


+ benvinguda
Des d’esmaixada.cat ens plau publicar la primera guia del Mundial del 
projecte. Portem molts mesos treballant i creant contingut de bàsquet 
en català al nostre web, però ens prenem aquesta iniciativa com la 
presentació en societat de la nostra família. 

En aquesta guia, que podreu gaudir de manera indefinida ja que està 
lliure de qualsevol criteri de temporalitat, hi trobareu tota la informació 
sobre el Mundial de bàsquet que començarà el dia 31 d’agost: horaris, 
grups, enfrontaments, fases i dades. Teniu un anàlisi de cadascuna de 
les seleccions centrat en els jugadors clau, en els punts forts i febles, 
i en la dinàmica que han anat seguint. Ens ha portat molt entusiasme 
fer aquesta guia, moltes hores i molt esforç per coordinar-nos, però 
creiem que el resultat ha valgut la pena.

Us animem a seguir-nos durant la temporada a les nostres xarxes so-
cials: twitter (@esmaixadacat) i instagram (@esmaixadacat); a més 
de, evidentment, llegir-nos a esmaixada.cat . Continuarem potenciant 
el contingut de bàsquet en català a tots els nivells: lligues estatals, 
lligues femenines, lligues masculines, competicions continentals...de 
tot! Això només comença.

Per acabar vull comentar un detall que no ha de passar desapercebut: 
l’Eduard Roselló és el responsable de tota l’edició de la revista. Així 
doncs, ja sabeu a qui heu d’agrair l’existència d’aquest material!

http://esmaixada.cat
https://twitter.com/Esmaixadacat
https://www.instagram.com/esmaixadacat/
http://esmaixada.cat
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el                       mundial                          mes                 obert                dels          temps                     recents      
Estem acostumats a que les competicions intercontinentals de seleccions 
tinguin un denominador comú: un domini tirànic d’Estats Units. Són el mi-
llor país del món jugant a bàsquet, compten amb unes estructures inter-
nes i externes d’elit i són modèlics en la instrucció dels jugadors. A més, 
sempre porten convocatòries increïbles que triomfen amb contundència 
inapel·lable. Aquest any, però, amb l’arribada del que es coneix popular-
ment com “la llista C”, l’entorn projecta Estats Units com una selecció que 
ja no és intocable. El Mundial té més favorits que mai i el mateix objectiu de 
sempre: derrotar el favorit. Que continua sent Estats Units.

Com mencionem a l’article dels candidats a MVP, aquest any hi ha domini 
dels jugadors europeu. Un campió de l’NBA (Marc Gasol), un líder que fa el 
bàsquet una mica més divertit i que és a un pas de ser el millor interior del 
món (Nikola Jokic) i un monstre sense precedents (Giannis Antetokounm-
po) són tres dels jugadors que podrien donar un ensurt en qualsevol mo-
ment a qualsevol combinat. Perfils fets i drets amb característiques de so-
bres per ser dominants. Per altra banda, USA té una plantilla més profunda 
que cap altra i un jugador perimetral inigualable (el màgic Kemba Walker), 
però no tenen la reputació d’altres ocasions ni infonen la por que en el seu 
dia infonien a l’entorn. És un altre tipus de respecte, i es nota.

La selecció que és candidata a mirar als ulls a USA és Sèrbia. Tot i la baixa 
d’un gran artista com Milos Teodosic, el combinat de Djordevic manté una 
bona pila de generadors perimetrals i interiors que faran del joc per pare-
lles una assegurança de vida i un racó de seguretat tàctic letal: Jokic, Micic, 
Jovic, Bogdanovic...punts, direcció i creativitat per totes bandes. El selec-
cionador, també llegenda, ja va dir que aquest any tenien moltes ganes de 
trobar-se amb els americans; i que guanyi el millor. I és molt possible que 
així sigui, perquè les seleccions històriques sempre troben la manera de 
ser a les cites històriques.

Per altra banda, Grècia és impossible de descartar. Tenen l’MVP de l’NBA, 
Atetokounmpo, que a més pot interpretar tots els papers de l’auca a FIBA. 
Conductor de transicions i roller en estàtic. Quants equips tenen un perfil 
així? Quants perfils així hi ha hagut al llarg de la història? Doncs això, que 
Grècia és molt i molt perillosa. Serà clau veure l’adaptació de jugadors que 
han hagut de fer un pas enrere com Printezis o Bouroussis, visiblement 
desplaçats tàcticament, i també la capacitat per jugar durant força fases 
sense pilota de Nick Calathes. Al final, Antetokounmpo és una invitació al 
monòleg i una gran manera de guanyar partits. I els Mundials es basen en 
els resultats. Si a més la segona unitat és capaç de suplir la gran carència 
dels titulars, el triple, podem estar parlant d’una selecció temible a nivell 
físic,  tècnic i tàctic. Segur que arribaran molt lluny. Molt. Perquè són grecs 
i perquè tenen el millor jugador del torneig.

I no, tampoc podem oblidar-nos d’Espanya. Marc Gasol, la millor versió de 
Ricky Rubio, les ganes de reivindicar-se dels germans Heuer, la base que 
ja es coneix, el binomi de Madrid, un tècnic que ha evolucionat moltíssim 
aquest any...i una fama que guanya partits per defecte. Espanya, si té un 
bon dia, pot vèncer tothom; la defensa és extraordinària i Rubio millora tots 
els atacs, igual que un Marc Gasol que en els preparatoris ja ha demostrat 
que llegeix el bàsquet a una velocitat mental privilegiada. Però no, no ens 
enganyem: l’autèntic objectiu d’Espanya és arribar als JJOO i, allà, donar el 
comiat merescut a un dels més grans de tots els temps. Ai, com el troba-
rem a faltar.

No és mal moment per recordar que faltaran favorites. On és Eslovènia? 
Pregunteu-li a la FIBA. Mentrestant, i creuem els dits perquè no prengui 
mal ningú més, només ens queda esperar que arribi el dia 31 al matí per 
començar a gaudir de bon bàsquet i maleir els ossos de qui va decidir que 
les finestres, dutes a terme d’aquesta manera, serien una bona idea. Ja 
veieu què heu aconseguit.

Artau Pascual



qui                        sera                              mvp?
El Mundial d’aquest any té moltes absències però pot continuar presumint 
de talents inigualables. Per primera vegada després de molts anys, els ju-
gadors americans no seran els millors a nivell individual. Aquest any els 
candidats a MVP, en línies generals, seran estrelles europees de l’NBA. A 
Esmaixada tenim tres candidats claríssims, i ara us els raonarem acurada-
ment. Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials i 
a una enquesta que trobareu penjada al web per deixar-nos els vostres va-
ticinis. I sí, tot i les baixes, un dels candidats és de la selecció d’Estats Units.

1) Giannis Antetokounmpo
El monstre grec, MVP de l’NBA, s’entregarà completament a la causa hele-
na per intentar endur-se una medalla. Ell mateix s’ha encarregat de trans-
metre a l’entorn el valor del sentiment grec que té dins seu explicant que 
canviaria l’MVP per un Mundial, així que estem avisats: Antetokounmpo no 
deixarà ni rastre dels rivals que vulguin frenar-lo.

Ja sabem com són els equips liderats per Giannis Antetokounmpo: funcio-
nalitat pura i dura, molta amplitud, amants de la velocitat i agressius en 
defensa. És una mica la línia grega, no? La referència dels Bucks sap que 
de la seva adaptació al bàsquet FIBA, que li exigirà una concepció del joc 
que encara està desenvolupant, en dependrà l’aspiració del seu equip (ell 
és el cap visible del relleu generacional). Antetokounmpo serà la potència 
física més incontestable de l’edició mundialista i un dels playmakers més 
imparables que Europa hagi vist en els temps recents. A més, la seva ame-
naça triplista ja no és nul·la, així que tampoc se’l pot flotar a temps complet. 
Jugar contra Antetokounmpo requerirà que els rivals modifiquin els seus 
esquemes i que s’hagin d’enfrontar a una bifurcació molt perillosa: deixar 
que Anteto sigui Anteto i i intentar frenar els companys o, per contra,  ac-
tuar justament al revés. Ambdues fórmules poden ser letals.

D’Anteto en sabem que pot jugar en qualsevol posició. És molt factible que 
en situacions estàtiques faci de pivot ja que té el millor joc en execució de pick 
and roll del Mundial i és clarament superior a la resta de perfils físics. En tran-
sició serà el conductor. La pregunta és molt simple: hi ha alguna selecció que 
el pugui minimitzar? Jo, amics, crec que no. Un dels plats principals que ens 
trobarem abans en el torneig serà un Grècia vs USA, allà sortirem de dubtes.



qui                        sera                              mvp?
2) Nikola Jokic
Que un jugador gras sigui qui marqui el ritme del teu equip no hauria de 
ser una notícia bona pel seleccionador, però quan aquest és Nikola Jokic cal 
comprar-li tot. Nikola Jokic, amb projecció de pivot d’elit de l’NBA a nivells 
històrics ja que és un dels exponents del bàsquet modern “a la seva mane-
ra”, arriba al Mundial amb l’objectiu de fer de Sèrbia la selecció que, per fi, 
derroti Estats Units i posi punt final a la tirania. No deixa de ser curiós que 
el millor jugador de Sèrbia i el segon –o el primer- jugador del Mundial sigui 
algú que en moments puntuals puguis arribar a plantejar-te si li agrada el 
bàsquet, no?

Nikola Jokic encarna perfectament la figura del point center. És un jugador 
que catalitza tot el joc del seu equip i que, ja sigui als pals, a la prolongació 
del triple o en sortides de bloqueig, millora totes les jugades. Jokic és una 
font de puresa basquetbolística que no entén de ritmes, de sistemes ni de 
cap concepte; ell juga i fa jugar. 

Sèrbia, i més amb la caiguda de Teodosic, l’acceptarà com el guia de l’equip. 
Serà el generador primari i el responsable de definir la identitat de l’equip. 
Sèrbia té un dels millors atacs estacionats de l’NBA, i això el beneficia molt. 
La convocatòria, amb quatre pivots, deixa clar que faran de les combina-
cions interiors amb Jokic com a líder un dels seus segells de personalitat. 
Podrà nodrir-se moltíssim dels 2vs2 amb Micic, el seu Jamal Murray eu-
ropeu, i també podrà explotar encara més el perímetre (la seva amenaça 
triplista és molt considerable). Jokic trencarà esquemes.

Sèrbia necessitarà la seva millor versió per arribar lluny i no hi ha res que 
ens faci pensar que no s’hagi d’adaptar al bàsquet FIBA (on s’ha format). 
Això sí, com hem vist durant els preparatoris, que no l’esperin als contraa-
tacs; Jokic juga caminant. Com els bons.



qui                        sera                              mvp?
3) Kemba Walker
L’estrella d’Estats Units serà un debutant, com pràcticament tota la selec-
ció. No parlem d’una estrella emergent, ni molt menys, perquè ja sabem 
que cada any hi ha jugadors que queden fora de la convocatòria d’Estats 
Units perquè n’hi ha de més bons que  ho mereixen més. Aquest any, però, 
amb tots els problemes que hi ha hagut, serà el nou base dels Celtics l’en-
carregat de conduir l’equip i d’enfortir l’estructura de Popovich. Haurà de 
ser l’element desequilibrant (tot i que hi ha moltes probabilitats que durant 
el torneig explotin altres jugadors).

Kemba Walker és el millor jugador d’1vs1 perimetral del torneig (amb el 
permís del seu company Jayson Tatum). És capaç de fer de tot a partir del 
bot, sap viure dins d’un sistema i té una bona relació amb Gregg Popovich 
(quina pena que els entrenadors no siguin candidats a MVP). És superior a 
tots els PG del Mundial, simplement.

Kemba, a més, s’aprofitarà dels espais que generi la selecció de Popovich 
(una selecció molt rica tàcticament parlant) per exercir encara més de vers 
lliure i per potenciar una virtut que el fa millorar: el dinamisme. Serà un 
infern intentar defensar-lo. Estats Units pot fer un bon paper sense la seva 
millor versió, fins i tot continuaria sent clara candidats si ell no fos part 
de la llista, però Kemba Walker sap que té una gran oportunitat i que pot 
guanyar-se el lloc per la llista dels Jocs Olímpics de l’any vinent. 
El noi del somriure etern ha de ser la punta de llança d’una selecció que, 
realment, va al torneig amb els jugadors que hi volen anar. Podrem gaudir 
de Kemba Walker, tu!



calendari
grups                                     i

GRUP A 
Costa d’Ivori
Polònia
Veneçuela
Xina

GRUP D
Angola
Filipines
Itàlia
Sèrbia

GRUP G
Rep. Dominicana
França
Alemanya
Jordània

GRUP B
Costa d’Ivori
Polònia
Veneçuela
Xina

GRUP E
Turquia
República Txeca
Estats Units
Japó

GRUP H
Canadà
Senegal
Lituània
Austràlia

GRUP F
Grècia
Nova Zelanda
Brasil
Montenegro

fase                             de 
grups

1a Fase  Del 31 d’agost al 5 de setembre         
Dissabte 31 d’agost: 
10:00h. Polònia - Veneçuela
14:00h. Costa d’Ivori - Xina
Dilluns 2 de setembre:
10:00h. Veneçuela - Costa d’Ivori
14:00h. Xina - Polònia
Dimecres 4 de setembre:
10:00h. Costa d’Ivori - Polònia
14:00h. Veneçuela - Xina

GRUP B
Rússia
Argentina
Corea
Nigèria

GRUP C
Espanya
Iran
Puerto Rico
Tunisia

Dissabte 31 d’agost: 
10:30h. Rússia - Nigèria        
14:30h. Argentina - Corea
Dilluns 2 de setembre:
10:30h. Nigèria - Argentina  
14:30h. Corea - Rússia
Dimecres 4 de setembre:
10:30h. Corea - Nigèria
14:30h. Rússia - Argentina

Dissabte 31 d’agost: 
10:30h. Iran - Puerto Rico       
14:30h. Espanya - Tunisia
Dilluns 2 de setembre:
10:30h. Tunisia - Iran               
14:30h. Puerto Rico - Espanya
Dimecres 4 de setembre:
10:30h. Puerto Rico - Tunisia
14:30h. Espanya -  Iran

Dissabte 31 d’agost: 
09:30h. Angola - Sèrbia
13:30h. Filipines - Itàlia
Dilluns 2 de setembre:
09:30h. Itàlia - Angola
13:30h. Sèrbia - Filipines
Dimecres 4 de setembre:
09:30h. Angola - Filipines
13:30h. Itàlia - Sèrbia

Diumenge 1 de setembre: 
10:30h. Turquia - Japó           
14:30h. Rep. Txeca - Estats Units     
Dimarts 3 de setembre:
10:30h. Japó - Rep. Txeca         
14:30h. Estats Units - Turquia
Dijous 5 de setembre:
10:30h. Turquia - Rep. Txeca           
14:30h. Estats Units - Japó

Diumenge 1 de setembre: 
10:00h. N.Zelanda - Brasil    
14:00h. Grècia - Montenegro      
Dimarts 3 de setembre:
10:00h. Montenegro - N.Zelanda       
14:00h. Brasil - Grècia
Dijous 5 de setembre:
10:00h. Brasil - Montenegro           
14:00h. Grècia - N.Zelanda

Diumenge 1 de setembre: 
09:30h. Canadà - Austràlia      
13:30h. Senegal - Lituània 
Dimarts 3 de setembre:
09:30h. Austràlia - Senegal        
13:30h. Lituània- Canadà
Dijous 5 de setembre:
09:30h. Canadà - Senegal        
13:30h. Lituània - Austràlia

Diumenge 1 de setembre: 
10:30h. Rep. Dominicana - Jordània 
14:30h. França - Alemanya          
Dimarts 3 de setembre:
10:30h. Alemanya - Rep. Dominicana
14:30h. Jordània - França
Dijous 5 de setembre:
10:30h. Alemanya - Jordània        
14:30h. Rep. Dominicana - França



calendari
grups                                     i

Dissabte 7 de setembre: 
10:30h. 1r GRUP G - 2n GRUP H 
14:30h. 1r GRUP H - 2n GRUP G         

Dilluns 9 de setembre:
10:30h. 2n GRUP G - 2n GRUP H 
14:30h. 1r GRUP G - 1r GRUP H

 QUARTS DE FINAL
 DIMARTS 10 DE SETEMBRE
 Q1: 1R GRUP I - 2N GRUP J        13:00h.
 Q2: 1R GRUP J - 2N GRUP I        15:00h.
 DIMECRES 11 DE SETEMBRE
 Q3: 1R GRUP K - 2N GRUP L     13:00h.
 Q4: 1R GRUP L - 2N GRUP K     15:00h.

 SEMIFINALS
 DIVENDRES 13 DE SETEMBRE
 10:00h.  
 S1: GUANYADOR Q1 - GUANYADOR Q3  
14:00h.
 S2: GUANYADOR Q2 - GUANYADOR Q4

Dissabte 7 de setembre: 
10:30h. 1r GRUP E - 2n GRUP F 
14:30h. 1r GRUP F - 2n GRUP E         

Dilluns 9 de setembre:
10:30h. 2n GRUP E - 2n GRUP F
14:30h. 1r GRUP E - 1r GRUP F

2a Fase  Del 6 al 9 de setembre         

fase                             
f       inal

 GRUP I
1R GRUP A
1R GRUP B
2N GRUP A
2N GRUP B

 GRUP K
1R GRUP E
1R GRUP F
2N GRUP E
2N GRUP F

 GRUP L
1R GRUP G
1R GRUP H
2N GRUP G
2N GRUP H

Divendres 6 de setembre: 
10:00h. 1r GRUP A - 2n GRUP B 
14:00h. 1r GRUP B - 2n GRUP A         

Diumenge 8 de setembre:
10:00h. 2n GRUP A - 2n GRUP B
14:00h. 1r GRUP A - 1r GRUP B

Divendres 6 de setembre: 
10:30h. 1r GRUP C - 2n GRUP D 
14:30h. 1r GRUP D - 2n GRUP C         

Diumenge 8 de setembre:
10:30h. 2n GRUP C - 2n GRUP D
14:30h. 1r GRUP C - 1r GRUP D

 GRUP J
1R GRUP C
1R GRUP D
2N GRUP C
2N GRUP D

 FINAL
 DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
 14:00h.
 GUANYADOR S1 - GUANYADOR S2
 10:00h.
 PERDEDOR S1    - PERDEDOR S2

Fase Final Del 10 al 15 de setembre         



grup                             a Xina
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:           14:00h. Costa d’Ivori - Xina 
Dilluns 2 de setembre:       14:00h. Xina - Polònia
Dimecres 4 de setembre:  14:00h. Veneçuela - Xina

Aspiracions al torneig
El principal objectiu xinès és superar la fase de grups. Com hem comentat, tan Costa de Marfil, com Polònia i Veneçuela no són tan superiors a la selecció 
xinesa. Compten amb una gran capacitat ofensiva i si s’impliquen tasques defensives poden aspirar a liderar el grup. Un cop aconseguit aquest primer 
objectiu (el principal), tocarà deixar la millor imatge possible davant del seu públic.

