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DIARI 
Expedició ABACAT al campionat del món de Blackball 2.012 

Blackpool U.K. del 29-10 al 04-11 de 2.012 
      

 

 
 
 

28/10/12 
 
Els Divisió d’Honor fent treball mental per encarar la competició: 
 

 
 
Demà volem !! 
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29/10/12 
 
El viatge, pensat d’una manera, com quasi sempre, va sortir d’una altra. Tot va anar 
molt tard. 
 
Varem arribar pels péls, cansats i agobiats. Com anècdota destacada hem de dir que 
un d’els nostres cotxes mentre anavem perduts per Anglaterra cercant Blackpool va 
esser embestit per darrerra per un vehicle ocupat per persones sospitoses i abans que 
caure en mans d’una mafia de assaltants de carretera varem preferir marxar per 
cames, sense fer parte ni res, vaja a la fuga. 
 
Arribant en aquestes condicions és difícil jugar com deu mana, pel que prenem bona 
nota de anar pel món amb més temps de marge. 
 
Els primers enfrontaments varen anar aixÍ: 
 
MEN-A: 
 
1ra SESSIÓ MEN A EVENT – IRELAND vs CATALONIA 
 
Tot just arribant ens ha tocat ballar amb els aquest cop equip taronja del torneig, 
Irlanda. Aquest cop ja s'ha deslliurat de l'afegitó “del Sud”, i inclús podríem dir que 
s'iguala en quan a possibilitats . La veritat és que els dos darrers campionats on ens 
hem trobat aquesta selecció, ens han mostrat la seva millora en el joc i la competivitat, 
enduent-se els dos matxos. 15 a 10 pels del trèbol, amb la següent estadística 
individual: 
 
Aram Bernaus – 4 de 5 partides guanyades, 1 lag de 5 guanyats 
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Lluís Cubero – 2 de 5 partides guanyades, 0 lag de 5 guanyats 
Gustau Garcia – 2 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Joan Marminyà – 2 de 5 partides guanyades, 4 lag de 5 guanyats 
Roman Temporal – 0 de 3 partides guanyades, 3 lag de 3 guanyats 
Substituit al 15é i 18é enfrontament pel 
Eloy Alonso – 0 de 2 partides guanyades, 1 lag de 2 
 
 
NOIES: 
 
 20:00H 
 
CATALUNYA VS SOUTH AFRICA 
Després d’un trajecte Manchester-Blackpool una mica accidentat a causa del trànsit i 
les festivitats locals, arribem a l’hotel amb el temps just per fer un check in exprés, 
assistir a la cerimònia d’obertura i calçar-nos els tacs per obrir foc contra una de les 
seleccions favorites del campionat: Sud Àfrica, combinat format per unes jugadores de 
molta qualitat. Sens dubte patim les conseqüències del jet-lag i la falta d’aclimatació. 
24-1. Demà comença la veritable competició. 
 
 
SENIOR:: 
 
L’enfrontament amb Anglaterra prometía ja que varem arrancar amb un 4-0, però quan 
varen veure el panorama es varen posar les piles i en varen endosar un parcial superior 
a 10 partides. El miratge inicial va anar seguit de la baixada per l’esforç del viatge. El 
resultat va ser de 18-7. Bones sensacions. 
 
Després dels partits hem anat a tornar els vehicles; el periple ha estat complicat ja que 
no trobabem el taller on s’havien de deixar les màquines, ha estat “el dia de la 
marmota” donant voltes per Preston fins que a les 4 i pico de la matinada !!! ho hem 
localitzat. La paraula rebentats no es prou correcte per indicar com estavem, s’ha 
d’ampliar el diccionari de la llegua Catalana per fer una paraula nova que agreugi 
aquest estat. Anem a dormir per recuperar forçes, que ens faràn falta. 
 
