomem a quedar primers, hi ha bon am-

dem fer més coses. La federació ha de con-

pilota, que me l'intentin treure; però no pot

bient a la selecció, ens divertim, estem con-

tribuir, ha de començar a fer el seu camí.

siderats. Tot això et dóna una gran sensa-

Intentar treure el waterpolo de Catalunya i

ser que estem tots situats en atac estàtic
amb el boia enmig l, falta, posada en joc, fal-

ció, és un gran orgull per a tots nosaltres, Si

fer-lo créixer a tot el territori espanyol.

després de Barcelona'92 no haguéssim encadenat una seguit de victòries, d'har-

S'hauria d'invertir en aquest sentit per veu-

ta, etc. ts a dir, un waterpolo més dinàmIC,
amb menys temps de possessió de pilota,

re els fruits de la nostre llavor. Crec que,

més canVIS, etc. S'hauria d'intentar treure la

mOl'1la, de ganes de superar-nos. de tenir la

ara, hIStòricament, seria un bon moment

posició estàtica de dins de la zona o donar-l i

sort de conjuntar-ho tot en aquest gran

unes característiques drferents per canviar

equip, segurament la ho hagués deixat.

per apostar pel waterpolo arreu de les comunitats d 'Espanya.

el waterpolo, I atxò que el waterpolo actual

- Què coldria fer per aconseguir que el

-Serio odient canviar sovint el regloment

m'encanta .. , Però estic segur que e l nostre

waterpolo sigui un espectacle, oqu;,

(com bàsquet, voleibol) per donar-li més
populoritot, fer-lo més entenedor i incrementar el seu espectacle?

waterpolo s'acostarà al que fan en la NBA.:

°

Espanyo?
- L'espectacle es competitrvat. és competi-

un joc amb velocitat i creativitat. no considerant la defensa per tal que no ens facin

ció. L'espectacle no és canviar regles.
L'espectacle és quan arribes a la darrera

-Si. No hem de ser diferents en el water-

gols. Sembla que, actualment. l'entrenador

polo. Si en la resta d'esports es fa, segur

està més content si es guanya 7-1 que si es
guanya 15-9, malgrat que la diferència de
gols Sigui la mateixa. AI públic li agradada

part amb un resultat de 7-7, amb un bon

que hi ha un motiu, hi ha estudiS, És una

equip, i que h tinguis ganes a l'equip contra-

cadena. Avui en dia hi ha gent que viu

n. Si això es transforma en el waterpolo
que, actualment tenim a Espanya, amb els

d'aiXÒ, del marquètin. No els tenim que

més el 15-9 que el 7-1. perquè hi hauria

ignorar. No hem de dir que el waterpolo
som nosaltres I que el waterpolo que s'ha

més emoció, més gols, més errades. etc.

mateixos cl ubs per cent anys (e. N . Barcelona, AtlètiC Barceloneta,

e.

N. Catalunya,

e. N. Sabadell. etc) arriba un moment que

Els grans entrenadors de l'escola de ls països

de fer és el de fa 100 anys quan es jugava
al mar i per tant, ha de ser el mateix i no

de l'est. de treball. de defensa, de mantenir
i protegir la pilota, de no cometre errades,

la competitrvitat es va diluint. El nen li agrada
veure jugar Madrid contra Barcelona, Bil-

ha d'evolucionar. No, havent-hi profes-

etc, és obso~ta, Cal provocar que arribi el

sionals que viuen d'això. que estudien el

moment en el qual tot això canVlI,

bao contra Sevilla, li agrada la rivalitat. Això

millor per a l'espectacle, que estudien

pot fer que el pa re porti el nen a la piscina,

el millor per a cada esport, que aporten

El nen veu aquest esport i el vol provar, Té

idees; aquestes s'han de provar, i si

unS ídols, té unS jugadors que li serveixen

aquestes idees es mostren més fàcils per

de referència, Jo crec que això cal aquí a

l'enteniment del públic - que és potser el

Espanya.
A Itàlia, hi ha espectacle perquè el cap de

és molt dificil d'entendre-- si és millor per

setmana jugues en un camp de Sardenya,

al moviment, per a l'espectacle, per al fu-

més important, atès que el nostre esport

per exemple, hi et trobes en una piscina amb

tur d'aquest esport, etc .. no hem de ser

4000 persones que t'estan esperant amb

difere nts. Nosa ltres hem d 'entrar en

ganivets. El partit pot ser més o menys dolent però l'espectacle en general ja hi és.