  Jugadors a seguir

Abdurexiti Abudushalamu:
Aquest és el jugadir que cal seguir amb atenxió, d’origen Ui-
gur és la dinamita i la referència ofensiva xinesa. Caldrà estar 
atents si aquestes capacitats ofensives poden portar benefi-
cis al llarg del torneig o no. La seva entesa i capacitat d’asso-
ciar-se a la pista Lin Jian Chen.

Lin Jian Chen:
Jugador que resultarà clau en l’argument ofensiu, juntament 
amb Abudushalamu són la pedra de toc de l’estil ofensiu en 
què Xina basa el seu joc.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Rui ZHAO E 23 1,94 Sense equip 11 punts de mitjana, escolta suplent

5 Shuo FANG B 28 1,90 Beijing ShouGang Basketball (XIN)

6 Ailun GUO E 25 1,92 Liaoning Flying Leopards (XIN)

9 Xiaochuan ZHAI A/AP 26 2,04 Beijing Ducks (XIN) Campió del torneig FIBA Asia 2015

11 Jianlian YI P 31 2,13 Guangdong Dongguan Bank (XIN) Primera ronda, Pick 6 draft 2007 per Milwaukee Bucks

13 Kelanbaike MAKAN A 26 1,96 Xinjiang Guanghui Club (XIN)

15 Zhou QI AP 23 2,17 Xinjiang Flying Tigers (XIN)  AP titular 11.2 punts, 7 rebots y 2.3 taps (estrella)

17 Minghui SUN B 23 1,87 Zhejiang Lions (XIN)

20 Junfei REN P 29 2,05 Zhejiang Lions (XIN)

23 Abdushalamu ABUDUREXITI E/A 23 2,03 Xinjiang Flying Tigers (XIN) 18.1 punts i 7.3 rebots, màxim anotador del combinat

24 Jiwei ZHAO B 24 1,85 Liaoning Flying Leopards (XIN) Es el segon màxim anotador del combinat (18 ppp), 

31 Zhelin WANG P 25 2,12 Fujian Xunxing Basketball (XIN) Base suplent (no drafejat al 2017)

Li Nan 44 Va jugar als JJ.OO d'Atenes i Pekin representan a Xina



grup                             a Xina
El gegant asiàtic arriba al mundial sota la condició de selecció amfitriona, ni més ni 
menys. Les poques opcions xineses de fer un bon paper transiten ineludiblement 
per superar la primera frase. Un objectiu que sembla factible a tenor del grup en el 
que ha quedat enquadrat. La principal tasca doncs, serà continuar a través de les 
fases eliminatòries i atreure el màxim d’aficionats possibles a l’esport.

Per tal d’aconseguir els objectius anteriorment citats, el combinat xinès portarà  
totes les seves principals referencies. Liderats per la seva estrella Zhou Qi, Xina 
posseeix el talent i les condicions físiques per com a mínim plantar cara al seu 
grup. Aquest, el conformen Costa de Marfil, Polònia i Veneçuela. 

La selecció amfitriona es presenta al mundial amb uns objectius modestos però 
il·lusionats. És un combinat que garanteix punts en totes les posicions i una ri-
quesa en alternatives ofensives molt destacable. Ara bé, valdrà aquest arsenal 
ofensiu per superar les obvies mancances del combinat?

Punts forts 
Un estil de joc assumit
Xina compta amb un estil de joc interioritzat i què recorda, salvant unes diferencies 
de talent notòries, amb el Moreyball. Els amfitrions hauran de mostrar la seva mi-
llor versió si volen superar a la resta de seleccions del seu grup. A priori els xinesos 
són un equip de vocació clarament ofensiva. També hem de fer referencia que és 
un equip que tot i la seva joventut té bona IQ, malgrat que a vegades peca de pre-
cipitació en la presa de decisions. 

Partint d’aquesta premissa, els xinesos porten una plantilla enèrgica i acostumada 
a jugar a un ritme elevat i basat en transicions fulgurants. Pràcticament tots els 
jugadors poden ser una amenaça exterior i si es troben inspirats poden dinamitar 
el partit. En aquesta faceta haurem de seguir amb atenció Abudurexiti Abudusha-
lamu (escolta titular) hi ha Lin Jian Chen (aler titular). Aquets dos jugadors concen-
traran gran part del volum ofensiu xinès i són especialistes en el triple (40%).

L’energia i la velocitat que imprimeixin els jugadors xinesos serà una de les seves 
cartes de triomf (atenció a Qian Wu). I tot per un objectiu: el triple. Xina és una selec-
ció que ha abraçat amb molta animositat els conceptes del pace&space (però no del

tot el de l’eficiència). Com a resultat, han creat un estil ofensiu, vibrant i molt ale-
gre però que a vegades pot pecar de ser monòton a la par que efectiu. I és que els 
xinesos ja han deixat mostres del que poden ser capaços de fer amb una triomf 
de prestigi 84-70 davant delsfísicament superiors jugadors de Camerun (sense 
Embiid). 

Una plantilla eminentment jove
Una de les característiques més notòries de la convocatòria de la selecció xinesa 
és la dominant joventut dels seus integrants. Xina presenta una mescla de talent 
i energia jove amb un petit nucli de veterans que exerciran més de mentors que 
de jugadors. Després de perdre’s l’últim mundial d’Espanya, la selecció asiàtica ha 
abordat una més que necessària renovació generacional.

I és que, malgrat l’òbvia inexperiència de molts dels seus jugadors (que no han 
disputat mai una competició internacional), és evident que el talent el posseeixen. 
Si el talent s’imposa a la inexperiència, Xina tindrà molt de guanyat.  

Punts dèbils 
La falta d’una verdadera estrella
Un dels obvis punts febles és la falta d’un jugador diferencial. Zhou Qi és un bon 
jugador, però no és un jugador que et garanteixi cotes superiors. En aquest sentit, 
l’aposta pel bloc és una opció més que sensata a tenor de les circumstàncies.

La defensa és l’assignatura pendent
Com no podia ser d’altra manera en un equip de vocació clarament ofensiva, la de-
fensa és una assignatura pendent. El combinat xines té les condicions físiques per 
ser un equip correcte en l’apartat defensiu, però la seva implicació deixa molt que 
desitjar. Comparar les transicions ofensives xineses amb les defensives és com 
veure la nit al dia. Si amb la primera tots tenen clar què han de fer o on han d’anar, 
en el segon cas, el caos és més que notable. Amb tot Xina, si s’implica, compta amb 
recursos suficients per defensar amb garanties. 
Aquesta fragilitat defensiva també es trasllada a la zona, on els falta d’un rim 
protector de garanties. Xiao Chuan Zhai és un pivot rebotejador, clau en un equip 
construït per anar a la transició ràpida, però té enormes dificultats per contenir als 
rivals per culpa de la seva falta d’envergadura.

per Rubén Guerrero
        @Ryoguerrero

http://esmaixada.cat/author/robguerrero/
https://twitter.com/Ryoguerrero


grup                             a polonia

  Jugadors a seguir

PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:           10:00h. Polònia - Veneçuela
Dilluns 2 de setembre:       14:00h. Xina - Polònia
Dimecres 4 de setembre:  10:00h. Costa d’Ivori - Polònia

Aspiracions al torneig
Polònia serà primera de grup (Xina, Veneçuela i Costa d’Ivori). És una selecció que té ganes de redimir-se després d’uns anys en l’os-
tracisme i que se centrarà especialment en la capacitat atlètica i anotadora dels seus jugadors perimetrals. Té bons penetradors i 
bons triplistes. Jugaran la primera fase amb suficiència i patiran una mica més a la segona.Allà necessitaran ser un equip de veritat.

AJ Slaughter:
Escorta nord-americà nacionalitzat polonès que recentment 
ha signat amb el Betis provinent de l’Asvel, on va fer 11,1 
punts per partit amb un 43% en llançaments triples. Tot apun-
ta que serà una de les referències exteriors de Polònia

Adam Waczynski:
L’aler d’Unicaja que la temporada passada va baixar una mica la 
seva producció ofensiva però és un jugador de moments, el que 
vindria a ser un llançador de tota la vida, si agafa la ratxa bona 
pot ser perillós.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

2 Aleksander Roman BALCEROWSKI P 18 2,15 Herbalife Gran Canaria (ESP)

3 Michal SOKOLOWSKI A 26 1,96 Stelmet Enea Zielona Gora (POL)

5 Aaron CEL AP 32 2,05 Polski Cukier Torun (POL)

6 A.J. SLAUGHTER B 32 1,91 ASVEL Basket (FRA) Exterior amb bon canell i velocitat. Serà bàsic.

9 Mateusz PONITKA E 25 1,98 PBC Lokomotiv Kuban (RUS) Jugador molt físic. Serà el termòmetre d'intensitat.

12 Adam WACYZNSKI A 29 1,95 Unicaja Málaga (ESP) Un dels referents de l'equip.

13 Dominik OLEJNICZAK P 23 2,08 OLE MISS (USA)

15 Kamil LACYZNSKI B 30 1,83 Anwil (POL)

33 Karol GRUSZECKI E 29 1,96 Polski Cukier Torun (POL)

34 Adam HRYCANIUK P 35 2,06 Arka Gdynia (POL)

55 Lukask KOSZAREK B 35 1,87 Stelmet Enea Zielona Gora (POL)

77 Damian KULIG AP 32 2,06 Istanbul BBSK (TUR)

ENT Mike Taylor 47 Experiència com assistent NCAA i entrenador G-LEAGUE



grup                             a polonia
Selecció número 25 al rànquing FIBA, edició especial per a ells ja que feia 52 anys 
que no eren a una Copa del Món, per tant les ganes de fer-se un lloc en el torneig 
de titans del bàsquet mundial són molt i molt grans.

Primer, parlem del camí que ha hagut de recórrer l’equip entrenat per Mike Taylor 
per assolir la fita de jugar un Mundial; al grup dels qualifiers van coincidir amb 
Lituània, Itàlia, Croàcia, Països Baixos i Hongria, a priori un grup força disputat ja 
que classificaven 3 dels 6 equips, i n’han quedat fora equips com Croàcia, molt 
penalitzat per no poder comptar amb els seus NBA i Eurolliga durant les finestres. 

Han obtingut un balanç de 8 victòries i 4 derrotes, fet que els ha donat el bitllet per 
a la Xina. Entre els seus puntals per assolir-ho trobem l’exblaugrana Lampe fent 
14,2 punts 7 rebots i el capità de l’equip Adam Waczynski anotant-ne 13,5 i sent 
peça clau. Altres jugadors com AJ Slaugther, un rodamon del bàsquet europeu o el 
poderós aler del Lokomotiv Ponitka també han estat importants. 

Passem ja al present, a les aspiracions de Polònia a la Copa del Món. A priori, ha 
de ser capaç de classificar-se en un grup amb l’amfitriona Xina, Costa d’Ivori i Ve-
neçuela,  i a partir d’aquí anar partit a partit sabent-se una selecció amb força limi-
tacions ja que a l’encreuament després de grups jugarien, suposadament, contra 
Argentina o Rússia, seleccions superiors.

I per acabar, analitzarem una mica la plantilla, un bloc que s’ha mantingut força 
constant els últims anys i amb alguns jugadors força interessants. Maciej Lampe, 
AJ Slaughter, Mateusz Ponitka, Adam Waczynski i el base Koszarek.

És una selecció molt enfocada en el pick and roll dels seus exteriors, sobretot amb 
Koszarek i el combo AJ Slaughter, possiblement el jugador de més talent pur, tot i 
que el millor jugador de la selecció és Ponitka sense cap mena de dubte. A més a 
més, busquen força pilotes a Lampe, que ja té els seus anys però segueix treient 
molt de rèdit a situacions al pal baix i al pal mitjà, exercint un bon joc de peus i un 
notable tir a mitja distància o des del 6,75. 

En defensa no és un equip que estableixi un nivell físic massa fort tret de Ponitka, 
així que tampoc és un equip que defensi molt malament però hi ha moltíssimes 
coses que pot millorar, és clar. 
En definitiva, amb Polònia tenim un equip perillós, que no va a la Xina de turisme i 
que en una mala tarda té 3-4 jugadors que poden enviar cap a casa una bona pila 
de seleccions. 

per Marc Cruces
       @FutbolKiller

http://esmaixada.cat/author/marc99/
https://twitter.com/FutbolKiller


grup                             a vene+++cuela,
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:           10:00h. Polònia - Veneçuela
Dilluns 2 de setembre:       10:00h. Veneçuela - Costa d’Ivori
Dimecres 4 de setembre:  14:00h. Veneçuela- Xina

Aspiracions al torneig
Els veneçolans tenen el problema de la vaga, igual que Costa d’Ivori. En el seu cas tenen una mica més de talent i una identitat molt més clara, però con-
tinuen sent un equip molt limitat. El seu punt fort és precisament que compten amb jugadors que es coneixen, així que tenen una bona química. Poden 
passar a la segona fase perfectament.

  Jugadors a seguir

Néstor Colmenares: 
És possiblement el jugador més regular d’aquesta selecció. 
Una peça central de la zona que, malgrat el seu desavantatge 
de centímetres, sempre té una infinitat de recursos per en-
cistellar. Cal destacar la rapidesa del seu joc de peus i el tir de 
mitja distancia. Jugador molt perillós. 

Gregory i José Vargas:
Els germans Vargas són uns il·lustres dins d’aquesta selecció. 
Dos jugadors desequilibrants en l’1 contra 1 i molt ràpids de 
mans. Són dos dels perills més destacats d’aquesta selecció 
juntament amb Colmenares.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

5 Gregory VARGAS B 33 1,86 Guaros (VEN) Base molt ràpid i experimentat

7 Jhornan ZAMORA A 30 1,93 Club Ourense Baloncesto (ESP) Habilidós en el bot i bon llançament mig

9 Pedro CHOURIO E 30 1,86 Guaros (VEN)

10 José VARGAS E 37 1,95 Guaros (VEN)

11 Luis BETHELMY AP 32 2,00 Guaros (VEN)

13 Anthony PÉREZ P 25 2,06 Trotamundos (VEN)

14 Miguel RUÍZ A 28 2,02 Trotamundos (VEN)

15 Windi GRATEROL P 32 2,05 

18 Heissler GUILLENT B 32 1,86 Guaros (VEN)

21 Dwight LEWIS A 31 1,98 Trotamundos (VEN)

23 Michael CARRERA A 26 1,96 Soles de Mexicali (MEX)

43 Néstor COLMENARES AP 31 2,03 Guaros (VEN) Màxim anotador de la selecció

ENT Fernando Duró 59 Va ser auxiliar a seleccions com Brasil o Argentina a principis del 2000



grup                             a vene+++cuela,

Veneçuela: sang i ganes llatinoamericanes.
Veneçuela s’ha convertit en un equip molt perillós per a tothom.

Quan parlem de bàsquet llatinoamericà sempre ens venen Argentina o Brasil com 
equips més punters, però pocs parlen d’una selecció que ha anat agafant forma, i 
aquesta és Veneçuela. Un equip molt lluitador, molt fort i que sempre busca el físic 
dels seus rivals per poder aconseguir superar-los. 

Tot i tenir cares poc conegudes en el panorama europeu i de l’NBA, el cert és que 
hi ha jugadors molt interessants i amb molt talent. La gran majoria d’aquesta són 
trets de la seva pròpia lliga o la coneguda com l’Eurolliga de llatinoamèrica: la Liga 
de las Américas. Serà molt interessant veure jugadors d’aquella lliga al Mundial, i 
qui sap si poden tenir una oportunitat futura a Europa o Estats Units. 

Punts forts 
- Físic i intensitat: tots els equips llatins destaquen per la seva forma de jugar 
física i la duresa dels seus partits. Veneçuela no és per a menys es basa en la po-
tència, el contacte i les transicions. 

- Jugadors amb punteria: si alguna cosa destaca d’aquesta selecció és la seva 
vessant ofensiva. Són jugadors de caire ofensiu amb molts punts a les mans en 
totes les posicions de la pista. És un equip molt perillós en situacions de rebot i en 
el control de joc, molt curosos amb la possessió de pilota, tot i que ocasionalment 
poden precipitar-se.

Punts dèbils 
- Nivell mig-baix: les comparacions són odioses, però aquesta selecció de Ve-
neçuela no es troba al nivell d’altres seleccions. En el seu grup A, podria tenir més 
d’un mal de cap amb Xina o Costa d’Ivori. Aquest equip pot fer coses molt interes-
sants al Mundial, però haurà de treballar de valent si vol anar a les altres rondes.

- On és la defensa?: la lliga de Veneçuela és una lliga que busca més l’espectacle i 
el punt ofensiu que no pas la defensa. Veneçuela passa més de la defensa, no són 
tan temibles en aquest aspecte, punt en el que molts equips tindran oportunitats 
més senzilles per aconseguir cistelles. 