 
30/10/12 
 
 
MEN-A: 
 
2na SESSIÓ MEN A EVENT – CATALONIA vs FRANCE 
 
I tot just llevats ens ha tocat ballar amb el rival més dur al que ens em enfrontat aquests 
darrers 5 anys, França. No recordo un enfrontament on tractèssim de tu a tu a aquest 
equip fins al meridià del match, però tot i ressistir aquest cop la sempre terrible 
empenta inicial dels gabatxons, no em estat capaços altre cop de superar la frontera 
dels 10 frames. 15 a 10 pels de la guillotina. 
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Aram Bernaus – 2 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Gustau Garcia – 2 de 5 partides guanyades, 0 lag de 5 guanyats 
Joan Marminyà – 3 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Roman Temporal – 2 de 5 partides guanyades, 5 lag de 5 guanyats 
Lluís Cubero – 1 de 4 partides guanyades, 2 lag de 4 guanyats 
Substituit al 22é enfrontament pel 
Eloy Alonso – 0 de 1 partides guanyades, 0 lag de 1 
 
 
3ra SESSIÓ MEN A EVENT – CATALONIA  vs SCOTLAND 
 
 
El millor enfrontament contra el rival més dur, la sempre victoriossa Escòcia, que se'ns 
ha escapat per un ajustat 11-14, amb la següent estadística individual: 
 
Aram Bernaus – 3 de 5 partides guanyades, 1 lag de 5 guanyats 
Gustau Garcia – 0 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Joan Marminyà – 2 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 guanyats 
Eloy Alonso – 4 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Roman Temporal  – 0 de 2 partides guanyades, 2 lag de 2 guanyats 
Substituit al 12é enfrontament pel 
Lluis Cubero – 2 de 3 partides guanyades, 0 lag de 3 
 
Com a resum i anècdotes individuals d'aquests tres matxos, podem destacar el 
fulgurant inici del primer dia del Gustau Garcia, que tot i la novetat, ens va fer gaudir de 
la seva presència a la taula. També hem de parlar de l'estupendo inici de l'Eloy Alonso 
com a titular de la selecció catalana Abacat Mens-A, adjudicant-se un magnífic 4 de 5 
versus la sempre dificíl Scotland, amb monstres al seu equip com Alan Reynolds, Scott 
Gillespie o Pat Holz. Fascinant també l'empremta que ens esta deixant l'Aram Bernaus, 
el nostre millor jugador fins al moment, que no està al TOP5 de l'estadistica individual 
del torneig perquè la seva sempre maleïda plaga amb les sabatilles li han provocat dos 
mistos que li han fet perdre 2 partides versus els Escocessos, evitant-li el que molt 
possible podria haver estat una plena de 5/5. Molt destacable també l'estadística del 
Roman amb els lags : una increïble 10 de 10!! ben segur que els convertirà aviat en A's. 
Dels dos dinosaures Joanet i Cubero, ben aviat us n'escriuré novetats, mai ens han 
tingut indiferents aquest parell.... Salut i bones partides, en live-streaming!  
 
 
NOIES: 
 
10:00H 
CATALUNYA VS NORTH IRELAND 
Comença un nou dia. Les nostres noies estan, ara si, descansades i regna l’optimisme. 
Davant tenim un os dur, Irlanda del Nord. Elles prenen la iniciativa però en cap moment 
aconsegueixen agafar l’avantatge suficient per estar tranquiles. Ens apropem fins el 9-8 
gracies a una inspirada Meritxell Cots que guanya 4 de 5. Finalment les nostres rivals 
encadenen un bon parcial i l’enfrontament finalitza 14-11. 
 
15:00H 
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CATALUNYA VS GIBRALTAR 
Toca el torn de Gibraltar. Com sempre que juguem amb aquesta selecció l’ambient és 
distés i amigable. Tot i el fair play exemplar, salten espurnes a la taula gracies a les 
ganes de guanyar de les jugadores dels dos equips. La cosa comença molt igualada 
amb un 5-5. Llavors l’equip rival ens sorprèn guanyant 8 partides consecutives amb la 
Nicky i l’Anaika fent de les seves. Catalunya finalment reacciona i aconsegueix puntuar: 
16-9. A destacar la bona feina de les jugadores Ester Pujol  i  Laura Castelló (ambdues 
3  de 5).   
 
20:00H 
CATALUNYA VS SCOTLAND 
Sens dubte, un dels objectius de venir a aquesta competició es competir contra les 
millors jugadores del mon de l’especialitat. L’enfrontament amb Escòcia ens ofereix 
aquesta oportunitat. Una selecció de jugadores que aglutinen qualitat, experiència i una 
solvència magnífica. Tot i el 24-1, les nostres jugadores no perden la cara a 
l’enfrontament en cap moment.  
 