crear un esport de més velocitat, menys

Surts del vestidor i et diuen de tot, el partit es

estàtIC, que agradi més, que sigui més fàcil

calent, els mitjans de comunicació t'abor-

d'entendre, etc. Cal un canvi.

aquest món de l'època moderna, de
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Per què el bàsquet americà es

tan

borne?

Perquè es prova. perquè es falla. hi ha
em<XIÓ, etc ... Crec que els esports mlnori-

tans s'enganxaran una mICa a aIXò. Deixarem d'estar ~ aquesta gàbia per donar una

més de Ihbertat I creativrtat al joc.
-Quines són les sensacions o emocions
l'l'\ICa

més ínlimes que el deill:et! oQlIesls quasi

25 anys relacionant-te amb l'aigua?
-És dificll de contestar. La millor sensació
de gaudi que he Ilngut és la de guanyar
amb la gent que estimes. He guanyat amb
genI que em cau bé. amb gent que no em
cau bé, i m'he abraçat i he gaudit. Però el
sabor que té guanyar amb l'equip de la se-

leccIÓ olímpica és una sensació inex~ica
ble. Quan acaba el partit i quedes campió
olímpic, et gires. I l'entorn SÓI1 els companys amb els quals has viscut moments
de gran saCnflC1 i de relació pe~ooal importants: això et deixa un regust veritable-

ment formidable. Perquè realment no so-

Lament és quedar campIÓ olímpic a Atlanta. Sinó que ho fas amb una colla d'amics.
~xò té molt de valOl'".
-Després del waterpolo, què? Penses en
enfrenor un equip o lo se/e<:ció?
- NI una dutxa, res d'a¡gua! No em tiro a la
piscina mai més!, .. U broma,
No seré entrenador, Si ho hagués deixat a
Barcelona'n, amb 32 anys, penso que
m'ha~s dedicat a l'entrenament. perquè
crec que tinc idees Iexpenència per ser entrenador, Ho hagués pogut provar, Na, és
molt difíci l. amb 38 anys, signifICaria allargar
el sacri~ci 10 anys més: VIVint amb el mateix
ritme que he viscut. Viatjant, deixant la famí11(1., canviant de col'legis, etc. No s'ho mereIXen ni ells ~ jo, He VISCUt molt intensaITII!nt els anys de jugador, i per tant. no ho
vull fer: perquè vull estar a casa gaudint i jugant, per exemple, a futtx;.l-sala amb els
amics, o esquiant amb les meves mies que,
Ara,senzillament, no poc: estar el cap de
setmana o, als vespres, descansant, amb la
famaia.
~s allò més egoista, SI IU vols. Si durant
aquests quasi 25 anys he llUItat per fer-me
un nom, una Imatge, etc.: si fos entrenador, en el món que estem, en dos dies ningú s'en recorda del Manel Estlarte jugador.
No es que hagi de Viure d'això. Vull que