- Pocs referents i poc lideratge: tot i tenir jugadors de talent, hi ha pocs referents 
dins d’aquest equip. Són jugadors que tenen poca capacitat de lideratge i la seva 
irregularitat afecta a tothom. Un mal llançament, un error en la jugada o una pèr-
dua absurda els pot condemnar.

per Iván Beas
        @ivanbeas4

http://esmaixada.cat/author/ivanbeas4/
https://twitter.com/ivanbeas4


grup                             a costa 
d+                   i       vori

  Jugadors a seguir

PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:           14:00h. Costa d’Ivori - Xina
Dilluns 2 de setembre:       10:00h. Veneçuela - Costa d’Ivori
Dimecres 4 de setembre:  10:00h. Costa d’Ivori - Polònia

Aspiracions al torneig
Els ivorians arriben al torneig en un moment complicat. Entre vagues i baixes, la seva participació està massa condicionada. I la seva estrella és Deon 
Thompson, així que tot serà molt difícil en el seu cas. En el millor dels casos podrien competir contra Xina o Veneçuela, però no haurien de passar de la 
primera fase de grups.

Deon Thompson:
Aler-pivot amb molt físic capaç de pivotar davant qualsevol 
cinc i amb molt bona mà des de la llarga distància, o sigui, un 
gran problema pels seus defensors. Va ser un dels millors in-
teriors a la Lliga Endesa fins que el va fitxar el Zalgiris, equip 
Eurolliga.

Guy Edi:
Aler format a França i a la NCAA (Maryland i Gonzaga) que 
després de passar per Estats Units va tornar a França i actual-
ment juga al Nantes. Va fer una bona qualificació ajudant al 
seu equip amb 10 punts per partit. 

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Noe-Carles ABOUO A 29 1,94 ADA Blois Basket (FRA)

6 Bryan PAMBA E 27 1,91 Caen Basket Calvados (FRA)

7 Baru ADJEHI P 27 2,07 Leyma Basquet Coruña (ESP)

8 Louri Frejus ZERBO P 30 2,13 JL Bourg en Bresse (FRA)

10 Souleyman DIABATE B 32 1,82 SLUC Nancy Basket (FRA)

11 Vafessa FOFANA AP 27 2,01 Cholet Basket (FRA)

12 Bali COULIBALY AP 24 2,01 TOAC Basket (FRA)

13 Tiegbe BAMBA P 28 2,01 C'Chartres Basket (FRA)

14 Guy EDI A 30 1,99 Champagne Chalons Reims (FRA)

15 Mohamed DÉBA KONE P 38 2,10 JA Vichy Clermont (FRA)

21 Deon THOMPSON AP 30 2,04 Unicaja Málaga (ESP) Destinat a ser el líder d'aquesta selecció.

30 Abraham SIE B 19 1,79 Abidjan Basket Club (CIV)

ENT Paolo Davide POVIA 40 Entrenador italià molt vinculat a Suïssa



grup                             a costa 
d+                   i       vori

Es tracta d’una de les seleccions més fluixes del torneig, dependran molt de la seva 
estrella: Deon Thompson. El jugador ha destacat a la millor lliga europea, l’ACB, 
però li falta experiència en aquest tipus de torneig. També ha disputat partits Eu-
rolliga, però no de manera brillant.

En casos normals, Costa d’Ivori és una de les candidates a caure a la fase de grups, 
però no li ha tocat un de difícil i per tant podria donar la sorpresa. Tret de Polònia, 
que sembla la favorita al seu grup, si que podria plantar cara davant seleccions 
com Veneçuela o Xina.

Punts forts
- Joc físic: a falta de qualitat, bo és el físic. I Costa d’Ivori en té molt d’això. Jugadors 
atlètics i amb molta musculatura però que pocs d’ells tenen una bona mà. Aquí farà 
molta feina Deon Thompson, que sí té un molt bon tir des de fora i intentarà donar 
equilibri amb el físic de la resta.

Punts dèbils 
- Nivell baix: és una de les seleccions amb menys nivell del torneig. Els hi falta 
anotació i talent, el físic no els hi donarà 80 punts per partit (que moltes vegades 
no són ni suficients per guanyar). 

- Un únic referent: només Deon Thompson és el jugador que pot arribar a fer esta-
dístiques brillants dins l’equip. L’ex jugador del Burgos s’haurà de convertir en Su-
perman si el seu equip vol tenir opcions. I sí, també hi ha problemes amb Thomp-
son, és la primera vegada que juga amb aquesta selecció i ho fa amb l’únic objectiu 
de tenir un passaport cotonou que el permeti tenir millors contractes al continent 
europeu.

per Jordi Valle
         @jordivs24

http://esmaixada.cat/author/jordivs24/
https://twitter.com/jordivs24/


grup                             B russia
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:               10:30h. Rússia - Nigèria       
Dilluns 2 de setembre:           14:30h. Corea - Rússia
Dimecres 4 de setembre:      14:30h. Rússia - Argentina

Aspiracions al torneig 
Rússia té la missió d’anar a buscar la segona plaça de la primera fase, perquè tot fa pensar que la primera serà per Argentina que es troba un pèl per 
sobre a nivell basquetbolístic. Alexey Shved havia de ser l’home clau. Amb una mitjana de 23 punts per partit a l’Eurolliga, Shved serà una baixa que 
provocarà canvis en els plans de Rússia i, per conseqüent, les aspiracions ja no podran ésser les plantejades anteriorment. Tal i com comentaven a l’en-
tradeta, revalidar la plata de 1994 és una utopia, però l’objectiu ha de ser aspirar a tot per tal de recuperar sensacions competitives. Rússia necessita, al 
cap i a la fi, iniciar un nou cicle vital ple de nous protagonistes que arribin recolzats per les actuals estrelles.

  Jugadors a seguir
Sergey Karasev:
Aler tot-terreny que torna a Europa després de l’aventura NBA 
passant per Brooklyn i Cleveland, signa pel Khimki que li ha 
près el fitxatge al CSKA. Ha de ser la referència en atac man-
cats d’Shved.

Vitaly Fridzon:
Escorta veterà que porta tota la vida anant a la selecció i co-
neix a la perfecció el funcionament del combinat nacional. El 
del CSKA té molta experiència en competicions grans i apor-
tarà serenor i treball a l’equip.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

2 Andrei SOPIN B 22 1,86 MBA (RUS)

3 Sergey KARASEV A 25 2,02 Khimki (RUS) Ha de ser la referència de l'equip. Fa de tot.

4 Evengii BABURIN B 32 1,90 Nizhny Novgorod (RUS)

6 Grigory MOTOVILOV E 21 1,93 Spartak Primorye (RUS)

7 Vitaly FRIDZON E 33 1,96 Lokomotiv Kuban (RUS) Jugador habituat a les competicions internacionals.

8 Vladimir IVLEV P 29 2,07 Lokomotiv Kuban (RUS)

11 Semen ANTONOV AP 30 2,02 CSKA Moscou (RUS)

12 Andrey ZUBKOV AP 28 2,05 BC Zenit St. Petesburg (RUS)

20 Andrey VORONTSEVICH AP 32 2,07 CSKA Moscou (RUS) Llegenda russa. Aportarà veterania i saber estar.

22 Mikhail KULAGIN B 25 1,90 CSKA Moscou (RUS)

31 Evgeny VALIEV AP 29 2,05 BC Zenit St. Petesburg (RUS)

41 Nikita KURBANOV A 32 2,03 CSKA Moscou (RUS) Un dels jugadors més veterans i treballadors. 

ENT Sergei Bazarevich 54 Va ser jugador-entrenador de Dynamo de Moscou.



grup                             B russia
Rússia és una selecció històrica amb una excelsa capacitat competitiva, però, ac-
tualment, es troba en una etapa de reconstrucció, de tornar-se a trobar. El princi-
pal objectiu no serà un altre que recuperar sensacions i passar la primera fase, tot 
i que voldran ser la sorpresa i demostrar que segueixen sent un combinat a tenir 
en compte a nivell mundial. Veient la situació actual de la selecció (han perdut els 
seus 4 millors jugadors) no crec que repeteixin l’extraordinària fita del Mundial de 
Canadà del 1994, cita en la que van perdre en la final davant els Estats Units, però 
penso que poden arribar a quarts de final, doncs tenen un equip, per ara, poc sòlid 
però amb gran projecció tècnica-tàctica i molt de talent.

Punts forts 
- Varietat d’alers: El combinat rus té una gran varietat d’opcions a les posicions 
d’aler. Gran parts dels jugadors, que són molt polivalents, poden desenvolupar-se 
oberts o tenint més presència a la pintura. De tots ells, hauria d’agafar la batuta 
l’ex NBA Sergey Karasev, que va aconseguir 11 punts de mitjana amb un 45% en 
tirs de camp durant la fase prèvia de classificació. Així mateix, també ha destacat 
amb el Zenit, aconseguint 17 punts per partit de mitjana.

Punts dèbils
Les baixes: Les absències tornen a destacar en el cas de Rússia. La principal notí-
cia gira entorn la baixa de l’estrella Timofey Mozgoz, que ha estat de baixa durant 
la temporada i que no podrà arribar a la fita mundialista. De la mateixa manera, 
també seran baixa Dimitry Khvostov (base titular), Ivan Ukhov (base), Alexey Sh-
ved i Dimitry Kulagin. Aquestes baixes porten molts maldecaps i fan que d’altres 
jugadors (alguns encara verds) hagin d’assumir més responsabilitats. Val la pena 
recordar que, hi haurà constants canvis de jugadors desplaçats i molts jugadors 
d’alçada hauran de defensar contra atacants amb molta més mobilitat. Penso 
que Rússia patirà, especialment, en el joc interior, on el seleccionador Bazarévich 
haurà de jugar fins aconseguir tocar amb la tecla ideal. En principi, ni Artem Zabe-
lin ni Artem Klimenko són dos jugadors de gaires garanties.

per Miquel Blázquez
        @BlazquezFont

https://twitter.com/BlazquezFont


grup                             B argentina
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:              14:30h. Argentina - Corea
Dilluns 2 de setembre:          10:30h. Nigèria - Argentina DAost: 
Dimecres 4 de setembre:     14:30h. Rússia - Argentina 

Aspiracions al torneig
Al final, posant en una balança les fortaleses i les febleses, analitzant el camí que pot trobar-se l’equip sud-americà fins a una hipotètica final i, sobretot, 
ponderant molt aquest caràcter competitiu i la picaresca que sempre demostren els argentins, els quarts de final haurien de ser una meta assumible. Els 
grups A i B són dels més fluixos així que és d’esperar -o se’ls hi ha d’exigir- que no pateixin gaire per arribar a les rondes finals.
Més enllà de lluitar per semifinals o medalles, repte potser complicat per a la selecció actual, el que hauria de buscar Argentina és la classificació pels Jocs. 
Les dos millors seleccions americanes accediran directament a Tòquio 2020 i tenint en compte que EE.UU és campiona olímpica i té el bitllet assegurat, 
Canadà, Brasil i Veneçuela s’auguren com els seus grans rivals. La classificació per quarts de final els hi hauria de garantir aquesta plaça doncs les altres 
tres tenen camins més complicats i podrien caure abans. Existint la possibilitat d’un Argentina - Veneçuela a 2a Fase, la pilota -mai millor dit- estarà a 
les seves mans. 

  Jugadors a seguir

Facundo Campazzo:
El jugador del Madrid serà el timó de la selecció. Un 
dels millors directors d’Europa, serà el principal genera-
dor de l’equip. Excel·lent defensor, molt ràpid de mans i 
cames, el menut jugador també té punts i molta màgia a 
les mans. Vital en el sistema Sergio Hernández.

Luis Scola:
Màxim anotador de la història de la selecció, el veterà 
interior serà, una vegada més, el líder de l’equip argentí. Ju-
gador d’enorme qualitat i versatilitat ofensiva, veurem com 
l’afecten els anys, però serà, amb total seguretat, un dels ju-
gadors més utilitzats.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Agustín CÁFFARO P 24 2,10 San Lorenzo (ARG) Pivot molt jove que ve de realitzar una excel·lent temporada amb Libertad. Mòbil, físic, corre bé la pista i pot generar des del bot. Està millorant el tir. 

3 Luca VILDOZA B 24 1,88 Baskonia (ESP) El jove base argentí és pura electricitat. Gran defensor en l'1c1 i adaptable a la posició d'escorta, compta amb un gran llançament exterior. 

4 Luis SCOLA AP 39 2,06 Shanghai Sharks (XIN) Veterà amb gran experiència ACB i NBA. Màxim anotador històric de la selecció, tindrà un paper molt important com a capità de la selecció.

7 Facundo CAMPAZZO B 28 1,79 Real Madrid (ESP) Excel·lent defensor, en atac destaca per la seva agilitat, velocitat i habilitat amb la pilota. Talent pur, serà el director i líder de l'equip.

8 Nicolás LAPROVITTOLA B 29 1,85 Real Madrid (ESP) Més talent en la posició de base pels argentins. MVP de l'última ACB, Lapro són punts i màgia i arriba al Mundial en estat de gràcia.

9 Nicolás BRUSSINO E 26 2,02 Casademont Zaragoza (ESP) Escorta-aler amb bon llançament de tres punts i una gran primera passa. Amb Tenerife ha llançat un 39%T3 a ACB i 45%T3 a Europa.

10 Máximo FJELLERUP E 21 1,93 San Lorenzo (ARG) Talent molt jove. La seva adaptació a San Lorenzo no va ser fàcil però ha acabat fent-se un lloc a la rotació del campió argentí.

12 Marcos DELÍA P 27 2,09 Fuerza Regia (MÈX) Clau durant els últims anys de la selecció. Compensa la mancança de talent amb esforç i compromís.

14 Gabriel DECK A 24 1,98 Real Madrid (ESP) No ha tingut la temporada desitjada a Madrid, però amb Argentina és un jugador important. Necessita tir.

25 Lucio REDIVO E 25 1,79 CB Breogan (ESP) Jugador de rol que destaca pel seu excel·lent llançament exterior. Farà de microones de la segona unitat.

29 Patricio GARINO A 26 1,98 Baskonia (ESP) Ha tingut mala sort amb les lesions al llarg de la seva carrera, però si està bé és fiable i efectiu.

83 Tayavek GALLIZZI P 26 2,04 Regatas Corrrientes (ARG) Pivot de clares tendències defensives però que ha crescut molt en atac amb Regatas Corrientes. Rol limitat.

ENT Sergio HERNÁNDEZ 55 Més de 10 anys en 2 etapes. Quart a Japó 2006 i broze olímpic a Pequín 2008.



grup                             B argentina
Una de les grans seleccions del torneig per història i palmarès, Argentina, campio-
na del món l’any 1950 i sots-campiona al 2002, arriba al Mundial amb l’ambició 
de millorar l’onzena posició de la passada cita mundialista. Al capdavant de l’equip 
dos homes, el seleccionador Sergio Hernández, bronze olímpic a Pequín 2008 i el 
capità Luis Scola, un veterà de les pistes i l’últim gran exponent de la generació d’or 
que es va proclamar campiona olímpica a Atenes 2004. 
Enquadrats al grup B amb Rússia, Nigèria i Corea, els argentins tenen una primera 
i segona fase assequibles, sobre el paper, abans d’arribar a la ronda de quarts de 
final. 
Amb una bateria exterior profunda, interessant i de sobres coneguda pel públic 
que segueix l’ACB, els de Sergio Hernández podrien intentar lluitar un altre cop, tot 
i que és difícil, per les medalles. Per fer-ho, haurien de trepitjar unes semifinals a 
les quals no arriben des de 2006, però després de les decepcions al Mundial 2014 
(11º) i als Jocs de Río 2016 (8º), està clar que Argentina arriba amb una espina cla-
vada, fet que els fa encara més perillosos.   

Punts forts 
- Sempitern Scola: Tot i que un excés de veterania podria ser una debilitat, als 
argentins l’edat mai els ha pesat (Nocioni, Ginobili) i sempre diuen que l’experièn-
cia és un grau, així que en aquest sentit la selecció compta amb, probablement, 
l’estrella mundialista amb més partits a les cames: Luis Scola. L’interior argentí ha 
disputat gairebé 800 partits a l’NBA entre temporada i playoffs i és l’argentí amb 
més internacionalitats de la història amb 157, 2.581 punts i 3 medalles d’or. El 
Luis Scola actual no és el de fa vuit anys, tampoc enganyarem a ningú, en defensa 
caldrà protegir-lo i en atac vigilar el seu desgast, però la seva entesa del joc i el 
seu talent mai es perdran tingui l’edat que tingui. Té galons dins la plantilla i també 
és un jugador respectat pel món del bàsquet, igual que Pau Gasol seria un home 
important si estigués amb Espanya, Luis Scola serà, indubtablement, un dels pilars 
d’aquesta selecció. Com és aquella expressió castellana, Quien tuvo retuvo, no? 
Doncs Scola té, té molt per donar encara. 

- Facu - Lapro - Vildoza: El trio director argentí és simplement una meravella. Si 
excloem Estats Units de la competició, Argentina podria ser considerada la selec-
ció amb la posició de base més ben coberta, un luxe en un esport on el cap fred, 
la direcció de joc i la lectura d’un partit són vitals. Petits però amb molta agilitat

amb gran domini del bot, veurem moltes estones amb dos dels tres a pista. Tant 
Campazzo com Laprovittola són excel·lents generadors amb pilota i, a més, el re-
cent fitxatge del Madrid també compta amb un notable tir exterior. Vildoza, el més 
jove, és més elèctric -qualificatiu molt tòpic, però fidel en el seu cas- i, tot i ser 
també un bon generador de joc, és capaç de jugar com a escorta i utilitzar el seu 
llançament de tres punts, una de les seves millors armes ofensives. A part del clar 
protagonisme ofensiu, tant en generació com en anotació, Campazzo i Vildoza són 
també excel·lents defensors, principalment de l’home amb pilota. Aquesta citat de 
pressionar al base rival, anticipar-se, robar pilotes i desgastar els ajuda, al cap i a 
la fi, a marcar el ritme del partit. Si Argentina controla el tempo, seran molt difícils 
de vèncer. 