 

 
 
SENIOR: 
 
Enfrontaments del dia: 
 
Gibraltar: 13-12 
Sudafrica: 22-3 
Gales: 17-8 
 
Gibraltar: 
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“El partit de les boles blanques”, ens varen traïr; en René tenía acabades tres partides, 
en  dues entra blanca per colocar la negra i una altra entra blanca i negra i en Vicens a 
la bona també perd entrant la blanca a la bola de colocació per la negra. Una selecció 
assequible que podriem haver guanyat. 
 
Sudàfrica: 
 
Ens varen guanyar sense escletxes. Uns jugadors esplendits, algún de més assequible 
però unes màquines. 
 
Gales: 
 
A la segona partida el Cesar va deixar una negra en suspensió virtual a la tronera, que 
fins i tot els adversaris no van entendre; era un forat sense gravetat!. Se les prometíen 
feliçes i la veritat es que varen patir molt per guanyar. Durant l’enfrontament varem tenir 
més opcions de partida nosaltres que ells però el resultat és el que és.  La aclimatació 
ja hi és. 
 
 
 
 
Com a curiositat Sènior del dia, en dos enfrontaments va haver-hi intervenció de tercers 
en dues tirades sobre negra, una del René que l’arbitre va sancionar positivament 
reconstruïnt la situació i que en René va acabar i una altra del César que es va resoltre 
començant de nou i tacada en contra.  
 
31/10/12 
 
Avui totes les seleccions han jugat els seus respectius individuals; comentem les 
partides dels jugadors que han jugat més d’un enfrontament: 
 
Laura Castelló: 
 
Ha començat guanyant a Mathilde Bouvi en un enfrontament, que encara que treballat,  
ha estat cómode ja que ha tingut el control a totes les partides. A partir del 3-2 
l’adversaria s’ha desquiciat i la Laura ha posat la directa.  
El segon enfrontament ha estat vs Linda Kirwan. La Laura estava a una altra galaxia i 
no ha aconseguit entrar a les partides, estava espesa i s’ha snoocat per atacar tres 
negres (a tres partides diferents). 
 
 
 
 
Joan Marminyà: 
  
S’ha enfrontat, per començar, amb un dels millors jugadors galesos: Mark Bowen. S’ha 
registrat molta igualtat fins el 4-4 però a partir d’aquí en Joanet ha posat la directa 
aconseguin un meritable 8-4. 
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Sandile Madlala ha estat el seu segon adversari, és també un dels jugadors destacats 
de Sudàfrica. Ha començat fent partida en Joan i a la segona ha entrat negra i blanca. 
Ha aconseguit recuperar-se fent el 2-1, però a partir d’aquí en Sandile ha començat a 
fer trajes i en Joan s’ha quedat fora de joc ja que li ha endossat 7 partides seguides: 2-
8. 
 
  
Roman Temporal: 
 
 
Sense cap mena de problema en Román s’ha desempallegat de Yassine Bellamine fent 
un parell de trajes i treient un meritori 8-3 desplegant un bon joc. 
Quan a jugat amb Graeme Rae ha estat el contrari ja que no ha fet les seves millors 
partides. Al final un 8-6 l’ha deixat fora de la competició. 
 
 
Xavi Duch: 
 
 
El seu primer enfrontament l’ha tingut amb un bon amic de la nostra selecció; el 
gibraltareny Emilio Luise. Els problemes amb els que ha tingut de lluitar en Xavi, a 
banda de les boles, han estat justament relacionats  amb el bon rotllo que tenim amb 
els del Peñón. En qualsevol cas, encara que una mica descentrat, ha aconseguit 
tombar la balança a la Bona: 5-4. 
El segon enfrontament l’ha lliurat amb en Brendan Hinchy. El dos a zero hauría sigut un 
resultat possible per les dues primeres partides però ha estat a l’inrevés i després 
algunes errades addicionals l’han portat a perdre per 5-0. 
 
 
César Marmol: 
 
 
Ha començat lluitant amb un Paul Wright que encara que bon jugador té un estil de joc 
“atípic” i desconcertant. En César ha suportat presió en algunes boles i finalment a la 
bona ha assolit el 5-4. Ha sortit feliç de l’enfrontament. 
Després li ha tocat el Sudafricà Loefte Nasiep, un altra bon amic de la Selecció 
Catalana. Gran jugador i molt amable. Les tres primeres partides han tingut varies 
alternatives però per una raó o per una altra s’han decantat per en Loefte. Llàstima 
perqué en César a la tercera partida, que estava força emmerdada, ha donat proves  
de gran qualitat al desmontar-la deseguida, pero no ha pogut acabar-la. A la cuarta 
partida hem vist el renaixement d’en Cesar que poc a poc s’ha anat creixent fins a jugar 
la bona, amb alguna serie pel camí. La última partida era del César però la negra i la 
pressió li han jugat una mala passada. 
 
