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Diari d’ABACAT a la Nations Cup 2017De l’1 al 10 de Novembre
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San Pawl il-Baħar
MALTA

1/11/17. Sense incidències inicials, excepte la targeta d’embarcament
d’en Roman que per problemes d’impressió era pràcticament il·legible
per petita, el primer problema ha aparegut just abans de pujar a l’avió,
quan Andreu Jam ha hagut de quedar-se a Catalunya per un problema
familiar. Vicens el substituirà a l’equip màster a l’espera que es pugui
incorporar en els dies vinents.
Aterratge perfecte i trasllat a l’hotel. Demà al matí farem la desfilada.

Dia 2/11/17
Després d’una espera notable va arribar la Presidenta de Malta i es va
poder inicia la cerimònia d’obertura d’aquesta Nations Cup.

Aqui podeu veure la desfilada.
MEN-A

La primera jornada per l'equip A no ha anat com esperàvem, hem perdut
els dos partits jugats.
El primer partit contra Irlanda del Nord un equip sòlid però que ens va
donar moltes oportunitats i no vàrem ser capaços de gestionar.
Roman Temporal va estar a bé en les primeres partides i a la resta ens
va costar arrencar, com és habitual el primer set 4-1 en contra. Vàrem
poder recuperar a 6-4 i 7-5 però després el matx se'ns va escapar de les
mans i el resultat final va ser de 16-9.
El segon enfrontament contra Malta va ser molt diferent, molt bones
sensacions a l'inici fins al 8-8 tot va anar bé però com és habitual l'equip
maltès va fer de les seves i vàrem estar uns quants minuts amb
problemes d'acta i això no ens va beneficiar per res del món, una tàctica
habitual en ells. El resultat final va ser de 15-10. La dada interessant del
partit és que Tony Drago és professional de snooker maltès juga en
aquesta selecció.
Dia 3/11/17
MEN-A
El segon dia ha començat amb mal peu pels A, el partit contra Gibraltar
s'ha complicat. Començant amb un 2-1 en contra no hi ha hagut manera
de girar el marcador. Se'ns han escapat moltes partides per culpa de no
donar importància a jugades simples i això va fer que la pressió jugués el
seu paper en aquest enfrontament. Finalment la partida decisiva no va
anar gaire a favor nostre i en Karim de Gibraltar va guanyar per imposarse 13-12.

El segon partit contra Shetlands es el que ens havia de donar la primera
victòria i així va ser. És el primer enfrontament que és va veure l'equip
relaxat i això va fer que arribéssim a 13 amb bastant facilitat, el resultat
final però va ser de 15-10.
Esperem que el dia lliure que tenim ens ajudi per encarar els següents
enfrontaments que no seran fàcils per poder entrar a la fase final on
tenen plaça 6 equips.
Dia 4/11/17
INDIVIDUALS
A men, l’Eloi, Roman, David P. i Quim van passar primera ronda prou
bé, però en la segona David i Eloi no van tenir massa opcions, Roman
que va jugar la partida decisiva contra un Nord Irlandès que va guanyar
la següent ronda a Liam Dunster, jugador favorit de la competició i en
Quim va acabar perdent als últims 32 en un partit molt ràpid 5-1.
A Júnior Sub-23 David Perales ha perdut a primera ronda.

A Sènior Toni García i JJ Aliaño han perdut al seu primer enfrontament.
Cèsar Plaza per relaxar-se una mica s’ha hagut de jugar l’enfrontament a
la bona amb el seu rival Australià, amb mòlt bona actitud competitiva.
Després ha tornat a guanyar un jugador gal·lés amb molta més autoritat
que a la ronda anterior. Andy Hughes ha guanyat al gal·lés Chris
Rouston, però al següent enfrontament s’ha vist derrotat, però a la bona i
de tacada. Joanet ha vençut a un jugador clàssic del Catalònia, Billy