HO

se'm recordi com un Jugadorq~ ha contribuit en el desenvolupament del waterpolo.
-Com vetiS el MlJr del woterpolo espanyol
sense Monel Esfiorle i sense oqvest dreom
teom - dels 90?
-Veig un bon waterpolo immediatament
Després d'aquesta generació hi ha els lvan
Moro, Gabi HemAndez, IvAn Pérez, Dan
BalIart, etc., que mantindran un equip molt
competitiu. PYXÒ és el que se'ls demana,
No els demanem medalles. Nosaltres hem
fet quelcom que no ha fel cap esport
d'equip en 100 anys d'història de l'esport
espanyol, Per què, ara, els ho hem de de·
manar als qui entren en aquesta nova generació del waterpolo espanyol? Per què no
es demana, amb tots els respeaes, al futbol, bàsquet o handbol!.
Na, hem de demanar a aquesta saba nova
del waterpolo, el segUent; -Entreu i SigueU
competitiUS'. CompetitIUS vol dir QUI us
guanY' hagt de pa\Jr molt I molt. I aquest
eqUip serà capaç de guanyar tothom, .Això
vol dir- que en alguna competICIÓ podran
estar entre els tres pnmers. No seria just dir
que la nostre generaCIÓ era carnpte>na del
món I els que Vinguin tam~ han de ser-ho,
Ho poden ser. perquè ht ha poques diferèncIeS entre els 6·8 eqUips millors de!
món. Tal com està l'e~, no hi ha
distàncies. I ells tindran l'experiència que
els pot portar a triomfs Importants. No els
hem de pressionar a jugar contra el passat
sinó contra Hongrla. Rússia, Itàlia, etc, que
seran els veritables rivals d'aquests gran jugadors e5panyols que vindran en aquest fu turlmmedl(l.t.
-Quines haurien de ser (SOfo el feu porer)
les línies esfrotègiqlJes per renovar oq ~sf
-dreom Ieom~ en els propers onys ¡ mon·
fenir el nivell?
- D'això se n'ha parlat molt, però jo crec
que ha estat molt ben fet, Mirant-ho freda·
ment només queden cinc o SIS ¡vgador'S
d'AtIanta'96, Tot s'ha renovat. HI ha JugadOl"'S jovesque ja tenen 200 partJts InlemaClonals com Mm Moro, Gabt Hem;indez,
¡v;in Pérez, Gustavo MMCOS, Dani BaUar1,
Àngel Andreo, Cartos Garcia. Hi ha jugadors d'altres eqUips que no ho aconsegueixen en tota la seva carrera. Aquests ju8
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gador'S ja han jugats olimpíade5. mundials,
europeus, etc:. Hi ha un equip format darrera, Potser no juguen tants minuts ara,
però des~ seran més protagonistes. \Jndran més responsabilitats i esperem que
les puguin assurTIIr positivament. En els úl\Jms anys crec que en Jané ha fet una renovació molt important que ens ha portat a
ser un equip format per uns veterans, uns
joves quasi veterans i uns altres joves que
van entrant i que tenen una gran projecció,
-Quins són els elements fonomentals (psicològic, sociol i estrotègic) d'un bon entrenador d'é/ife de waterpolo?
-El millor entrenador per a mi,'és e l que
reuneix dues coses. En primer lloc, e l
que no lé por del seu càrrec, perquè vol dir
que sempre defensarà 1e5 seves idees, Hi
ha entrenadors que quan han vist que les
coses no funcionaven han volgut acontentar el president, els jugadors, el públic, els
afecCionats, i han acabat per trenca-ho tot.
En segon lloc, m'agrada l'entrenador que
guanya amb comunicac:i6. .Amb tots els respectes, no al!<: en ·1a metodologia iugoslava, on es parta de vostè, i no et potsdÍf1gtr a
rl!f1trenador Iel que ell digui s'ha de complir
per norma, no hi crec.
L'entrenador d'aVUI, seriós, disciplinat,
amb respeae. ha de tnomfar. L'entrenador ha d'entrar a l'home, saber els objectius de la seva vida: què el preocupa,
què és e l que s'ha de parlar amb ell. ..
Aquests entrenadors que diuen als jugadors: "Quan parlo, vull que em mire u als
ulls". No tenen sentit. Hi ha jugadors que
no els costa gens mirar als ulls i d'altres que
tenen,moltes dificultats per fer-ho, per naturalesa, És un exemple, Crec que s'ha de
c:aptar la pe~litat de l jugador i saber les
seves preocupaaons i c:om molNar-lo,
L'entrenadorha de saber comunicar i ho ha
d'afallOOr. El seu treball ha d'anar més 1IlM1)'
d'arribar a la piscina i posar l'entrenament
fent valdre una determinada línia autoritàna. Crec que, de vegades, s'ha d'escoltar el
jugador ¡ ser una mICa flexible. S'ha de tenir
una capac:itat de diàleg.
la capacitat estratègica per a mi és impor.
tant, no fonamental. L'e5tratègl(l. fonamental és tenir un gran equip, sinó en lloc: de
perdre de 9 gols es perdrà de S gols.