 
 
Ara toca mirar-se les partides dels demés…….  
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01/11/12 
 
 
MEN-A: 
 
 
4ta SESSIÓ MEN A EVENT –  NORTHERN IRELAND vs CATALONIA 
 
Ben segur que s'enrocordaven aquest Irlandessos del Nord de la derrota que els vam 
infringir a la final de consolació del passat campionat d'Europa 2011, perquè tot i les 
tacades de sortida del Lluís i l'Eloy, no em pogut superar l'insuficient nombre de 9 
frames a favor. A destacar el 5 de 5 en lags que no li ha comportat una tacada al Xino 
Cubeiro, i el 3 de 5 en frames per l'Eloy continuant amb la bona ratxa de la jornada. I la 
sorpresa del campionat: el Roman ha perdut el primer lag desprès de guanyar-ne 
consecutivament 13. Haurem d'esperar a la tercera jornada per assolir la tant dessitjada 
primera victòria, que tant de bó ens doni ales cap a les semis... I hope, I hope, al Dijous 
haurem d'esperar.... la la la lalaaaaa! 
L'equip ens ha deixat la següent estadística individual: 
 
Lluis Cubero – 2 de 5 partides guanyades, 5 lag de 5 
Roman Temporal  – 2 de 5 partides guanyades, 4 lag de 5 guanyats 
Aram Bernaus – 1 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Eloy Alonso – 3 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 guanyats 
Gustau Garcia – 0 de 1 partides guanyades, 0 lag de 1 guanyats 
Substituit al 8é enfrontament pel 
Joan Marminyà – 2 de 4 partides guanyades, 3 lag de 4 guanyats 
 
 
5na SESSIÓ MEN A EVENT – CATALONIA  vs  WALES 
 
Ja us ho deia jo que parlaria haviat dels dos Seniles de l'equip!!! de bon matí i havent 
dormit altre cop fantàsticament, el Lluís ha tornat amb un excel·lent 3 de 5 amb tacada 
a favor i en contra incloses. El Joanet ha donat mostres de la seva indubtable qüalitat, 
però tot i així no ha pogut superar les 2 victòries davant la pel moment esquadra líder 
del torneig, desaprofitant degut a la mala sort a la sortida, els 4 de 5 lags guanyats, 
continua així Marmi!!! 
L'equip ens ha deixat la següent estadística individual: 
 
Joan Marminyà – 2 de 5 partides guanyades, 4 lag de 5 guanyats 
Aram Bernaus – 1 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Lluis Cubero – 3 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 
Roman Temporal  – 1 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Eloy Alonso – 0 de 3 partides guanyades, 0 lag de 3 guanyats 
Substituit al 11é enfrontament pel 
Gustau Garcia – 0 de 2 partides guanyades, 0 lag de 2 guanyats 
 
 
NOIES: 
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6na SESSIÓ LADIES EVENT – CATALONIA  vs  ENGLAND 
 
Deu ni dó amb la primera embranzida de les catalanes, 2 a 2 i aguantant el tipus davant 
la inclemència.... 
Les noies dominen les partides, però detalls de mala sort amb blanques i auto-snookers 
no els hi permeten aguantar i les saxones se'n van amb un 2 a 6. La impressió és que 
les noies han lluitat frame a frame, amb un bon balanç atac-defensa, i un bon to 
competitiu, però ens em quedat amb 5 frames a favor i amb ganes de revenja, una 
setmana més aquí i ja ho tindríem!! 
 
L'equip ens ha deixat la següent estadística individual: 
 
Andrea Cucurella – 2 de 5 partides guanyades, 1 lag de 5 guanyats 
Laura Castelló – 1 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Mari LaChica  – 1 de 5 partides guanyades, 1 lag de 5 
Ester Pujol  – 1 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Meritxell Cots – 0 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 guanyats 
 
 
SENIOR: 
 
Els enfrontaments del dia han estat: 
 
 
França: 18-7 
Escocia: 21-4 
 
França: 
 
A diferència d’altres edicions, aquest any, tot i que estem perdent, els enfrontaments no 
son una passejada de l’adversari i els fem suar de valent les partides. Aquest 
enfrontament ha estat una bona  mostra d’aixó i cal destacar l’estravada d’en René que 
ha guanyat 4 dels cinc enfrontaments jugats. 
 