Stirling, remuntant un 4-3 i jugant-s’ho a la bona. Ha fet dues tacades una
a la primera partida i a la bona també.
Un molt bon resultat - amb premi inclòs - encara que potser en Joan ha
quedat amb la sensació que podria haver arribat més lluny encara. Ara
bé, i com tots sabem, la nostra sort, si no totalment capritxosa, sovint
depèn de detalls tan i tan petits que serien del tot imperceptibles si no fos
a través de les rutes i les configuracions finals de les boles sobre la taula,
amb tota la seva bellesa i tot el seu horror.
En el Màster Ramon va passar el primer enfrontament 5-0 però es va
quedar al segon perdent per 1-5. René anava guanyant i li van remuntar i
Vicens va perdre per golejada a mans d’un conegut de Vilaseca, en
Tyrone Kelly.

Equip B

Dia 5/11/17
MEN-A
El partit contra els vigents subcampions d'Europa, Xipre, va ser complicat
i no vàrem ser capaços d'estar concentrats en cap moment. El partit va
acabar 16-9. És difícil estar bé quan les coses no surten com un vol i ja
aquestes alçades de la competició només ens queda gaudir de
l'experiència.
Dia 6/11/17
MEN A
Finalment el dia va començar bé! El partit contra Austràlia va començar
una mica igualat, però després ens vàrem distanciar per acabar 14-10,
els últims partits se'ns van escapar. Seguidament teníem el partit contra
Irlanda que va anar encara d'allò més bé, vam començar amb un parcial
de 4-1 i vàrem anar tot el partit per davant per acabar 17-8 i evitar que
Irlanda guanyés el punt.
La marató de 3 partits seguits, va acabar amb Escòcia que ens va passar
per sobre i no vam aconseguir puntuar, cosa que havíem fet en tots els
partits. El dia de demà se'ns presenta amb l’oportunitat de passar a la
fase final depenent de nosaltres, davant però, tenim Anglaterra i França.

SÈNIOR

A l'equip de Sèniors tots tenim la sensació que avui serà una jornada
decisiva. Després de tres enfrontaments, portem dues victòries - contra
Irlanda i Gibraltar - i només un de perdut, contra el País de Gal·les.
La nostra efectivitat fins ara ha estat del 56%, que ens deixa
provisionalment al quart lloc a la classificació amb 7 punts (els tres
primers tenen 9 i el cinquè té 5). Dels quatre enfrontaments que ens
queden, els dos més assequibles - contra Malta i Austràlia - es juguen
avui.
Creiem que, si podem guanyar aquests dos enfrontaments, és quasi
segur que ens classificarem per les semis. No sabem si ho aconseguirem
o no, però no podia haver-hi més bon ambient a l'equip: no hi ha tensions
de cap classe i tots estem donant suport els uns als altres. Així que si la
part psicològica acaba tenint un paper determinant, victoriosos sortirem.
Dia 7/11/17
MEN A
L'última jornada de la fase prèvia es presenta complicada havent de
guanyar un dels dos partits per assolir la classificació. El primer partit
contra la selecció d'Anglaterra va començar amb un mal parcial, aquesta
selecció formada per Whelan, Carney, Lucas, I'Anson i un parell més, és
una de les favorites a emportar-se el campionat. Finalment vàrem
puntuar amb el resultat de 16-9.
El següent partit també difícil contra la selecció francesa que mai hem
aconseguit derrotar va començar igual amb un parcial d’11-3 fins a

arribar la derrota per 13-4 i resultat final de 19-6. Teníem un dia complicat
i no vàrem ser capaços de fer la feina. Malauradament després d'una
setmana amb molt mal joc els 14 punts assolits no van ser suficients per
classificar-nos, Xipre amb 16 punts va quedar per davant nostre a la
sisena posició i nosaltres a la setena i aquí va acabar la nostra
participació. Ara a donar suport als Júniors!