Punts dèbils
- Rotació interior: Les posicions interiors dels argentins són el seu gran taló d’Aqui-
l·les. Més enllà de Scola, no hi ha cap jugador diferencial o cap suplent que pugui 
mantenir el nivell de la primera unitat. Ni Delia, ni Piñero (veurem si finalment 
entra a la llista), ni Gallizzi, tots jugadors de rol, treballadors i que tenen qualitats 
molt definides (triple, rebot...) però que més enllà d’una o dues, no són més que 
jugadors unidimensionals. Els millors recanvis són Deck i Cáffaro i ho són més pel 
potencial que se’ls hi pressuposa que no pas perquè siguin una realitat ara mateix. 

- Falta d’alçada: Un altre dels grans problemes de l’equip i que afecta especial-
ment a la rotació interior, tot i que també és un handicap pels exteriors, és la petita 
talla d’aquesta selecció. Redivo, Laprovittola i Campazzo no arriben al 1.80m i l’es-
tatura mitjana de l’equip no sobrepassa el 1.97m, molt per sota dels 2m que acos-
tuma a ser l’estàndard. La selecció Argentina tindrà un problema gros per contenir 
el joc interior de seleccions com EE.UU, Espanya, Sèrbia o França, molt superiors 
en aquest apartat, així com podria també tenir dificultats per anotar prop de l’ane-
lla rival i controlar el rebot. Piñero, d’entrar a la convocatòria, Gallizzi o Deck quan 
jugui de 4 són jugadors molt petits i mancats del talent -necessari per suplir el 
handicap físic- que en el passat podien tenir altres jugadors “baixets” com Nocioni, 
per exemple, així que Argentina pot patir molt en aquest sentit. 

per Oriol Hermosilla
        @hermo_96

http://esmaixada.cat/author/hermo_96/
https://twitter.com/hermo_96


grup                             B Corea
del                                           sud

PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:             14:30h. Argentina - Corea
Dilluns 2 de setembre:         14:30h. Corea - Rússia
Dimecres 4 de setembre:    10:30h. Corea - Nigèria

Aspiracions al torneig
Si som clars i sincers, Corea del Sud va a la Xina a fer turisme. Tenen un grup difícil i s’enfrontaran a equips que no es podran permetre perdre contra ells, 
així que el que han d’intentar fer és no deixar-se anar i competir amb dignitat. Si ho aconsegueixen, podran abandonar la competició amb bon gust de 
boca. Corea del Sud té l’oportunitat en aquest Mundial d’assentar el bloc. No hi ha cap perla ni cap jugador amb projecció, però sí que n’hi ha molts que 
iniciaran el cicle amb el combinat i que poden sumar estabilitat al conjunt. Seria molt interessant per a ells marxar amb la sensació que tenen base sobre 
la qual treballar pel futur. Cauran a la fase de grups.

  Jugadors a seguir: 

Ricardo Ratliffe:
Jugador nord-americà nacionalitzat coreà, bàsicament és 
qui farà els punts com va demostrar a les qualificacions 
amb 30,2 punts i 12,2 rebots per partit. Si estigués una 
mica més acompanyat encara podria generar més.

Dae Sung Lee:
Escorta amb molt bon llançament exterior que va arribar 
a tenir un paper testimonial a l’equip filial dels Pelicans 
de la G League fa dues temporades. 

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Chan-Hee PARK E 32 1,90 Incheon ET Land Elephants (COR) Jugador inconsistent. Pot aportar puntualment de fora.

2 Junyong CHOI AP 25 2,00 Seoul SK  (COR) Un dels slashers de l'equip. Més físic que tècnic (3).

3 Junghyun LEE A 32 1,91 Jeonju KCC Egis  (COR) Patirà molt contra jugadors més forts. Rol indefinit.

5 Sunhyung KIM B 31 1,87 Seoul SK  (COR) Més anotador que organitzador. Anàrquic.

6 Hoon HEO B 23 1,81 Busan KT Sonicboom  (COR) Base amb poca vocació per la direcció de joc.

11 Heejong YANG E 35 1,93 Anyang KGC  (COR) Veterà habituat a les competicions intercontinentals.

12 Lee Seoung-HYUN AP 27 1,97 Goyang Orions  (COR) Patirà jugant de 4. Millor en defensa que en atac.

13 Sangjae KANG P 24 2,02 Incheon ET Land Elephants  (COR) Un dels jugadors amb més projecció. Futur relleu de Ratliffe.

15  Jongkyu KIM P 28 2,07 Changwon LG Sakers  (COR) Un dels jugadors menys hàbils de la selecció.

20 Ricardo RATLIFFE P 30 2,00 Ulsan Mobis Phoebus  (COR) Estrella i referència interior de l'equip coreà.

33 Seonghyun LEE AP 27 1,97

43  Daesung LEE E 29 1,90 Ulsan Mobis Phoebus  (COR) Millor jugador perimetral de l'equip.

ENT Hur JAE 54 4 anys sent el seleccionador de Corea del Sud



grup                             B
Una de les seleccions més desconegudes del torneig és Corea del Sud. El com-
binat asiàtic ha fet una molt bona fase classificatòria (10 victòries i 2 derrotes) 
gràcies, en gran mesura, al bàsquet desenfadat i voluntariós que han mostrat 
en molts moments. Com podem imaginar, l’aparença en aquest cas no enganya: 
Corea del Sud no és favorita. Dit això, en un grup amb tres seleccions que aspiren 
a classificar-se, ells han de voler ser el jutge que dictamini quin equip s’endú un 
disgust (el grup l’integren Rússia, Argentina, Nigèria i la mateixa Corea del Sud). 

Corea del Sud no té cap estrella concreta, però sí que necessitarà que tots els 
jugadors facin un pas endavant. Parlem d’un combinat que tampoc destaca es-
pecialment en el físic, ja que es veu una clara mancança de forwards consistents 
en la convocatòria (falta alçada) i no hi ha prodigis versàtils que puguin marcar 
diferències.

Punts forts
- Dues referències clares: sense arribar al nivell de les estrelles de les altres se-
leccions (ni de casualitat), Corea del Sud té dos go to scorers (anotadors) clars. 
Aquests són Dae Sung Lee i Ricardo Ratliffe (estatunidenc que s’ha nacionalitzat 
coreà).Aquest últim ha sigut el millor jugador de la selecció durant les finestres: 
ha dominat la zona (sense tenir alçada de pivot) amb uns registres espectaculars 
de 26’7 punts i 12’5 rebots. Ratliffe és un executor d’elit que, a més, està habituat 
a buscar-se les garrofes en el context d’aquesta selecció. 

Per altra banda, Dae és molt més perimetral. Parlem d’un jugador amb experièn-
cia a Estats Units que utilitza molt la línia de tres per llançar (2’3/6’4) i per gene-
rar-se superioritats. És un jugador que no destaca per la creació col·lectiva, però 
sí que té una capacitat natural per crear-se els punts. De la seva inspiració en 
dependrà l’atac de Corea del Sud.

Punts dèbils
- Els bases són poc bases:  ni Heo Hoon ni Kim-Sun Hyung són jugadors amb 
vocació distributiva. Parlem, a més, de dos perfils en situacions diametralment di-
ferents: el primer és un jove amb espurna que brilla més a camp obert i finalitzant 
que a l’hora d’organitzar, mentre que el segon és un jugador que tot i que aquest 
any ha fet una petita revifalla, genera dubtes pel seu estat físic i per la seva poca 
continuïtat. 

Corea del Sud necessitarà que s’oblidin una mica de l’anotació (que és el que fan 
en els seus equips –més anàrquics-) i que se centrin en dinamitzar i en fer que 
el joc flueixi. Tot i que cap dels jugadors de Corea del Sud arriba a l’elit, totes les 
peces exteriors de la selecció necessiten tenir la pilota a les mans i són millors in-
dividualment que col·lectivament. A més, els dos tenen tendència a perdre massa 
pilotes.

- Pocs centímetres: tenim tots clar que la referència interior serà Ricardo Ratliffe, 
però no deixa de ser un jugador de poc més de 2 metres. El sostre del combinat 
coreà és Kim-Jong Kyu, amb 2’07, però té poca presència a la zona i tampoc té 
cap virtut que transcendeixi especialment. Si a aquest factor li sumem que Corea 
del Sud no té cap quatre clar (situació similar a la d’Argentina en aquest aspecte), 
hem de pensar que veurem uns quintets molt dinàmics i molt amenaçadors des 
del perímetre. El problema principal és que Corea del Sud, sense exagerar, és la 
selecció amb menys influència en la lluita pel rebot, així que necessitaran treballar 
el replegament, cosa que serà difícil tenint en compte que els homes que formen 
part de la llista tampoc són prodigis atlètics i que la lliga nacional (d’on venen la 
majoria) és molt poc insistent en aquest àmbit del joc. Corea té molt poc sentit 
tàctic i encara menys rigor.

Corea
del                                           sud

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             B  nigeriaPARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:              10:30h. Rússia - Nigèria     
Dilluns 2 de setembre:          10:30h. Nigèria - Argentina  
Dimecres 4 de setembre:     10:30h. Corea - Nigèria

Aspiracions al torneig
Fase de grups: Compartint grup amb Rússia i Argentina el més normal és que els nigerians quedin fora a la primera fase de grups, però si juguen cohe-
sionats encara poden donar alguna sorpresa i deixar algun d’aquests favorits en una situació problemàtica i continuar superant expectatives.

  Jugadors a seguir
Al Farouq Aminu:
Aminu és un jugador amb molta experiència NBA que 
serà, a tots els efectes, el líder de Nigèria i aportarà tant 
en atac com en defensa, així com el lideratge que li fa falta 
a l’equip.

Josh Okogie:
Escorta molt atlètic i enèrgic que és capaç de desmun-
tar les defenses rivals amb penetracions i esmaixades.
Les seves capacitats físiques i de salt l’ajuden a ser bon 
defensor.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Ikenna IROEGBU B 24 1,88 Basket Jena GmBH(GER)

4 Benjamin UZOH B 31 1,91 Caballeros de Culiacán (MEX)

5 Stanley OKOYE E 28 1,98 Herbalife Gran Canaria (ESP) Bo en atac, descuidat en defensa. Anàrquic.

6 Ike DIOGU P 35 2,04 Sichuan Blue Whales (XIN) Llegenda.

7 Al Farouq AMINU AP 28 2,06 Orlando Magic (USA) Forward atlètic i capaç d'anotar tirs oberts. Líder.

8 Ekpe UDOH P 32 2,08 Beijing Ducks (XIN) Millor pivot defensiu d'Europa quan vol. Atlètic.

10 Chimezie METU AP 22 2,08 San Antonio Spurs (USA)

13 Talib ZANNA AP 28 2,06 Ironi Ness Ziona (ISR)

20 Josh OKOGIE E 20 1'93 Minnesota Timberwolves (USA) Referència ofensiva i gos de presa en defensa.

22 Gabriel VINCENT B 23 1,91 Stockton Kings (USA)

33 Jordan NWORA A 20 2'03 Louisville University (USA) Promesa universitària.

50 Michael ERIC P 31 2,11 Kirolbet Baskonia (ESP)

ENT Alexander Nwora
 És el pare de Jordan Nwora.



grup                             b  nigeria
Serà la tercera participació de Nigèria a les fases finals del mundial després del 
vuitè classificat de 1998 i de la seva participació l’any 2006 a Japó. Arriben al mun-
dial després de classificar-se amb un bon balanç als qualificatoris africans (10-2), 
amb la disposició de donar el màxim i poder arribar a la segona fase de grups. La 
majoria de la plantilla ha tingut o està tenint formació basquetbolística als Estats 
Units i això sempre fa augmentar la qualitat dels jugadors. Els nigerians volen do-
nar la sorpresa i demostrar al món que poden arribar a passar la primera fase de 
grups. Per aconseguir-ho hauràn de desplegar tot el seu potencial físic i guanyar 
a Rússia o Argentina a la primera fase, sense descuidar el seu partit contra Corea 
del Sud, a priori el partit que haurien de guanyar sí o sí. 

Punts forts 
- El lideratge d’Aminu: Al Farouq Aminu és l’estrella de Nigèria, les seves 9 tem-
porades a l’NBA l’avalen acompanyat de la seva darrera temporada als Blazers, 
on es va establir com a titular. Té versatilitat per jugar tant de 3 com de 4 i és un 
jugador que aporta en els dos costats de la pista, serà la referència dels nigerians, 
que necessiten d’Aminu tot el seu potencial.

- Equip físic: l’equip africà és un equip molt físic amb pivots d’alçada com Ekpe 
Udoh o Michael Eric, o de jugadors explosius com el jugador dels Wolves Josh Oko-
gie, que la temporada passada va debutar a l’NBA i va demostrar la capacitat que 
té de salt i el timing perfecte per poder fer esmaixades espectaculars. La potència 
física d’aquesta selecció també ajudarà a l’hora de defensar, intimidar, agafar re-
bots o taponar.

- La veterania d’Ike Diogu i els joves Okogie, Nwora: Diogu va ser un dels nige-
rians que va seguir l’estela del seu compatriota Olajuwon i jugar a l’NBA (entre 
2005 i 2012) i des de fa anys fa carrera a Xina. Encara ajuda a la selecció del seu 
país amb 35 anys aportant veterania dins d’un equip amb molts joves talents com 
Josh Okogie dels Timberwolves o Jordan Nwora, de la prestigiosa Universitat de 
Louisville, que ha fet uns bons amistosos preparatoris i serà convenient fer un cop 
d’ull al seu joc.

Punts dèbils
- Falta tir exterior: Un 35% en triples en els classificatoris deixen palès que Nigèria 
ha de millorar el seu llançament exterior més en volum que en encert. Ho com-
pensen amb el tir interior però si volen passar de ronda hauran d’estar encertats 
també des de fora.

per Eduard Roselló
        @edurose14

http://esmaixada.cat/author/eduardrosello/
https://twitter.com/edurose14


grup                             c  espanya
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                  14:30h. Espanya - Tunisia
Dilluns 2 de setembre:              14:30h. Puerto Rico - Espanya
Dimecres 4 de setembre:         14:30h. Espanya -  Iran

Aspiracions al torneig
Una de les seleccions més fortes d’Europa arriba a la cita amb un equip de garanties però amb un parell de baixes sensibles, com per exemple Pau Ga-
sol. A quarts de final Espanya hi arribarà segur, i seran la profunditat de les plantilles i el nivell de les estrelles els elements que dictaminin si l’equip de 
Scariolo aspira a medalla.

  Jugadors a seguir

Marc Gasol:
És el moment de brillar encara més i Marc Gasol s’ha convertit 
en la referencia interior sense el seu germà Pau. Marc porta 
una temporada excel·lent, com les últimes que ha fet a l’NBA. 
Arriba amb molta confiança en el seu joc i també amb una men-
talitat de líder per poder guiar la selecció on sigui possible.

Ricky Rubio:
Ricky ja ha agafat galons importants a la selecció espanyola i 
aquest any serà més important la seva presència a la pista. El 
termòmetre de l’equip, que ha millorat molt en aspectes fluixos 
com el llançament exterior. 

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Quino COLOM B 30 1,88 València Basket (ESP) Mereix ser part de la convocatòria. Suplent.

5 Rudy FERNÁNDEZ A 34 1,94 Real Madrid (ESP) Ha de ser un dels líders del vestuari. Valuós a la pista.

8 Pau RIBAS E 32 1,94 FC Barcelona (ESP) Aportarà experiència i multiposicionalitat.

9 Ricky RUBIO B 28 1,93 Phoenix Suns (USA) Arriba al Mundial en el seu millor moment. 

10 Victor CLAVER AP 30 2,05 FC Barcelona (ESP) Una de les referències defensives de l'equip.

13 Marc GASOL P 34 2,16 Toronto Raptors (USA) Després de l'anell de l'NBA, Marc vol medalla.

14 Willy HERNANGOMEZ P 25 2,11 Charlotte Hornets (USA) Necessita reivindicar-se. Ha d'endurir el seu joc.

18 Pierre ORIOLA AP 26 2,08 FC Barcelona (ESP) Ha d'esperonar anímicament l'equip en tot moment.

22 Xavier RABASEDA E 30 1,96 Herbalife Gran Canaria (ESP)

23 Sergio LLULL E 31 1,90 Real Madrid (ESP) El factor X. L'arma per desestabilitzar partits.

33 Javier BEIRÁN A 32 2,05 Herbalife Gran Canaria (ESP) Jugador fiable i eficient. Pot fer de tot i fer-ho tot bé.

41 Juancho HERNANGOMEZ AP 23 2,06 Denver Nuggets (USA) Serà molt important per la selecció que faci un pas endavant.

ENT Sergio SCARIOLO 58 Aquest any ha guanyat l'anell amb els Raptors.



grup                             c  espanya
La selecció espanyola arriba a la Xina amb molts canvis
El moment del relleu generacional d’Espanya cada vegada és més a prop. Amb Pau 
Gasol fora per una  lesió en un peu i altres com Mirotic o Sergio Rodríguez que han 
renunciat, la selecció espanyola ha mutat de pell i presenta un equip que pot ser 
molt bo o pot ser un desastre. Aquella selecció de les finestres FIBA també tindrà 
protagonisme perquè els millors d’aquells partits de ben segur que hi seran i de fer 
un pas endavant.

Tot i això, no ens hem d’oblidar dels de sempre, i és la combinació de debutants 
amb jugadors consagrats com Marc Gasol o Sergio Llull, que pot donar a Espanya 
un equip bastant complet. Malgrat que algunes estrelles continuïn, sembla que el 
nivell de l’Espanya que va al Mundial baixa una mica; Sergio Scariolo haurà de com-
binar molt bé les seves peces. 