Perdràs, Si no tens un bon equip i ets un

el que ha fet com a seleccionador, És una

gran ent renador no guanyaràs mai, Si tens

persona que admiro molt i que estimo

un bon equ ip, amb discipl ina i seri etat, vol

molt.

dir que treballaran, estaran en forma. Si

Morkovits:

tens un gran equip en forma, amb expe-

-Era el waterpolo estranger que, per a no-

riè ncla, amb qualitat i motivat, llavors a

saltres. era un món desconegut. Va aportar

l'hora del partit l'est ratègia és important.

una mica de tot: disciplina, serietat. Però

Però l'estratègia només és e l primer minut

sobretot. si volies quelcom t'ho tenies que

de partit, perquè quan comença el partit,

treballar, No valien els amics. Ens va incul-

cada partit és una història diferent. A1esho-

car l'esperit guanyador sense ressenti-

res, el que compte és la qualitat dels juga-

ments.

dors. L'entrenador pot canviar unes petites coses, a nive ll tàctic. els ha de saber

- El pioner del gran equip que va venir més

motIVa r en aque ll moment de partit. Però
no pot canviar-ho tot.

tard. Va ser valent per confiar amb la gent
de Madrid, portar una generació que ha es-

En qualsevol finaJ de qualsevol esport, els

tat la que ha donat efs milklrs resultats del

equips estan molt igualats, molt competitius

waterpolo espanyol. No va tenir sort. Si ha-

no es podia tractar com un equip de 18

Esteller:

gués estat més valent i hagués esperat una

anys. Si aquell equip li responia als entrena-

tratègIC), S'arriba a un gran partit. Les es-

mica més, estic segur que hagués pogut as-

ments i competicions, ell tenia que apro-

tratègies es bloquegen, En un moment del

saborir els fruïts dels resultats del waterpo-

par-se a l'eq Uip. Es va crear una fusió entre

partit hi ha un jugador que llença i fa pal I
dins, i el contrari llença al pal i fora. És la

lo: els va recollir en Dragan Matutir.ovic.

aquest grup històric i l'entrenador que ha

Crec que molts dels resultats que va recollir

encès la guspira per obtenir els grans resu l-

qualitat del jugador, perquè està més pre-

aquest entrenador li corresponien a Toni

tats obtinguts.

sent mentalment. perquè està més concentrat, perquè té més experiència, perquè

Esteller,

Roupokos:

en tots els conceptes (físic, tècnic, tàctic i es-

Mistmngelo:

-La gran sorpresa. Entrenador no vo l dir

- Realment ha estat un defs millors entrenadors que he tingut, perquè era l'entrenador

que si ets bo segur que guanyes i si ets dolent segur que perds. No estic d'acord

-Podries citor els valors més importants
que t'hon tronsmès els entreno dors més

que se sortia del que era l'entrenament físic ,

amb això. Crec que si tens un equip molt

físic i una altre cop físic que, fins aleshores, hi

bo i un gran entrenador, tens més possi-

significotius que hos tingut?

havia. El waterp::¡lo espanyol, a la dècada

bilitats de guanyar. Si tens un equip dolent

Cloret:

dels 80, feia natació al matí, i a la tarda, ca-

i un entrenador normal , tens me nys pos-

- Disciplina i treball. El que em va inculcar la

mes, xlJ!S i partit.

En Mistrangelo, va ser dels

sibilitats de guanyar. Però, al fina l, depèn

Importància de fer les coses ben fetes.

que va començar a treballar porteria, esque-

de molts factors, dels equips, etc. Roupa-

Venturc:

mes, posicions de joc, situacions, respostes

kas és la gran sorpresa, independe ntment

- Un gran jugador, que va fer d'entre -

per als diferents moments de partit. És el pri-

de guanyar o perdre. Per la seva joventut i

nadorl¡ugador i un bon psicòleg. Tractava

mer entrenador de waterp::¡lo pur que vaig

pels 4 o S anys que porta d'entrenador, té

molt bé les persones.

tenir. Per això és un gran entrenador.