Escocia: 
 
Ens han apallissat, no hem aconseguit entrar en les partides. En César ha trencat una 
mala racha de no fer tacades- Encara ens queda demà per veure de guanyar alh 
 
02/11/12 
 
SENIOR: 
 
Els enfrontaments del dia han estat: 
Irlanda: 20-5 
Irlanda del Nord: 20-5 
 
Les dues Irlandes ens han atropellat. El millor del día ha estat en Jordi. 
Hem d’aprendre’n més 
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NOIES: 
 
7na SESSIÓ LADIES EVENT – CATALONIA  vs  WALES 
 
Un altre òs dur de rossegar aquestes rivals, però la impressió que em donen les 
nostres noies és que ho pensen donar tot al seu últim enfrontament d'aquests mundial, 
la veritat és que m'enorgulleixo de totes perquè si més no, ho intenten de totes totes, i 
possiblement encara que el resultat no acompanyi, despleguen el seu millor joc. 
Tandebó ens el mostrin allà casa nostra, encara que de ben segur els costarà 
encadenar una altra setmana complerta de jugar i conviure amb lo millor del planeta 
billarístic.  
Aquí ja tothom va desmelenat, i cadascuna de les nostres troba el seu millor joc, encara 
que les galesses cedeixen poquíssim aire on respirar a la taula, nogensmenys surten 
subcampiones d'aquest mundial. 
 
L'equip ens ha deixat la següent estadística individual: 
 
Andrea Cucurella – 0 de 5 partides guanyades, 3 lag de 5 guanyats 
Laura Castelló – 1 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 guanyats 
Mari LaChica  – 2 de 5 partides guanyades, 0 lag de 5 
Ester Pujol  – 0 de 5 partides guanyades, 1 lag de 5 guanyats 
Meritxell Cots – 0 de 5 partides guanyades, 2 lag de 5 guanyats 
 
MEN-A: 
 

CATALUNYA-ENGLAND  

Ens enfrontem a l’actual campiona d’Europa que pràcticament repeteix l’equip que es 
va alçar amb el títol el 2011 a Tullow (Irlanda). Els nostres fan un inici d’enfrontament 
espectacular i s’arriben a situar 6-4 al seu favor amb en Lluis Cubero i l’Eloy Alonso 
matxacant anglesos com el mateix William Wallace. Tot seguit, per això, l’equip britànic 
reacciona demostrant un altíssim nivell i depurada técnica, i aconsegueix un parcial de 
8-2 amb varies tacades. Finalment el partit acaba amb un meritori 15-10.  

ESTADÍSTIQUES  

Eloy Alonso: 3 partides guanyades de 5 (0 lags guanyats)  

Lluis Cubero: 3 partides guanyades de 5 (3 lags guanyats)  

Aram Bernaus: 2 partides guanyades de 5 (2 lags guanyats)  

Roman Temporal: 1 partida guanyada de 5 (2 lags guanyats)  

Joan Marminyà: 1 partida guanyada de 5 (1 lag guanyat)  

CATALUNYA-MARROC  
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Enfrontament disputat contra el combinat marroquí, tota una potència emergent del 
blackball mundial. No és fins a la segona meitat del partit quan els catalans 
aconsegueixen obrir una mica d’escletxa al marcador (parcial de 9-1) amb la 
col.laboració de tots els nostres jugadors en aquesta fase. Al final 14-11. L’Eloy i el 
Lluís es mostren com els jugadors més efectius amb tres partides guanyades 
cadascún. Bona victòria per acabar la competició amb la moral alta.  

ESTADÍSTIQUES  

Eloy Alonso: 3 partides guanyades de 5 (3 lags guanyats)  

Lluis Cubero: 3 partides guanyades de 5 (0 lags guanyats)  

Aram Bernaus: 2 partides guanyades de 5 (2 lags guanyats)  

Roman Temporal: 3 partides guanyades de 5 (3 lags guanyats)  

Gustau García: 3 partides guanyades de 5 (3 lag guanyat)  

 

No ha estat un mudial en el que les nostres seleccions hagin estat al seu millor nivell 
però sempre s’en recull una gran experiència. Confiem que en properes edicions 
poguem millorar el nostre nivell billarístic. 

 

 
 
Bones Partides !!! 