Punts forts
- El bloc quasi es manté: hi ha una part del nucli dur de les darreres convocatòries 
que serà part de l’equip pel torneig. Són dures les baixes de Pau Gasol, Nikola Miro-
tic, Serge Ibaka o Sergio Rodríguez, jugadors diferencials en aquest equip. Però no 
tots han dit que no: Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernández...un bloc 
que porta anys jugant junt i que es coneix dins i fora de la pista.

- Equip molt complet i compensat: els equips de Sergio Scariolo solen ser conjunts 
molt equilibrats i seriosos.

- El pas endavant de les cares conegudes: l’absència de Pau Gasol provoca més 
d’una mala sensació a molts aficionats, i és normal. La bona noticia és que Espanya 
sempre treu grans jugadors. És l’hora que Marc Gasol, Sergio Llull i Ricky Rubio fa-
cin un pas endavant en el seu joc i aportin tot el que tenen. Serà clau veure la millor 
versió de les puntes de llança de l’esquema de Scariolo.

Punts dèbils 
- Arribant al relleu: queda clar que la selecció espanyola ha de reinventar-se aviat. 
És un pas important que moltes seleccions fan de cop o gradualment i en aquest
cas s’està fent gradualment. Cada vegada tenen més pes altres jugadors com Llull o 

Rubio i també l’arribada dels Hernángomez per ser referents. La generació daura-
da posarà punt final a la seva llegenda en els JJOO de 2020.

- El nivell d’Espanya baixa, el de la resta augmenta: potser és presumptuós fer un 
anàlisi d’aquest tipus quan queda encara temps perquè comenci el Mundial, però el 
nivell de la selecció espanyola, si mirem plantilles, és una mica més baixa del que 
era. Les comparacions són odioses, però Espanya en aquest Mundial està un punt 
per sota de seleccions com Austràlia, Grècia o Sèrbia.

- Segona unitat: malgrat abans dir que els substituts tenen experiència i nivell, no 
hi ha 12 estrelles com en els últims anys. Hi ha hagut plantilles millors i en gran 
part es devien a la bona segona unitat. El nivell decreix en part per aquesta segona 
unitat, i si volen arribar a més en aquest dur torneig, els secundaris hauran de fer 
una aportació important. 

per Iván Beas
        @ivanbeas4

http://esmaixada.cat/author/ivanbeas4/
https://twitter.com/ivanbeas4


grup                             c  iran
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                10:30h. Iran - Puerto Rico       
Dilluns 2 de setembre:            10:30h. Tunisia - Iran               
Dimecres 4 de setembre:       14:30h. Espanya -  Iran

Aspiracions al torneig
La base d’Iran és veterana i té més capacitat per interpretar el partit que per jugar-lo. Són un equip poc atlètic, amb cap tirador destacable, amb una referència interior 
més tècnica que física que pot patir molt en un torneig amb el perfil d’aquest Mundial i amb un clar problema de talent perquè, no ho oblidem, són una de les pitjors 
seleccions de l’edició. Iran difícilment serà capaç de guanyar cap partit. Espanya és clarament la selecció que s’endurà la classificació amb relativa comoditat, Puerto 
Rico té més ritme, nivell i amenaces perimetrals i Tunísia està un punt per sobre en consistència i capacitat d’Iran, així que sembla inviable que puguin competir. El 
repte, doncs, és participar mantenint la integritat i deixant un bon sabor de boca a una afició que, igual que el país, necessita començar a fer passos endavant. Ah, i 
Hamed Haddadi mereixerà un bon bany de masses, que les llegendes no són eternes.

  Jugadors a seguir

Hamed Haddadi: 
Pivot que va tenir un pas testimonial per l’NBA que juga bé 
d’esquenes a la cistella i necessita que el seu equip jugui a 
velocitat lenta per a poder aportar en atac. És sens dubte 
el jugador més experimentat de la plantilla.

Sajjad Mahsayekhi:
Base que juga a la Superlliga iraniana i porta unes quantes 
convocatòries amb la selecció, poc assistent però assegu-
ra 11 punts per partit per al seu equip.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Rasoul MOZAFARIVANANI A 25 1,89 Naft Abadan (IRN)

4 Meisam MIRZAEITALARPOSHTI AP 27 2,05 Naft Abadan (IRN)

5 Sajjad MASHAYEKHI B 25 1,83 Mahram Tehran (IRN)

6 Hamed HOSSEINZADEH B 32 1,85 Petrochimi Bandar Imam Harbour (IRN)

7 Mohammad HASSANDZADEH AP 28 2,01 Naft Abadan (IRN)

14 Mohammdsamad NIKKHAHBAHRAMI A 36 1,98 Petrochimi Bandar Imam Harbour (IRN)

15 Hamed HADDADI P 34 2,18 Mahram Tehran (IRN)

23 Aaron GERAMIPOOR P 26 2,08

8 Behnam YAKCHALIDEHKORDI B 24 1,91 Petrochimi Bandar Imam Harbour (IRN)

12 Arman ZANGENEH AP 26 2,03 Chemidor (IRN)

13 Mohammad JAMSHIDIJAFARABADI A 28 1,99 Chemidor (IRN)

20 Michael ROSTAMPOUR AP 27 2,10 Petrochimi Bandar Imam Harbour (IRN)

ENT Mehran SHAHINTAB 53



grup                             c  iran
La selecció iraniana és una de les ventafocs del torneig. Després d’un 8-4 a les 
finestres FIBA, el combinat arriba al Mundial amb una aspiració clara: mantenir la 
dignitat. Hi ha molt poques cares conegudes i a la preselecció hi havia fins i tot ju-
gadors sense equip com, per exemple, el base Mohammadsina Vahedi, de 18 anys, 
que finalment ha acabat descartat. Ho veurem pròximament, quan analitzem els 
punts forts i febles del combinat més detingudament, però Iran enfoca el torneig 
com un final de trajecte. De la mà d’un únic jugador amb trajectòria a l’NBA, l’in-
terior estrella Hamed Haddadi, els d’Iran faran el que puguin per deixar una bona 
impressió a Xina.

Punts forts 
- Tenen clara la jerarquia: Hamed Haddadi és l’estrella indiscutible d’aquest equip. 
És un interior de 34 anys que va jugar a Memphis i a Phoenix i que actualment 
alterna la lliga xinesa amb les cites amb la selecció nacional. És un pivot de la ve-
lla escola que focalitza tota la generació col·lectiva basant-se especialment en el 
joc d’esquena a l’anella i en uns moviments “vella escola” molt reconeixibles. Si 
ja abans no era cap meravella, ara encara és menys atlètic, però serà el centre 
d’atenció i la referència indiscutible. 
Si no és ara, Haddadi tancarà el cicle nacional la temporada que ve amb els JJOO. 
És el darrer representant d’una generació que s’ha mig consolidat dins del bàsquet 
iranià i té un rol important dins del vestuari gràcies a la seva capacitat d’instrucció. 
Una de les seves tasques principals serà consolidar uns codis de comportament i 
actuació de la plantilla del futur i descarregar els companys de pressió.

- Nul·la expectativa: ningú espera res de la selecció iraniana, i això és, d’alguna 
manera, un punt a favor seu. No guanyaran cap partit, o això indica la lògica –tot 
i que tots els partits comencen 0-0 i no hem d’oblidar-nos de cap dels tòpics que 
ja coneixem-, però tindran l’oportunitat de competir i d’aprofitar el moment per 
deixar el seu segell. La victòria d’Iran serà ser capaç de progressar durant l’esta-
da a Xina i fer-ho una mica millor en cada partit. Al cap i a la fi, els jugadors s’han 
guanyat no faltar a la cita gràcies a la seva feina, constància i regularitat durant les 
finestres.

Punts dèbils
- No s’han atrevit a iniciar la transició: ni Mohammadsina Vahedi (18), ni Behsad 
Arbzadeh (19), ni Navid Rezaefair (22) seran part de l’expedició que viatgi al gegant 
asiàtic, cosa que demostra la poca confiança que avui encara tenen en el que ha de 
ser el bloc del futur. Són tres jugadors amb projecció –dins del context d’Iran- que 
podrien haver aportat frescor, il·lusió i joc perimetral a un equip que en línies gene-
rals serà lent, feixuc i amb tendència a frustrar-se sovint en atac. Que no hagin po-
gut fer el salt ara, un any abans d’uns JJOO que haurien de marcar un punt d’inflexió 
en la cultura del bàsquet del país, és un pas enrere que pot ser contraproduent. Al 
final, Iran no va a Xina a buscar resultats; hi va a buscar desenvolupament, certe-
ses, reconeixement i alegria.

- Falten generadors: d’Iran n’hem d’esperar poca transició i molt joc tradicional 
centrat en Haddadi perquè és la inèrcia natural de la selecció, però el problema 
que hi ha al fons de tot és que no hi ha gent capaç de crear. S’han endut un únic 
base: Mashayekhi (jugador que no puc definir). Haurem de veure en què es tradueix 
això a l’hora de definir la rotació, però d’entrada evidencia una clara mancança de 
profunditat en una posició clau (dos dels joves que s’han deixat a casa són bases).

 
     

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             c  puerto
rico

PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                  10:30h. Iran - Puerto Rico       
Dilluns 2 de setembre:              14:30h. Puerto Rico - Espanya
Dimecres 4 de setembre:         10:30h. Puerto Rico - Tunisia

Aspiracions al torneig
Puerto Rico ha d’anar a buscar amb decisió i confiança la segona posició. No aspiren a arribar al nivell d’Espanya, però han de tirar de galons (setzena 
selecció del rànquing FIBA) i han d’imposar-se amb autoritat a Tunísia (el gran rival) i a Iran (ventafocs) per accedir a la següent fase. Almenys per talent 
sí que són els clars candidats a obtenir el segon lloc. Puerto Rico podrà donar continuïtat a la selecció convocada per a aquest torneig en el futur i, potser, 
encara podrà comptar amb JJ Barea pròximament. Serà una bona oportunitat per acabar de consolidar-se i per tornar a demostrar que el bàsquet ame-
ricà, el de tot arreu, és molt atractiu. Jo tinc ganes de veure’ls.

  Jugadors a seguir

Isaiah Pineiro: 
Aler anotador que ha aterrat recentment a l’NBA 
de la mà dels Sacramento Kings (undrafted).
És un jugador molt atlètic que aporta tant en 
atac com en defensa.

Christopher Brady:
Aquest pivot format a Estats Units és un dels millors 
jugadors defensius de la seva lliga i realitza molts taps. 
Serà la base de Puerto Rico en defensa aportant rebots 
i intimdació.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

0 Isaiah PINEIRO A 24 2,04 Sacramento Kings (USA) Base important en els esquemes. Necessita pilota.

1 Ramon CLEMENTE AP 33 2,00 ASD Atlético San Lorezo (ITA) Va jugar uns anys al Actel Força Lleida

7 Devon COLLIER A 28 2,04 Capitanes de Arecibo (PRI) Pivot que fa d'eix defensiu. Bon intimidador.

9 Gary BROWNE E 26 1,85 Ironi Ness Ziona (ISR) Anotador irregular però letal si està bé.

12 Jorge Bryan DIAZ P 29 2,11 Piratas de Quebradillas (PRI)

13 Angel RORDIGUEZ B 26 1,80 Rio Grande Valley Vipers (USA)

24 Gian CLAVELL B 25 1,93 Movistar Estudiantes (ESP)

33 David HUERTAS E 32 1,95 Fuerza Regia (MEX)

34 Renaldo BALKMAN AP 35 2,00 Capitanes de Arecibo (PRI)

42 Alexander FRANKLIN A 31 1,96 Piratas de Quebradillas (PRI)

43 Christopher BRADY P 23 2'08 Fukushima (JAP)

44 Javier MOJICA B 34 1,86 Capitanes de Arecibo (PRI) Experiència NBA al costat de LeBron James.

ENT Eddie Casiano 47



grup                             c  puerto
rico

Les seleccions llatinoamericanes segueixen un cànon d’alegria, electricitat, energia 
i optimisme molt valorable en una pista de bàsquet. Són equips divertits de veure 
guanyin o perdin i que acaben arrelant-se al públic neutral (com és el meu cas). La 
selecció de Puerto Rico, desinhibida i innocent, tampoc és una excepció d’aquesta 
regla general. Arriben a Xina amb la voluntat de fer un molt bon paper i, igual que to-
thom, d’arribar tan lluny com puguin. A mi, particularment, en el que he anat veient 
d’ells, m’han transmès bones sensacions i ganes de fer un gran paper. 
Sense JJ Barea, que volia arribar al compromís però que no ha pogut per culpa de la 
greu lesió que va patir amb els Dallas Mavericks, les referències són menys peri-
lloses però més difuses. Ara ho comentem detingudament, però aquest combinat 
segurament no deixarà indiferent a ningú.

Punts forts 
- El perímetre: Gary Browne (i els seus problemes de passaport), Gian Clavell i Isaiah 
Pineiro seran els líders del combinat al perímetre. El primer és un base elèctric i 
agressiu que ha comandat amb molt bon nivell la selecció de Puerto Rico durant les 
finestres i que és ostensiblement millor penetrant que llançant de fora, tot i que al 
llarg dels partits és molt insistent (sobretot sortint de driblatge) en els tirs exteriors 
(en part perquè era el rei de l’ofensiva). El segon, Clavell, ja el coneixem: letal pel rival 
quan agafa la ratxa i letal pels seus companys quan no té el dia. I el tercer, Pineiro, 
recent fitxatge dels Kings, és un exterior que serà el jugador més versàtil de l’equip 
i que estarà obligat a jugar minuts de 3 tot i que podria brillar més de 2. Ells tres 
seran els encarregats de pujar el ritme de la selecció i de marcar el nivell d’anotació. 
Necessitaran partits d’alt voltatge per brillar i per ser eficients.

- Una referència defensiva: el pivot de Fukishama, Christopher Brady, és el millor 
defensor de l’equip i l’àncora indiscutible de l’esquema. És un jugador que té proble-
mes quan surt de la zona, però pot fer de líder vocal i és un intimidador excels. No 
seria estrany veure inicis de zona del combinat per protegir-lo i potenciar-lo.
En atac, a més, és molt efectiu a l’hora d’anotar cistelles fàcils. Haurà d’adaptar-se 
a un estil de joc que el farà córrer i que no li permetrà gaudir d’una zona de confort 
permanent perquè els exteriors són bons slashers, aleshores haurà d’aprendre a 
administrar espais, però pot ser un jugador valuós pels moments complicats. De la 
seva eficàcia com a rim protector en dependrà l’èxit del plantejament dels de Puerto 
Rico.

Punts dèbils
- Indefinició dels forwards: en aquest Mundial serà molt important el pes dels 
points forwards i els point centers (Estats Units, Sèrbia, Grècia, Espanya) i els 
equips rivals necessitaran ser camaleònics per adaptar-se a les condicions dels 
rivals si no volen morir. En el cas de Puerto Rico, a diferència d’altres seleccions 
de calibre inferior, els cincs són alts, però el problema és un altre: els tresos i els 
quatres ni són físics ni són polivalents. Hi haurà molts escortes desplaçats i molts 
jugadors condemnats a defensar contra atacant superiors. Així doncs, Puerto Rico 
anirà a contracorrent a nivell esquemàtic i logístic.

- I si el partit és lent?: Els bòriques d’aquest torneig només saben jugar a punts. 
Fora d’això, han exhibit un nivell pobre i una clara disminució de les prestacions. No 
tenen Pla B i tampoc capacitat d’adaptar-se al rival, és a dir que patiran excessiva-
ment si no porten el ritme. És per això que, si el trio que mencionàvem al principi 
no té el dia o no està en un nivell d’encert en les decisions òptim, el rival tindrà la 
meitat de la feina feta. Són unidimensionals.

 

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             c  Tunisia
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                14:30h. Espanya - Tunisia
Dilluns 2 de setembre:            10:30h. Tunisia - Iran               
Dimecres 4 de setembre:       10:30h. Puerto Rico - Tunisia

Aspiracions al torneig
Igual que Puerto Rico, Tunísia té l’obligació de lluitar per la segona posició del grup C. Tot i que Mário Palma, seleccionador del combinat africà ja va declarar que volien 
lluitar per la classificació per a la següent ronda de competició, si ens parem a pensar-ho fredament, la selecció llatina (Puerto Rico), amb més talent i qualitat indivi-
dual, no hauria de tenir gaires problemes per aconseguir la plaça. Veurem si el nucli de Tunísia, que porta quasi una dècada treballant unit, pot vèncer la ventafocs del 
grup (Iran), complicar una mica les coses a Espanya i competir contra Puerto Rico.

  Jugadors a seguir

Salah Mejri:
Pivot dels Dallas Mavericks i exjugador del Real Madrid que es 
fa gran a la pintura i dominador del rebot. No va participar de 
les finestres però arriba al mundial disposat a jugar tots els 
minuts que no té a Dallas.