una capacitat i uns coneixements del wa-

S'oscó:
-Molt valent. Amb unes idees que va posar

Mo/utinovic:

terpolo que ens podria ajudar molt a

- Un gran entrenador basat en l'esquema

Espanya. A mi, que crec que tinc molta

davant de tot. El millor entrenador de

de treballar, trebaJlar i continuar treballant.

experiència en el waterpolo, em sorp rèn

I·època. Molt modem pelwaterpolo que es

sense donar cap tipUS d' importànCia al fac-

la rapidesa i les idees dares que mostra en

feia abans amb una agressivitat i una motIVa-

tor humà. Va ser un dels millors entrena-

resoldre els problemes amb e l waterpolo

ció extraordinàries.
Jbern:

dors del món però h mancava aquest factor

d·avui.

humà.

- Equ ilibri, serenitat. educació. Una perso-

Joné:
-Molt Inte l· ligent. Ha sabut entendre des-

aguanta bé la pressió, etc., i això és el que fa
guanyar partits.

leCCIó l'esperit de llUita i sobretot el fet que

prés de l'era Matutinovic que no s'havia de

un equip no caigUI mal en el paranydedei-

començar de zero o canViar -ho tot. .Aprofi-

I és important dir, també, que a la meva edat
i en la meva situació no tinc cap moti u ni cap
necessitat de contemporitzar amb les meves
opinions sobre els entrenadors. Crec que
puc dir, lliurement. el que realment penso.

xar-se anar, ni en optimismes i pessimis-

tar el treball del Matutinovic, continuar tre-

-Com creus que ho de ser un selecciono-

mes. Donar una serenitat molt Important

ballant amb una gran serietat. però aportant

dor nacional de waterpolo? Què creus
que s'ho de fer per conduir un vestidor
omb moltes personolitots, ton fortes i deci-

na mo lt cohe rent. En Lolo va donar a la se-

dins l' esport, En Lolo ho ha demostrat en

el factor humà, de complicitat amb un equip

tota la seva carrera esportiva i després en

que tenia una mitjana de 25-27 anys, i que
E<Iu<:JW
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farà que. en 6-7 anys. es manllngul a pnmera diVisió amb aqueJla baseoAIxò es pot

rem uns 40 candidats de tot el món. 51 p0gués ser. sena meravellós que un represen-

fe r a d iferents terntoris, convèncer a dife -

tant del waterpolo I d'Espanya pogufi estar

rents federacions regionals a invertir en
aquest senlJl. La federació espanyola lliga-

en un lloc tan privilegiat i lIui\ant per l'esport
naciona l.

da amb les regionals. pot ajudar. cercant
les feines d'aquests jugadors que estan a

- Creus pauible uno selecció nodonol catalana en un Ivtur?

punt de deixar de jugar i Inioar el cicle dI'!

-ts una hipòtesi. AVlJlla reabtat és la selec-

treball per una expansió del waterpolo a

CIÓ espanyola, Pot ser possible.

tot el territen espanyol. Crec que no sena
massa dlflCil ni tan car.

aprofundir perquè no exISteix, i per tant no
em preocupa. de moment.

No vul

- T'agradaria ser el seleccionador d'Es-

panyo? Creus que pot ser un bon repte per
o tu?
Va have r un momen t que ho pensava.

Bloc esporlfu

sives, un conjunt guanyodar cam el vos-

Ara ho he descartat. Si fos seleccionador

- Tomaràs o viure o Espanya definitiva·

tre?

ho hauna de ser dels meus companys i

men t o el teu lloc està amb la teva dono i

-Ivxò \la molt lligat amb els resultats. De

podria perdre aquesta relació . Vull man-

vegades un pot ser molt comunicabu o pot

tenlf aquest bon sabor de beca.
MOhagués en<antat entrenar els Rollan.

els teus fills a Pescora?
-Està preVist tomar a Pescara. Quan acabi

tenir umgran relaci6amb el capità i l'equip,

però SI no t'acompanyen els resultats aiXÒ
trontolla. Diguem la ventat: la gran relació
depèn dels rewltats. Després hi na l'educació de la persona. La persona SI és educada pot entendre que si s'ha equivocat ho
reconelXi i. es posa a treballar amb l'entrenador. amb el jugador, amb els companys. Hi na un seguit de factors als quals
s'ha de donar ...-.a gran mpor1ància, com