SÈNIOR
El campionat d'equips ja ha acabat per nosaltres. Desgraciadament no
vam poder convertir el bon esperit d'equip en alguna cosa més i en les
dues últimes jornades hem encadenat quatre derrotes consecutives. El
que més mal ens va fer va ser l'enfrontament amb Malta que, amb un
equip que ens va sorprendre per la seva qualitat, ens va guanyar 17 a 8.
Les altres tres derrotes - contra Austràlia, Anglaterra i Escòcia - eren
totes de 15 a 10.
Encara que ha estat una competició d'equips, no seria de justícia que no
destaquéssim el gran paper que ha fet en Joan. No només ha estat
instrumental en animar l'equip durant tota la competició sinó també ha
guanyat 28 de les seves 35 partides; una efectivitat del 80%, quedant així
primer dels 46 jugadors que hi han participat.

Cap i a la fi, crec que tots som conscients que no podem culpar la nostra
mala sort ni a ningú més que a nosaltres mateixos pel fet que no hem fet
més en aquest campionat. Clarament si volem competir tu a tu amb l'elit
en l’àmbit internacional, hem de millorar tots. Bé, tots menys en Joan: en
el seu cas ens conformarem que continuï igual.

Tot plegat crec que tot l'equip estarà d'acord que ha estat una molta bona
experiència, i més experiència. Tots ho hem passat bé i tots haurem tret
lliçons positives pel futur. Ja arribarem.

INDIVIDUALS JÚNIOR SUB-18
La campanada d’aquesta Nations Cup l’han donada en Pere Alcazar i
l’Axel Aliaño a l’individual sub-18, que després de lluitar aferrissadament
amb la resta de competidors han hagut d’enfrontar-se en una final
catalana de la categoria. Màxima emoció especialment perquè l’expedició
Catalana no sabia a qui animar, tant com apreciem aquests dos
fenòmens. Va imposar-se en Pere Alcazar, espectacular tots dos.
Ben segur que en un futur molt proper seran tots dos a la màxima
categoria i donaran alegries a la nostra selecció.

Recepció del Ministre d’Esports de Malta.
Després que en Pere i l’Axel rebessin els seus trofeus de les mans del
senyor Paul Attard, el coordinador de l’àrea de Joves, Esports i
Organitzacions Voluntàries del Ministeri d’Educació, el senyor Attard molt
amablement ens va invitar a reunir-nos amb el Ministre d’Esports de
Malta al parlament a Valetta, la capital de Malta, abans de finalitzar la
nostra estada en el seu país.
La nostra delegació – els dos campions, en Pere i l’Axel, en Pere Alcázar
Sr. i el President d’Abacat, l’Andy Hughes – va passar quasi una hora i

mitja al Ministeri d’Educació parlant primer amb en Roderick Tanti, el
President de la Malta Eight-Ball Federation, i després amb Dr. Clifton
Grima, el Ministre d’Esports de Malta de temes diversos. Amb en
Roderick Tanti es va comentar l’estat actual de Blackball a Catalunya i
Malta (allà tenen uns 1200 federats entre Blackball i World Rules i dues
federacions diferents), el Catalonia Pool Festival, i la situació de l’esport
internacional. En la conversa amb el Dr. Clifton Grima vam conversar
també sobre les possibilitats que Malta pogués organitzar el mundial de
Blackball i altres temes d’interès més generals, com la història de Malta,
amb referència especial a l’esport, incloent-hi - atès que la diplomàcia
realment no és el nostre punt fort - la derrota històrica de 12 a 1 en
l’Espanya-Malta l’any 1983.
Després d’agrair el gran detall que havien tingut amb nosaltres en
rebre’ns al ministeri, ens van portar en cotxe directament a l’aeroport per
reunir-nos amb la resta de l’expedició.
Pels dos nois va ser una gran experiència i un honor: el magnífic colofó
d’un memorable viatge.