Michael Roll:
Escorta nord-americà nacionalitzat tunisià al 2015 que fa 10 
anys que fa carrera professional a Europa amb les seves tem-
porades més destacades al Maccabi de Tel Aviv. Aquest estiu ha 
signat per l’Olimpia Milano, aportarà a Tunisia la seva veterania.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

4 Omar ABADA B 26 1,89 Etoile Sportive Radès (TUN) Millor quintet de la FIBA Àfrica Champions Cup de 2017.

19 Mohamed ABASSI P 28 2,04 Saint Charles Charenton Basket (FRA) 2n pivot de l'equip, no s'esperen gaires minuts

12 Makram BEN ROHMMDANE AP 30 2,04 Etoile Sportive Radès (TUN) Integrant del nucli dur, és l'unic 4 pur del combinat

5 Ziyed CHENNOUFI A 30 2,01 Etoile Sportive Radès (TUN) 2n Aler, intercalarà el joc exterior amb l'interior

7 Mourad EL MABROUK E 32 1,85 Etoile Sportive Radès (TUN) Suplent de Roll

11 Mokhtar GHAYAZA P 32 2,04 Etoile Sportive Radès (TUN) Suplent de Mejri, jugador veterà que aportarà variants

9 Mouhamed HADDIANE AP 33 2,03 Etoile Sportive Radès (TUN) Formaran amb Slimane el nucli dur de Tunis

50 Salah MEJRI P 33 2,17 Dallas Mavericks (USA) Estrella i líder de la selecció

8 Omar MOUHLI E 33 1,92 Etoile Sportive Radès (TUN) Suplent de Roll

20 Michael ROLL E 32 1,95 Olimpia Milano (Itàlia) Escorta titular amb amplia experiencia en Eurolliga

45 Radhouane SLIMANE A 39 2,05 Union Sportive Monastir (TUN) El jugador més veterà per la posició més veterana

66 Nizar KNIOUA B 36 1,88 Stade Nabeulien (TUN) És un base veterà que aportarà minuts de qualitat

ENT Mário Palma 69 Sempre ha guanyat el torneig africà de FIBA, com a jugador i entrenador



grup                             c  Tunisia
La selecció tunisiana és una de les més veteranes de la cita (32 anys d’edat mitja). 
Els campions africans, que van començar a preparar el Mundial el 24 de juny, tenen 
per objectiu principal aconseguir la classificació per a la següent ronda de la com-
petició. Per fer-ho, Mário Palma, seleccionador de l’equip, compte amb un bloc de 
jugadors que porten jugant junts quasi una dècada. Nizar Knioua, Ben Romdhane, 
Radhouane Slimane o Mokthar Ghyaza no només han aconseguit ser campions de 
l’Africa l’any 2011, sinó que també van ésser partícips de la Copa Mundial de l’any 
2010 a Turquia. Com gran part de les seleccions, viatgen a Xina amb la il·lusió de fer 
un bon paper i poder passar tantes rondes com puguin. A priori no són una selecció 
amb un nivell alt, però la realitat és una altra. Tenen jugadors molt veterans, amb 
moltes internacionalitats i amb més qualitat de la que sembla. Tanmateix, val la 
pena recordar que arriben a Xina amb un balanç de 10 victòries i 2 derrotes a les 
famoses ‘finestres’.

Punts forts
- El joc interior i agressivitat defensiva: Els interiors de Tunísia són l’espasa prin-
cipal de la selecció. De fet, han estat fins ara peça clau en totes les victòries acon-
seguides en aquests últims anys. Tenir un jugador NBA sempre és sinònim de ni-
vell i amb Salah Mejri no podria ser menys. El jugador dels Dallas és la peça interior 
amb més qualitat i talent i, per tant, serà la més perillosa pels rivals. A més a més, 
també compten amb Mokthar Ghyaza, un jugador molt experimentat que aporta 
un rol diferent al de Mejri. 

- Veterania: Com ja apuntàvem inicialment, la selecció africana és una de les més 
experimentades. El nucli principal de jugadors porta treballant molt de temps junt 
i això els aportarà un plus competitiu. Tanmateix, cal destacar que bona part de la 
selecció té forces internacionalitats i aquesta experiència sempre es fa notar en 
tornejos d’aquestes magnituds. 

Punts dèbils
Falta de ritme: La veterania els ajuda, però també els frena. Tunísia no és, precisa-
ment, una selecció ràpida que busqui constantment el joc de transició, ens el con-
trari. Juga de forma estàtica i depenent molt del bloqueig dels seus homes grans. 
Compte però, també poden córrer, però no és el seu estil. Penso que serà interes-

sant veure’ls contra Puerto Rico, una selecció amb unes bases força diferents.

 

per Miquel Blázquez
        @BlazquezFont

https://twitter.com/BlazquezFont


grup                             d  angola
PARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                09:30h. Angola - Sèrbia
Dilluns 2 de setembre:            09:30h. Itàlia - Angola
Dimecres 4 de setembre:       09:30h. Angola - Filipines

Aspiracions al torneig
No esperem gran cosa d’aquesta selecció, més que res perquè ha tingut la mala sort de topar amb un grup complicat, el grup D. Si passen la fase de 
grups, quedant per davant d’Itàlia i Filipines, superarien totalment les expectatives.

  Jugadors a seguir

Carlos Morais:
Per la seva capacitat ofensiva i en quant a creació de joc. 
És un jugador atlètic que quan l’asseuen a la banqueta es 
nota moltíssim a pista. El consideraria l’estrella de l’equip 
després de Bruno Fernando, que no anirà al Mundial.

Reggie Moore:
Destaca per la seva defensa. Com hem dit abans, és un 
jugador amb un físic i una altura considerable. Podríem 
dir que intimidar se li dóna bé. Va guanyar el “FIBA Steal 
of the year”  de l’any 2014.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Gerson DOMINGOS B 23 1,79 Inter Clube (ANG)

2 Yanick MOREIRA P 28 2,05 Virtus Bolonia (ITA)

3 Jerson GONCALVES B 23 1,93 Atletico Petroleos (ANG)

4 Olimpio CIPRIANO E 37 1,92 Atletico Petroleos (ANG)

6 Carlos MORAIS E 33 1,91 Atletico Petroleos (ANG)

9 Leonel PAULO A 33 1,98 Atletico Petroleos (ANG)

10 Jose ANTONIO A 29 1,97 Petro de Luanda (ANG)

15 Eduardo MINGAS AP 40 1,98 Clube Deportivo 1º de Agosto (ANG)

16 Hermenegildo Divaldo MBUNGA P 33 2 Clube Deportivo 1º de Agosto (ANG)

23 Reggie MOORE AP 38 2,03 Sport Libolo e Benfica (ANG)

32 Valdélicio JOAQUIM P 29 2,09 Sport Libolo e Benfica (ANG)

37 Jaques CONCEICAO B 29 1,9 SL Benfica (POR)

ENT José Carlos Guimaraes Sport Libolo e Benfica (ANG)



grup                             d  angola
La Selecció d’Angola és la selecció més forta del continent africà a nivell basquet-
bolístic, ja que s’ha emportat 10 FIBA Afrobasket dels últims 12 disputats. Com 
a dada curiosa, Angola és l’únic país d’Àfrica on el bàsquet és l’esport predomi-
nant. Repassant la seva història, han participat en 5 ocasions als Jocs Olímpics, per 
primera vegada a Barcelona a l’any 1992 (Són els JJOO on han arribat més lluny, 
novens). També han participat 7 vegades al Mundial, per primera vegada al 1986. 
En quant a l’Afrobasket, han participat 19 vegades i en totes les ocasions s’han 
emportat una medalla, 12 d’elles daurades. 

Repassant l’equip, trobem jugadors que us poden semblar desconeguts però que 
tindran un pes específic considerable en aquesta selecció. Un dels jugadors a se-
guir és Carlos Morais, que juga al seu país natal (Luanda) pels “Atletico Petroleos”. 
És el base titular, aquest any ha registrat 15.4 punts, 3.1 assistències i 5.7 rebots. 
Un altre jugador destacat és Reggie Moore; el seu punt fort és la defensa interior 
ja que té una gran capacitat física i tècnica. També hem pogut veure una baixa 
destacada i que sap molt greu: la de Bruno Fernandes, primer angolesos en tota 
la història del país que ha entrat al Draft de la NB (aquesta mateixa temporada). 
Va ser seleccionat pels Atlanta Hawks. No obstant, no és l’únic que ha tingut pas 
per la lliga nord-americana: Morais va ser Undrafted al 2007 i mai hi va arribar a 
jugar, només va provar sort a la D-League ( actual G-league). Tornant al Mundial, 
als angolesos els ha tocat un grup difícil amb Sèrbia, Itàlia i Filipines. Només po-
den donar guerra amb, ja que són clarament pitjors que les altres dues seleccions 
europees.

Punts forts 
- Triple: tenen diversos jugadors que destaquen a la línia de triple, però són incon-
sistents. Si tenen la ratxa bona, poden complicar la vida al rival. En línies generals 
és una selecció que aposta per córrer i per les transicions i que ha anat implemen-
tant el triple en possessions ràpides amb cada vegada més freqüència.

- Una estrella: Carlos Morais crea moltíssim joc i els angolesos s’entenen amb ell 
a la perfecció. D’ell en deriva gran part de l’ofensiva dels angolesos, especialment 
en els pocs moments d’inspiració estacionada. Serà la referència indiscutible de 
l’esquema africà.

Punts dèbils
- Qualitat fluixa en comparació amb els altres equips: no cal incidir massa en 
aquest apartat: el quintet és fluix i la rotació és encara pitjor. La tercera unitat de 
Sèrbia seria millor que el seu quintet pels moments importants.

- Mal atac estacionat: són poc clarividents i tenen pocs jugadors capaços de donar 
continuïtat a un sistema en estàtic. Això, sumat a la dificultat per trobar situacions 
de tir a mitja pista, els converteix en un equip amb tendència a perdre pilotes en 
zones compromeses que acaben sent bàsquets fàcils. Detalls que marquen la di-
ferència.

 

per Arnau Ribes
       @arnauribes

https://twitter.com/arnauribes


grup                             d  filipinesPARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:            13:30h. Filipines - Itàlia
Dilluns 2 de setembre:        13:30h. Sèrbia - Filipines
Dimecres 4 de setembre:    09:30h. Angola - Filipines

Aspiracions al torneig
En un grup amb Sèrbia, ja has d’assimilar que com a mínim la primera posició està decidida (en favor dels serbis). Si a més comparteixes grup amb la selecció italiana, 
comença a ser difícil superar la fase de grups. La tercera és Angola. Filipines té molta il·lusió, sí, però pocs recursos i encara menys identitat. I a sobre està en un grup 
que compta amb candidats innegociables. Es fa difícil vaticinar quina selecció és la favorita entre Angola i Filipines, tot i que en teoria els filipins estan un nivell més 
amunt atès el nom de les referències. El que queda clar és que passar la fase de grups és altament inviable. El que ha de fer Filipines és el que comentàvem al principi: 
gaudir del torneig i aprofitar al màxim la presència d’un jugador que anota 17 punts per partit a l’NBA. Jordan Clarkson pot convertir-se en heroi nacional.

  Jugadors a seguir

Jordan Clarkson:
Si Clarkson no va al Mundial serà perquè l’escollt haurà sigut 
Andray Blatche. En aquest cas, Blatche serà el jugador més 
destacat. És un interior que a hores d’ara és millor amb la pi-
lota a les mans que havent d‘exhibir desplegament físic. Tot 
passarà per ell. Tocarà veure’n la versió més NBA possible.

Andray Blatche:
Si Blatche no va al Mundial serà perquè l’escollit haurà sigut 
Jordan Clarkson. Anotador dinàmic, que és molt millor amb la 
pilota a les mans que buscant espais i que té perfil de genera-
dor de volum. Filipines serà el seu equip i podrà projectar-se 
com una estrella del panorama FIBA.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Andray BLATCHE P 32 2,1 Tianjin Gold Lions (XIN) Jugador que va ser a l'NBA. Té molt talent encara.

3 Paul John DALISTAN E 30 1,82 Magnolia Hotshots (FIL)

4 Kiefer RAVENA B 25 1,83 NLEX Road Warriors (FIL)

5 Gabe NORWOOD A 34 1,94 Rain or Shine (FIL)

8 Robert Lee Jr. BOLICK B 23 1,82 NorthPort Batang Pier (FIL)

14 Mark BARROCA B 33 1,76 Magnolia Hotshots (FIL)

15 June Mar FAJARDO P 29 2,08 San Miguel Beermen (FIL)

16 Roger POGBOY E 27 1,82 TNT KaTropa (FIL)

17 Jaymar PEREZ E 25 1,88 Columbian Dyip (FIL)

18 Troy ROSARIO A 27 2 TNT KaTropa (FIL)

20 Raymond ALMANZAN P 30 2,01 TNT KaTropa (FIL)

25 Japeth AGUILAR P 32 2,08 Barangay Ginebra San Miguel (FIL)

ENT Joseller "Yeng" GUIAO 60



grup                             d  filipines
Filipines té una cultura basquetbolística molt dilatada. És un dels països amb més 
incidència en la creació i desenvolupament d’aquest esport, així que mereixen agraï-
ment etern. El conjunt filipí arriba a la cita mundialista amb pocs recursos pràctics 
però amb un ingredient que sempre és molt necessari i recomanable: il·lusió. És una 
de les seleccions que si no es diverteix no farà un bon paper.

Veurem alguns noms il·lustres a la convocatòria de Filipines. Hi ha diversos jugadors 
amb historial a l’NBA –un d’ells encara hi juga- i alguns altres que han fet carrera en 
panorames nacionals que valdrà la pena que tinguem en compte.

Punts forts 
- Jordan Clarkson: ni més ni menys. Jordan Clarkson, jugador dels Cleveland Ca-
valiers ben establert a l’NBA –que en el seu dia tenia l’etiqueta de Kobe Bryant 
de marca blanca- però que genera la sensació d’haver-se quedat a mitges si ens 
posem a pensar en el sostre que tenia, serà l’estrella indiscutible del combinat de 
Filipines. El seu joc, a vegades genial i a vegades –moltes- ineficient, serà la princi-
pal font de generació de l’equip.
De Clarkson n’hem d’esperar que sigui el generador per excés de Filipines. Haurà 
de prendre moltes decisions al llarg de l’equip, i si la majoria no són encertades la 
selecció no tindrà cap opció. D’ell en sabem que sempre ha volgut ser part de la 
convocatòria –sent els colors- i que és completament competitiu, així que els fili-
pins tenen raons per ser optimistes. Veurem quin ús fa de la línia de triple i quantes 
superioritats és capaç de generar des del rol de slasher en una selecció que, sobre 
el paper, hauria de tenir un bon repartiment d’espais.

- El factor Blatche: el tenim tots mig oblidat perquè la seva carrera ha anat de-
valuant-se entre problemes extraesportius, lesions i una competitivitat discutible, 
però la realitat és que Andray Blatche fa anys que és un pilar de la selecció de Filipi-
nes (nacionalitzat) i que el seu estil de joc casa perfectament amb el model actual.

Blatche, vell, gras i avorrit, continua tenint una classe envejable. És un jugador amb 
recursos en tots els àmbits ofensius i molt capaç d’obrir la pista. Aquesta tempora-
da, de fet, ha llançat pràcticament 9 triples per partit de mitjana amb uns percen-

tatges pròxims al 40%, cosa que parla molt bé del seu canell i pot ajudar a sumar 
imprevisibilitat al combinat filipí. Ganes de tornar a veure Blatche.

Punts dèbils
La classe mitja és molt baixa: el nivell mitjà de la selecció correspon a un punt força 
baix. Només CJ Pérez, un escorta que pot jugar minuts d’aler atesa la situació de la 
selecció i la seva funcionalitat, aporta un mínim de profunditat a la rotació. No hi 
ha cap relleu de pes –dins del que és Filipines- per quan Blatche descansi i els ball 
handlers restants són jugadors irregulars i inconsistents.

Per fer-nos una idea del nivell de la selecció, un dels jugadors que formen part de la 
convocatòria és Beau Belga; un jugador de 32 anys que és més conegut per parti-
cipar en comèdies nacionals que per la seva transcendència en el món del bàsquet. 
Amb 1’96 metres d’alçada i un sobrepès considerable, és el pivot suplent. En línies 
generals és una selecció molt baixa (sembla que és una tònica del torneig).

 

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             d  italiaPARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                    13:30h. Filipines - Itàlia
Dilluns 2 de setembre:                09:30h. Itàlia - Angola
Dimecres 4 de setembre:           13:30h. Itàlia - Sèrbia

Aspiracions al torneig
Aquesta Itàlia té qualitat i un camí planer per arribar a la segona fase de grups ja que l’únic rival difícil del seu grup és Sèrbia, així que a priori seria sego-
na del seu grup. El creuament és amb les dues millors seleccions del grup d’Espanya, on ja ho tindran més difícil per passar als quarts de final, però els 
italians tenen qualitat suficient per competir i arribar-hi. 

  Jugadors a seguir

Danilo Gallinari:
Aler NBA amb unes qualitats increibles per anotar sigui la 
manera que sigui. Arriba al mundial després de ser ope-
rat d’apendicitis, tot i això Galo ha de ser la pedra angular 
de l’atac dels italians i aportarà punts i lideratge ofensiu.

Luigi Datome:
L’aler del Fenerbahce arriba recuperat de la lesió que el 
van deixar fora del moment decisiu de la temporada amb 
ganes de tornar més fort que mai. Aporta principalment 
punts, spacing i llançament exterior.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

0 Amedeo DELLA VALLE B 26 1,94 Olimpia Milano (ITA) Rotació.

3 Marco BELLINELLI E 33 1,96 San Antonio Spurs (USA) Canoner.

5 Alessandro GENTILE E 26 2,01 Jugador amb potencial ofensiu si té el cap clar.

6 Paul BILIGHA AP 29 2,00 Olimipia Milano (ITA) Rotació.

7 Luca VITALI E 33 2,01 Basket Brescia Leonesa (ITA) Rotació.

8 Danilo GALLINARI A 31 2,04 Oklahoma City Thunder (USA) L'estrella de l'equip, té punts a les mans.

10 Daniel HACKETT E 31 1,99 CSKA Moscú (RUS) Base de tall defensiu apte per dirigir el joc.

12 Ariel FILLOY B 32 1,90 Venezia (ITA) Base acostumat a amassar. Necessita la pilota.

15 Jeff BROOKS A 30 2,03 Olimpia Milano (ITA) Aler de tall físic. Bo en les transicions ofensives.

16 Amedeo TESSITTORI P 24 2,10 Treviso (ITA) Pivot alt i finalitzador

23 Awudu ABASS A 26 2,01 Brescia (ITA) Escorta amb capacitat per generar pels companys.

70 Luigi DATOME AP 31 2,02 Fenerbahçe (TUR) Aler pivot finalitzador que pot obrir la pista. Moltíssima classe.

ENT Meo Sachetti 66



grup                             d  italia
Itàlia és una selecció de les històriques en els mundials i competicions FIBA, sem-
pre amb equips molt competitius i molta qualitat entre les seves mans. Tot i això 
mai han aconseguit arribar a les semifinals i, per tant, optar a les medalles, així que 
és un repte molt gran per als de Sachetti poder assolir fins i tot els quarts de final. 
Veurem si en són capaços i si els seus jugadors estrella com Gallinari ho donen tot 
per poder portar Itàlia el més lluny possible. Des de Japó 2006 que no estaven al 
mundial, on van perdre els vuitens de final amb Lituània, i es voldran reivindicar.