-Quina meno d'entrenament consideros

tencia! incre·lb le. però estic segur que
s'hagués perdut aques ta màgia que ens

adient per ol wulerpolislo duront lo lose
competitiva en una Olimpíada?

uneix. Si ara hagués d'esperar 10 anys

Jo estic convençut que quan s'arnba als

per ser seleccionador, tampoc tindria

Jocs Olímpics i veus els Iugos laus o e ls

cap sentit. per tot el que hem comentat

hongaresos. q ue van a la piscina a fer el

abans.

seu entrenament a l'hora concertada per

--Ouè es el millor i el pit¡or que t'ho passot

l'organttzacl6. durant aquells 10 dies de

en el woterpolo d'~lite?

competició, no té massa sentit. Nosaltres ens podíem quedar a la piSCina de
l'hotel fent un banyo nedant suau. Tot el

són els resultats I 1'educa06 esportrva que fa

-8 milorMdar. han estat les medallesd'or

que el problema dun més o menys. S. no

amb aquest eqUip.

exISteix aquesta educaci6 humana del juga-

E! pitjor ha estat quan un equip ens ha trait.
ha faltat al fair-play. En unes olimpíades, en
un Hongna-EEUU. per diferència de gols.
un dels tres equips (Espanya. Hongria o
EEUU) haVia dOentrar a les semiflf".als. No·
sa!tres estàvem a la grada i necesSitàvem
que aquell partit acabés de...-.a detelTl"llnada manera. Estava acabant d'aquella manera però quan ~n tres segons requlp

dOf. qualsevol petit incident pot durar setmanes i això és absurd per la dinàmica d'un
equip.

- Ouè creus que podria fer lo Federació
Espanyola per milloror; expandir el wuter-

polo orreu del pafs?
- Sé que s'està treballant per part d'en
Pere Robert. No hi na cap solucIÓ a curt
lerrmnl. Crec que la solució és fer un programa de treball de 4-5 anys en un territon

aquest any, tomo cap a Itàlia.

Garda, Sanz, etc .. perquè tenen un po-

hongarès es va delX3l'ferun gol. descarada-

ment. perquè passesSin els americans.

que tenies que fer ja estava fet. Bé o malament. Quan ¡¡,,¡bes al dia de la competlcl6 tot és en el cap, Si estàs bé o ma lament no ho canvies. e n un dia o dos, en
plena compe tiCIÓ. El fislc no canVia, el
que canvia és la dispoSICió pSicològica, El
que s'haVia de fer. s'ha fet. Ara el que
s'ha de fer és estar convençut que estàs

bé. afrontar el partrt amb la màXima se(letat I mirar endavant.

-Amb quina formo de sistemes de ¡oc et
mous millor en a tac i en defenso?
-Avui en dia e l joc queda reduil a molts
pocs metres quad rats per cada jugador.

o comunitat. contractant a un entrenador

Aquells dos equips \lan quedar d·acord en

se nse fe ina. conj untament amb dos o tres

deixar-nos fora. Ha estat una experiència

jugadors que puguin anar cap allà amb una
feina. potenCiant l'eqUip I sent el reflex dels

que em va deixar un sabor de boca molt
amarg.

d'aquella ciutat o provincia. Estic

en posició I I d'aquí a la posiCiÓ 5. Actual-

grama com aquest. un eqUip que està a se-

- És cerl que pots ser onomeno t membre
del COi?
- SI. és un gran honor que s'hagi pensat en

gona divisIÓ. en dos anys estana a pnmera

ml

d'entre tants candidats i tant bonso De

senvolupar unes tasques que convenim en

dlVlSióo No es tant que estigui a pnmera di-

tOIes maneres M molt dificil. ja que només

d'rrobe. QUI fa més bé l'cbc contribull'à ITII-

Visió. és que sota hi haurà una base que

hi haurà 3 o 4 Incorporacions I no sé si se-

"or a r encadenament de tots els abc de les

netS

segur que després de 4-5 en amb un pro-

apunts
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Abans ell el wate~o un jugador estava en

posició 4. creuava la defensa i podia seguI(
ment. cadascú té unes funcions. na de de-