Punts forts
- El nivell NBA: Gallinari i Bellinelli. El tir exterior d’aquesta parella té una ame-
naça demolidora. Són jugadors amb molta experiència a l’NBA i molts punts a les 
seves mans que, ben gestionats, poden ajudar a Itàlia a guanyar partits. Tot i que 
Gallinari arribarà justet de forces després d’una apendicitis és l’anotador italià per 
excel·lència que ha de comandar els seus companys i liderar aquesta selecció. Mar-
co Bellinelli és un gran triplista, campió de l’NBA amb els Spurs l’any 2014, que vol 
la pilota en els moments difícils i si engega l’ametralladora pot deixar el rival amb 
molts forats.

- La qualitat dels anotadors: Itàlia no només són els seus jugadors NBA sinó que 
també són els punts que generen jugadors amb facilitat anotadora com Datome o 
Hackett. Està clar que sobre aquests 4 jugadors girarà l’eix ofensiu i tenen la capa-
citat de poder anotar amb facilitat i d’atraure les defenses per ajudar que els seus 
companys anotin.

- Un 4 mòbil i obert: Tant Datome com Gallinari segurament ocuparan la posició de 
4 obert donat que el joc interior italià és una mica fluix amb la baixa de Nicolò Melli, 
deixant la pintura per a poder generar penetracions des de fora i trobar el company 
desmarcat a la línia de 3. Datome i Gallinari tenen tot el perill ofensiu per clavar 
amenaçar des del triple o penetrar i acabar la jugada a prop de l’anella.

- La mentalitat guanyadora: Luigi Datome i Daniel Hackett són jugadors amb una 
mentalitat guanyadora superior, que va en consonància amb els seus equips Fe-
nerbahce i CSKA respectivament, i que pot empentar a la selecció italiana a intentar 
superar la fase de grups i arribar als quarts de final. 

Punts dèbils
- La zona:  Amb la baixa de Melli queden malmesos del joc interior. Tessitori és 
l’únic pivot de la plantilla, que la completen alers pivot com Biligha o Jeff Brooks, 
que poden ajudar des del 4 però defensant interiors més alts poden patir molt.

- La direcció del joc: Hackett dirigirà les operacions des de la posició de base. El 
del CSKA té qualitat suficient per fer-ho bé tan en atac com en defensa, però no té 
cap recanvi en condicions més que els veterans Della Valle i Filloy, que poden ser 
suplents amb poques conviccions.

 

per Eduard Roselló
        @edurose14

http://esmaixada.cat/author/eduardrosello/
https://twitter.com/edurose14


grup                             d  serbiaPARTITS 1A FASE
Dissabte 31 d’agost:                 09:30h. Angola - Sèrbia
Dilluns 2 de setembre:0          13:30h. Sèrbia - Filipines
Dimecres 4 de setembre:        13:30h. Itàlia - Sèrbia

Aspiracions al torneig
Sèrbia és una clara candidata a l’or i si no pot ser l’or doncs s’endurà qualsevol de les altres dues medalles. Els serbis arriben al mundial convençuts que 
poden fer alguna cosa molt gran i endur-se medalla però segur que Sasha Djordjevic no es conforma amb la de plata i ja fa dies que mentalitza als seus 
jugadors per què arribin en les millors condicions per aconseguir-ho.  Tothom és conscient que si els NBA estan al màxim nivell, Sèrbia pot disputar-li 
l’or als Estats Units.

  Jugadors a seguir

Nikola Jokic:
El pivot dels Denver Nuggets és sens dubte la referència 
d’aquest equip dominant el joc des del coll de l’ampolla. 
Jokic és un geni i veurem les seves genialitats durant el 
torneig.

Bogdan Bogdanovic:
L’escorta dels Sacramento Kings és la referència exterior 
de Sèrbia i ha fet uns amistosos de preparació anotant 
més de 20 punts i amb un encert exterior espectacular. 
Que es preparin els rivals amb Bogdanovic.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

5 Marko SIMONOVIC AP 33 2,03 KK Cedevita Olimpija (SLO) Rotació.

7 Bogdan BOGDANOVIC A 27 1,98 Sacramento Kings (USA) Estrella perimetral. Pot ser la segona espasa.

8 Nemanja BJELICA AP 29 2,08 Sacramento Kings (USA) Anotador incansable. Obrirà la pista. Pot ser aler.

11 Vladimir LUCIC A 30 2,03 Bayern de Munich (ALE) Aler molt atlètic. Pot alternar funcions.

13 Miroslav RADULJICA P 31 2,13 Jiangsu Dragons (XIN) Quart en discòrdia entre els pivots.

14 Stefan BIRCEVIC AP 31 2,11 Telekom Bonn (ALE) Rotació.

15 Nikola JOKIC P 24 2,13 Denver Nuggets (USA) Estrella indsicutible. Candidat a MVP.

21 Nikola MILUTINOV P 24 2,13 Olympiakos (GRE) Talent de referència, rol de suplent. Nivellàs.

22 Vasile MICIC B 25 1,96 Anadolou Efes (TUR) Gran 2vs2. Molt desequilibrant. Farà de Teodosic.

23 Marko GUDURIC E 24 1,98 Memphis Grizzlies (USA) Escorta complidor. Fa de tot. Ha madurat a Fenerbache.

24 Stefan JOVIC B 28 1,96 Khimki de Moscou (RUS) Bae contemporitzador. Molt cerebral.

51 Boban MARJANOVIC P 31 2,21 Dallas Mavericks (USA) Eficiència en persona. Jugarà minuts amb Jokic.

ENT Sasha Djordevic Entrenador de la Virtus de Bolonya



grup                             D  serbia
I aquí tenim un dels titans de la competició. L’equip entrenat pel carismàtic Sasa 
Djordjevic és la quarta selecció més valorada al rànquing FIBA, cosa que ja ens 
avisa del pedigree dels jugadors. Són els grans favorits a ser l’equip que més pugui 
dificultar les coses als EEUU, ja que la seva plantilla té una infinitat de recursos i 
de qualitat.

En els qualifiers, però, en molt pocs partits han pogut gaudir de les seves estrelles 
NBA i Eurolliga com Jokic, Marjanovic, Micic o Bogdanovic. Però Serbia sempre ha 
sigut un país que ha tret una infinitat de jugadors, i és per això que noms no tant 
coneguts però que són bons jugadors han fet un gran paper a les finestres per tal 
que Sèrbia fos al Mundial. 

No han anat massa sobrats però, ja que han passat tercers en un grup amb Grècia, 
Alemanya, Estònia Israel i Georgia. Entre els jugadors que més partits han jugat, 
hem de destacar al polèmic pivot Raduljica, sempre dominant amb la selecció, a 
l’ex ACB Jelovac tots ells amb més de 10 punts per partit. 

I és que una de les virtuts de Sèrbia és que pràcticament podria dur 2 grups de 
12 jugadors d’altíssim nivell a les competicions i competirien de manera excel·lent 
amb els dos grups. Aquest any, però, semblen disposats a dur tot l’arsenal; Milos 
Teodosic i Vasile Micic com a referència al base, l’escorta dels Sacramento Kings 
Bogdan Bogdanovic i el nou “Grizzlie” Guduric al 2, bons i polivalents alers com Ka-
linic i Lucic, un 4 que a Europa era una autèntica superestrella com Bjelica i 3 pivots 
d’altíssim nivell com Jokic, Marjanovic i Milutinov, essent el primer flamant All-Star 
i un dels millors pivots que hi ha al món ara mateix.

Sèrbia s’ha caracteritzat per ser un equip molt ben estructurat, amb un pla de joc 
molt clar però amb espai pels versos lliures com Teodosic; aquest any la clau serà 
veure comencaixa Jokic, la gran estrella del moment, al sistema de Djordjevic, ja 
que aquest no destaca per la seva defensa i aquesta selecció sempre ha establert 
un nivell físic i defensiu força alt. 

Totes aquestes estrelles, junt amb la gran feina a la direcció tècnica de Djordjevic, 
fan que Sèrbia sigui la millor selecció de les mortals (entenent EEUU a part, com a 
claríssima favorita).

Ja amb els ulls a Xina, tenen un grup força assequible, amb Itàlia Filipines i Angola, 
no haurien de tenir cap problema per passar com a primers de grup i a partir d’aquí 
serien superiors a gairebé totes les seleccions. Hi ha moltíssimes esperances en 
l’equip serbi.

En els últims mundials ha fet plata al 2014 i quarta posició al 2010, acumulant els 
mateixos resultats als Eurobasket 2015 i 2017 i una exitosa plata als JJOO de 2016, 
fet que parla molt i molt bé de la competitivitat d’aquest equip, sempre són allà. 
Per acabar, hi ha molta la gent que creu que Sèrbia pot erigir-se com a la gran 
alternativa als EEUU o inclús jo, el que us ha estat parlant sobre aquesta selecció, 
visualitzar-lo com a futur campió de la copa del Món. 

per Marc Cruces
       @FutbolKiller

http://esmaixada.cat/author/marc99/
https://twitter.com/FutbolKiller


grup                             e turquiaPARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:              10:30h. Turquia - Japó           
Dimarts 3 de setembre:                  14:30h. Estats Units - Turquia
Dijous 5 de setembre:                     10:30h. Turquia - Rep. Txeca

Aspiracions al torneig
Turquia ha d’anar a buscar la segona plaça de la primera fase, perquè Estats Units està en un punt inabastable. Tenen millor selecció que la República 
Txeca i virtuts antagòniques (pel tema de Vesely), així que no tindran excusa per no guanyar-los (bé, Satoransky..), i Japó no serà un escull. Reeditar la 
plata de 2010 és pràcticament impossible, una utopia, però les sensacions haurien de ser pràcticament igual de positives. Turquia necessita començar 
el nou cicle amb esperança i arguments basquetbolístics vàlids, i què millor que guanyar-se’ls a través de victòries incontestables. Ha començat l’era de 

  Jugadors a seguir
Cedi Osman:
L’aler dels Cleveland Cavaliers ha de ser la referència 
ofensiva de Turquia juntament amb Kormaz i Wilbekin. 
Ve de jugar la seva segona temporada a l’NBA on ha mi-
llorat molt des que ha passat a jugar més de 30 minuts.

Scottie Wilbekin:
El base nord-americà del Maccabi és qui dirigirà el joc a 
Turquia, nacionalitzat l’any passat després de jugar du-
rant 3 temporades al Darussafaka. És un jugador que 
anota amb facilitat i pot ajudar molt ofensivament.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip Destacable

1 Scottie WILBEKIN B 26 1,88 Maccabi Tel Aviv (ISR) Base veloç amant de les situacions de 2vs2.

4 Dogus BALBAY B 30 1,89 Anadolu Efes (TUR) Suplent. Jugador amb experiència i domini de pilota.

6 Cedi OSMAN A 24 2,03 Cleveland Cavaliers (USA) Aler estrella. Liderarà l'equip fent de tot.

8 Ersan ILYASOVA AP 32 2,08 Milwaukee Bucks (USA) Líder. Tots el coneixem.

9 Semih ERDEN P 33 2,13 Pinar Karsiyaka (TUR) Pivot tradicional molt talentós. Parella d'Ilyiasova.

10 Melih MAHMOUTOGLOU E 29 1,91 Fenerbahçe (TUR) Escorta polivalent que pot anotar i dinamitzar.

11 Ege ARAR AP 22 2,07 Galatasaray (TUR)

18 J. Metecan BIRSEN A 24 2,05 Pinar Karsiyaka (TUR) Rotació.

19 A.Bugrahan TUNCER E 26 1,93 Anadolu Efes (TUR) Escorta de rotació.

21 Sertac SANLI P 28 2,12 Anadolu Efes (TUR) Rotació.

22 Furknan KORKMAZ E 22 2,01 Philadelphia 76ers Anotador de poc ús. Ha d'anotar triples sí o sí.

24 Ygit ARSLAN E 23 1,94 Tofas SC (TUR)

ENT Ufuk SARICA 47 També és entrenador de Pinar



grup                             e turquia
Turquia sempre competeix. Ho porten escrit amb lletres inesborrables al seu llibre 
d’estil i, sigui qui sigui el líder del combinat, mai deixarà que els companys s’arron-
sin. L’actitud és innegociable i el compromís és obligatori. Aquest any, a més, amb 
Cedi Osman i algunes velles glòries al capdavant, els turcs volen ser la sorpresa i 
demostrar que continuen ben presents entre l’elit del bàsquet mundial. Tenen pe-
ces, talent i projecció tàctica, però...tindran sort? Això mai se sap. I és que, amics, els 
factors externs sempre solen anar en contra de Turquia.

Punts forts 
- Tot tipus de punts: Cedi Osman ha millorat moltíssim a Cleveland i a dia d’avui 
és una amenaça en el tir de tres, en les penetracions, en l’ús del físic i fins i tot en 
l’execució a partir dels fonaments individuals. Scottie Wilbekin s’ha passat els pre-
paratoris jugant a partir de bloqueig directe a mitja pista i aprofitant-se d’aquesta 
punta de velocitat que, juntament amb una habilitat fantàstica en el bot, li permet 
superar rivals. Korkmaz és un canoner que a FIBA farà molt més que a l’NBA (tot i 
que els Sixers el necessitaran –ja en parlarem-). Ilyasova és Ilyasova. Semih Erden 
és el jugador “diferent” de l’equip i per això serà fonamental. Molts punts, no? Igual 
que altres seleccions de gama mitja pels condicionats que sigui, Turquia tindrà molt 
terreny guanyat si imposa el seu ritme, trepitja amb assiduïtat la línia de tres punts 
i es manté regular.

- La parella Erden-Ilyasova: Erden és un pivot tradicional i Ilyasova és un forward 
funcional que pot fer de tot segons les necessitats de l’equip. La capacitat per al-
ternar els dos registres aportarà molta riquesa a la selecció turca, que a més també 
compta amb un perímetre funcional encapçalat per la indefinició posicional d’un 
Osman que pot passar per tot tipus de rols (des de l’1 ocasional fins al 4 esporà-
dic). La quantitat de recursos del binomi serà molt important en aquest grup, i més 
encara en un hipotètic enfrontament decisiu contra una República Txeca que no 
comptarà amb el seu referent interior (Vesely). Totes les armes de la plantilla de 
Turquia són molt valuoses en aquest torneig.

Punts dèbils
- El perill de la novetat: només 3 jugadors de 2014 (Ilyasova, Erden i Osman) re-
petiran presència. El tercer, que en aquesta ocasió serà fonamental, va tenir ales-
hores un paper de repartidor de tovalloles testimonial. Ara és un altre jugador; un 
líder.
Serà molt interessant veure com la resta del combinat turc s’adapta al funciona-
ment de les competicions de seleccions. Sabem que hi ha ocasions en les quals és 
important dominar els contexts –finals igualats-, i aquest serà el repte de Turquia. 
Sí que és cert que les convocatòries per les eliminatòries han estat molt diverses i 
que més o menys tothom –fins i tot els NBA- han coincidit en algun moment, però 
els jugadors hauran de fer molta feina interna per construir una bona química en 
tots els aspectes.

- El paper de l’entorn: l’afició turca és incendiària i tendeix a portar les situacions a 
l’extrem. Els jugadors tindran una pressió descomunal perquè la pressió dels seus 
aliats, si la cosa es torça, pot ser l’estocada definitiva. No cal donar més detalls 
sobre què ha passat en anteriors cites quan els seus homes no han competit.
Faltarà Ali Muhammed: pel tema de la nacionalització, Turquia no podrà comptar 
amb Bobby Dixon. És un base que està familiaritzat amb el bàsquet turc, que és 
veterà i que manté l’espurna. Hauria aportat moltíssim i hauria format una bona 
parella amb Wilbekin. Sense ell, faltarà talent. I quan has de jugar contra Estats 
Units, de talent mai en sobra.

 

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             e republica
txeca

PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:        14:30h. Rep. Txeca - Estats Units     
Dimarts 3 de setembre:            10:30h. Japó - Rep. Txeca         
Dijous 5 de setembre:               10:30h. Turquia - Rep. Txeca

Aspiracions al torneig
Les aspiracions dels txecs són passar la primera fase de grups tot i que ho tindran complicat compartint grup amb la sempre favorita Estats Units, la 
sorprenent Japó i la poderosa Turquia. Si passen la primera fase ja serà un èxit per ells, tot i que arribar fins aquí i tenir l’oportunitat de jugar contra Estats 
Units en el primer partit segur que és un premi enorme per la República Txeca.

  Jugadors a seguir

Tomas Satoransky:
El nou base dels Chicago Bulls arriba al mundial en bona 
forma després de no jugar playoffs i amb l’esperit de po-
sar-se la República Txeca a l’esquena per intentar passar 
ronda en el grup de la mort.

Ondrej Balvin:
El pivot, que recentment ha fitxat per Bilbao Basket, és el 
sostre de l’equip i tindrà més oportunitats després de la 
renúncia de Jan Vesely.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Patrik AUDA AP 29 2,06 Pistoia Basket 2000 8TXE) L'estrella indiscutible. Serà propens al triple-doble.

4 Tomas VYORAL B 26 1,90 Nymburk (TXE) Rotació.

6 Pavel PUMPRLA A 23 1,91 BK JIP Pardubice (TXE) Un dels jugadors més coneguts del combinat.

7 Vojtech HRUBAN A 29 2,02 Nymburk (TXE) Jugador de tall defensiu. Intens i atlètic.

8 Tomas SATORANSKY B 27 2,01 Chicago Bulls (USA) Si és capaç de viure al perímetre pot ser interessant.

11 Blake SCHLIB A 35 1,99 Champagne Chalons Reims (FRA)

12 Ondrej BALVIN P 26 2,17 RetaBET Bilbao (ESP) Base veterà i contrastat capaç d'adaptar-se a diferents ritmes.

13 Jakub SIRINA B 31 1,86 Opava (TXE) El sostre de l'equip. Serà l'interior més determinant.

15 Martin PETERKA P 24 2,03 Nymburk (TXE)

17 Jaromir BOHACIK A 27 1,97 Nymburk (TXE) Jugador d'estructura atípica per fer de pivot.

23 Lukas PALYZA A 29 2,03 BK Olomoucko (TXE)

31 Martin KRIZ P 26 2,00 Nymburk (TXE) Podria jugar minuts d'escorta si és convocat.

ENT Ronen Ginzburg 55



grup                             e republica
txeca

La República Txeca debuta als mundials amb la seva participació a Xina. Fins ara no 
havien pogut passar de l’Eurobasket. La nova fornada de jugadors amb Satoransky 
al capdavant fa anys que ajuda al seu país a tirar endavant el bàsquet fins arribar 
a aquest mundial classificant-se en les finestres. Estar al grup de la mort no els 
beneficia gaire de cara a les expectatives que tenen en la competició, però els txecs 
segur que intentaran imposar el seu ritme alt de partit per treure’n alguna cosa de 
profit.

Punts forts 
- El lideratge de Satoransky: Satoransky ha madurat molt a l’NBA sense tenir un 
paper protagonista i està disposat a seguir posant-se la República Txeca a l’esque-
na com ja va fer en l’europeu de fa dos anys. L’exjugador del Barça serà la referèn-
cia en atac, el director de joc i qui posi l’experiència en partits amb més pressió, 
que seran tots donat el grup que els hi ha tocat. Satoransky és el jugador de més 
qualitat d’aquesta selecció de llarg i ho demostrarà sobre la pista.

- El joc ràpid i la mobilitat: els txecs es caracteritzen per imprimir un joc ràpid amb 
tots els integrants a pista molt mòbils, cosa que els fa més difícils de defensar. 
Intenten córrer al contraatac sempre que poden i finalitzar ràpid les jugades. Tenen 
alers alts que poden jugar de 4, això sempre genera més perill per les defenses 
rivals per a poder tenir un joc d’alta velocitat.

Punts dèbils 
- Que no hi sigui Vesely: la baixa de Jan Vesely fa baixar ostensiblement el nivell 
dels txecs, tant en atac com en defensa. Vesely aporta intimidació i rebot a part de 
l’impacte ofensiu i, que no viatgi a Xina, és una baixa molt sensible per al seu país.

- Tir exterior: tot i que té alguns bons tiradors com a integrants de la plantilla, els 
txecs hauran de millorar molt el 33% que van fer en els partits de les finestres si 
volen poder superar la primera fase de grups.

- Defensa i rebot: tot i tenir un equip molt alt i comptar amb Ondrej Balvin, nou 
fitxatge del Bilbao, no tenen grans rebotadors i això els pot passar factura a la pin-
tura amb veient els equips que hauran de batre en la fase de grups.

- Estar al grup de la mort: Amb Estats Units, Japó i Turquia al grup els txecs te-
nen realment poques opcions de passar a la fase següent.

per Eduard Roselló
        @edurose14

http://esmaixada.cat/author/eduardrosello/
https://twitter.com/edurose14


grup                             e estats
units

PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:          14:30h. Rep. Txeca - Estats Units     
Dimarts 3 de setembre:              14:30h. Estats Units - Turquia
Dijous 5 de setembre:                 14:30h. Estats Units - Japó

Aspiracions al torneig
La resposta curta és que faran or. La resposta llarga és que faran or si no passa res estrany. Porten la selecció més discreta dels darrers anys i tot i això 
continua sent la favorita indiscutible. Això sí: el duel amb Sèrbia serà preciós, i allà sí que podrien tenir un disgust si no estan concentrats. L’MVP no és 
del seu equip.

   Jugadors a seguir

Kemba Walker:
El base dels Boston Celtics està destinat a ser el líder 
d’aquest equip després de fer una gran temporada indi-
vidualment als Hornets. Elèctric i amb un canvi de ritme 
difícil d’aturar, també és poderós des de la línia de 3.

Donovan Mitchell:
Escorta explosiu i protagonista principal dels Utah Jazz arri-
ba al mundial amb ganes de protagonisme i d’ensenyar-li a 
tothom del que és capaç de fer.  Capaç de fer esmaixades 
espectaculars i de crear-se el seu propi tir.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

4 Derrick WHITE B 25 1,93 San Antonio Spurs (USA) Soldat de Popovich. Garantia de solidesa.

5 Donovan MITCHELL E 25 1,93 Utah Jazz (USA) Pot jugar de base puntualment. Anotador polifacètic.

6 Joe HARRIS E 27 1,98 Brooklyn Nets (USA) Triplista amb excel·lent execució en el catch and shoot.

7 Marcus SMART E 22 1,90 Boston Celtics (USA) El gos de presa de l'NBA. Carn de defensor de l'any.

8 Harrison BARNES A 27 2,03 Sacramento Kings (USA) Consistent i seriós. Jugador de rendiment lineal.

9 Jaylen BROWN A 22 2,01 Boston Celtics (USA) Atlètic, intens i versàtil. Farà de tot...des de la banqueta.

10 Jayson TATUM A 21 2,03 Boston Celtics (USA) Pot irrompre en estrella. Jugador amb gran 1vs1.

11 Mason PLUMLEE P 29 2,11 Denver Nuggets (USA) Vell conegut.

12 Myles TURNER P 23 2,11 Indiana Pacers (USA) L'eix de l'estructura defensiva. El millor pivot defensiu.

13 Brook LÓPEZ P 31 2,13 Milwaukee Bucks (USA) Pot destrossar els rivals llançant de vuit metres.

14 Khris MIDDLETON A 27 2,03 Milwaukee Bucks (USA) Aler amb gran mà des del triple. És all star.

15 Kemba WALKER B 29 1,85 Boston Celtics (USA) Líder. All star.

ENT Greg Popovich 70 San Antonio Spurs Per a molts, Popovich és el millor entrenador de la història.



grup                             e estats
units

La selecció dels Estats Units de bàsquet és, a hores d’ara, un pou de problemes. El 
resultat d’aquest Mundial serà determinant, un punt d’inflexió de cara a la convo-
catòria dels Jocs Olímpics 2020. L’NBA ha viscut un període estival d’agència lliure 
ple de sorpreses, noves plantilles i nous projectes per a guanyar el campionat que 
han condicionat el USA Basketball Team fins la medul·la. 

El primer projecte nord-americà que encapçalarà Gregg Popovich després del reg-
nat de Mike Krzyzewski comença coix, amb una plantilla irregular i una sensació 
d’inseguretat davant moltes altres seleccions que han aconseguit un projecte sòlid, 
amb una idea de grup molt més treballada amb anterioritat.

És just, doncs, considerar que aquesta selecció americana té menys possibilitats 
d’aconseguir l’or mundial? És legítim plantejar seriosos dubtes sobre la viabilitat 
dels 13 jugadors que formen el USA Team? La direcció de Popovich marcarà una 
nova tendència o permetrà executar a un nivell d’elit com feia Krzyzewski?

Totes aquestes preguntes només són una carta de presentació superficial d’una 
plantilla nord-americana que serà el centre d’atenció, serà posada a prova com si 
fos el Dream Team i serà jutjada com si haguessin perdut abans de jugar qualsevol 
partit.

Considerada un segon, tercer i fins i tot quart nivell de plantilla –en comparació 
amb les possibilitats que té la nació americana-, és ingenu descriure aquesta se-
lecció com a feble. Els jugadors joves que la integren són garantia d’una explosivi-
tat en el joc, una fam de victòria i una responsabilitat per lluir la samarreta que no 
els significarà cap pas enrere. No són jugadors que pateixen en un escenari major. 
N’hi ha que han mirat a la cara a LeBron James en moments de Playoffs i no han 
desviat la mirada.

Punts forts
Estar sota la direcció de Popovich és sinònim de qualitat en l’estructura i el plan-
tejament del joc. Krzyzewski va basar les seves armades de bàsquet en “rapidesa, 
passada ràpida i execució”. Popovich no es conformarà només amb una simplicitat 
absolutament efectiva –simple no vol dir fàcil, és part de la màgia creada per Coach 
K-, sinó que desenvoluparà un sistema defensiu per reforçar aquesta gairebé dis-

tòpica selecció mundialista.

Aprofitarà el conjunt de guards ràpids que ha col·leccionat, amb un Kyle Lowry que 
congelarà el joc en enfrontar-se a seleccions –sobretot europees- amb un ritme 
molt més lent. Popovich podrà jugar un small ball de manual, amb 4s i 5s perfec-
tament oberts, un dels somnis més humits dels entrenadors del USA Team. Amb 
Steve Kerr com a entrenador assistent, el perímetre serà una arma de destrucció 
massiva.

L’aspecte més destacable, com a punt fort d’aquesta selecció, és les baixes ex-
pectatives que es tenen d’ella. Jugar a la contra, no ser el favorit (sí el més jutjat, 
que això és un punt feble de manual) i que no esperin res d’ella encara incendiarà 
més el conjunt de jugadors, sobretot els joves, que volen demostrar que són la 
nova generació NBA. Que no els calen Irving, Durant, Lillard, Green, Thompson, 
Leonard, George o companyia per endur-se un or.

Punts dèbils 
Kobe Bryant va definir un dels aspectes més febles de la selecció d’Estats Units 
el 2008, arran de la final dels JJOO de Beijing contra Espanya: “Ells porten jugant 
junts molt de temps. Nosaltres ens hem reunit fa uns mesos i hem d’aprendre a 
jugar conjuntament”. Aquesta frase es fa encara més greu en el context actual. Ni 
quatre setmanes de preparació ha tingut Popovich per aconseguir cohesionar un 
grup irregular, creat amb la premissa que tots els principals (i molts secundaris) 
van esborrar-se de la llista de convocatòria.

Això significa que no estan preparats per a jugar un Mundial al màxim nivell? Aquell 
qui respongui de manera afirmativa aquesta pregunta no ha vist cap partit dels 
jugadors que conformen la llista de Popovich. La problemàtica parteix d’un conjunt 
de jugadors en una selecció sense gairebé cap padrí veterà (posem pel cas d’un 
Carmelo Anthony, un Russell Westbrook) i només amb la presència de Lowry, fet 
que els repercutirà en trobar-se en un escenari conjunt davant de seleccions fetes i 
dretes. És un punt feble? Sí. És el punt feble més preocupant? Ni de bon tros.

La falta de galons per a ser capitanejats és preocupant. Kemba Walker i Kyle Lowry 
són els líders més naturals però no acaben de fer una passa endavant en actitud

per Victor Rodrigo
        @VictorrRodrigo

http://esmaixada.cat/author/victor-rodrigo/
https://twitter.com/VictorrRodrigo
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NBA. Harrison Barnes, Brook López i PJ Tucker poden convertir-se en líders de ves-
tuari però no són els més bons de l’equip. Això genera una responsabilitat intrín-
seca cap a la nova generació: Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kyle Kuzma, Jaylen 
Brown i Myles Turner. Ara és el moment. El problema és si no ho aconsegueixen, 
fet que no serien la primera selecció USA Basketball que es queda a les portes de 
quallar jugadors joves de primer nivell.

La comparativa amb el mundial passat serà, un dia rere l’altre, un corcó. En aque-
ll equip, recordem, hi jugaven Klay Thompson, Kyrie Irving, Stephen Curry, DeMar 
DeRozan, James Harden, Anthony Davis i DeMarcus Cousins. Tot i portar altres de 
segon o tercer nivell com Kenneth Faried o Mason Plumlee (que repeteix aquest 
any), la columna vertebral era sòlida. No es pot afirmar el mateix de la de 2019.
Guanyar cada partit, aconseguir l’or i reivindicar que encara que no vagin les supe-
restrelles de l’NBA, la selecció d’Estats Units és una institució comparable als Mari-
nes de l’exèrcit. És igual qui jugui, és igual qui vesteixi les sigles USA a la samarreta: 
l’objectiu no pot ser un altre que guanyar-ho tot.

El problema serà els enfrontaments amb seleccions sòlides que tinguin jugadors 
NBA entre les seves files. L’estudi mil·limetrat al rival a batre serà, per descomptat, 
contra els Estats Units.

Si ho aconsegueixen seran la primera selecció mundial de tota la història en guan-
yar tres Mundials consecutius: 2010, 2014 i el de 2019. El repte ja era prou gran 
per a una selecció nord-americana amb els pesos pesants i ara, amb aquesta plan-
tilla, la cursa serà encara més dura.

El desafiament en convertir-se en la primera selecció que guanya per tercera vega-
da consecutiva el mundial és majúscul. Consolidar una nova generació de jugadors 
seleccionables pels Estats Units és gairebé una necessitat. L’estrena de Popovich 
amb Steve Kerr a la banqueta americana és una jugada que no es pot desaprofitar a 
la primera de canvi. Els jugadors que van al Mundial, staff tècnic i els responsables 
han de demostrar a tots els que es van borrar de la convocatòria, a les seleccions 
rivals i als aficionats de tot el món que el USA Basketball va de debò, sempre, siguin 
quins siguin els seus integrants. No ho han d’oblidar mai. 

per Victor Rodrigo
@twitter



grup                             e japo
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:       10:30h. Turquia - Japó           
Dimarts 3 de setembre:           10:30h. Japó - Rep. Txeca         
Dijous 5 de setembre:              14:30h. Estats Units - Japó

Aspiracions al torneig
L’aspiració nipona és no anar-se’n de Xina de buit. Sobre el paper, Japó té tots els números de firmar tres derrotes, per tant, tota millora d’aquestes ex-
pectatives serà un èxit. El Japó haurà de jugar al límit tan físicament com mentalment per superar als seus dos teòrics contrincants (entenent que EUA 
serà una derrota sense pal·liatius).
Si els japonesos comencen bé, cal pensar que les seves opcions d’aspirar a la segona fase no seran una quimera. La baixa de les estrelles Enes Kanter a 
Turquia i Jan Vesely (a República Txeca) són un al·licient més per a competir. Malgrat tot, cal repetir-ho, el Japó aspira a guanyar un partit, no ha classifi-
car-se. 

  Jugadors a seguir
Rui Hachimura:
El jove jugador acabat de draftejar és l’estrella i haurà de justi-
ficar de nou, aquest novè pick del draft. Haurem de veure com 
lidera, com gestiona la pressió i com de disposat està a fer 
millors els seus companys.

Yuta Watanabe:
Yuta és l’altre NBA del combinat, procedent dels Memphis Gri-
zzlies. Yuta és un jugador que s’implica molt més en tasques 
defensives que no pas ofensives. Serà l’equilibri necessari  per 
un Rui que anirà a totes a la ofensiva. És un mundial important 
per ell, ja que és juga seguir o no seguir a l’NBA.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

3 Seiya ANDO B 27 1,81 Alvarik Tokyo (JAP)

6 Makoto HIEJIMA E 29 1,90 Tochigi Brex (JAP)

7 Ryusei SHINOYAMA B 31 1,78 Kawasaki Brave Thunders (JAP)

8 Rui HACHIMURA A/AP 21 2,03 Washington Wizards (USA)

10 Kosuke TAKEUCHI AP 34 2,09 Keio University (JAP)

12 Yuta WATANABE A 24 2,06 Memphis Grizzlies (USA)

13 Shuto ANDO E 25 1,90 Nagoya Diamond Dolphins (JAP)

15 Joji TAKEUCHI AP/P 34 2,07 Tokai University (JAP)

18 Yudai BABA A 23 1,98 Alvark Tokyo (JAP)

22 Nicholas FAZEKAS P 34 2,10 Kawasaki Brave Thunders (JAP)

24 Daiki TANAKA E 27 1,92 Alvark Tokyo (JAP)

32 Avi Koki SCHAFER P 21 2,03 Alvark Tokyo (JAP)

ENT Julio Lamas 55 Argentí, va passar per TAU (99-00), Lucentum Alicante (01-03) i Real Madrid (03-04)



grup                             e japo
El Japó es presenta al mundial de Xina amb la sensació que arriben amb els deu-
res fets. I és que al país nipó el bàsquet mai ha gaudit d’una notable popularitat, 
i si n’ha gaudit algun cop, el crèdit l’hauria de recollir Takehiko Inoue. En línia amb 
aquesta corrent de pensament, hem de dir que pel Japó, estar present en un mun-
dial és una fita heroica.

El Japó és un país on els valors tradicionals de l’esport s’han mesclat en nombroses 
ocasions amb la idiosincràsia de la seva cultura. Fins ara, els japonesos han viscut 
els èxits esportius de les seves seleccions de la mà dels manga i els anime, i ara 
tenen l’oportunitat de canviar les tornes. I tenen aquesta oportunitat gràcies a Rui 
Hachimura, el nou jugador dels Washington Wizards. Hachimura és el futur, però 
també el present d’una selecció nipona encara massa dèbil. Caldrà doncs, rebaixar 
considerablement les expectatives amb una de les ventafocs de la competició.
El projecte japonès ara per ara és més una visió  llarg termini que una realitat pal-
pable. Però si Hachimura i els seus companys fan un bon paper, no dubteu que 
sentirem a parlar molt del Japó en pròxims esdeveniments.

Punts forts
- El no tenir res a perdre i molt a guanyar: El conjunt japonès és una selecció 
que destaca per portar a nivells absurds la competivitat. A títol personal espero un 
combinat nipó agressiu i disposat a competir cada partit. I és precisament aquesta 
ultramotivació que els pot endur a donar molt maldecaps a Turquia i la República 
Txeca. Farien bé aquestes dues seleccions de no refiar-se de la seva teòrica supe-
rioritat enfront els nipons.

- El factor Hachimura: L’estrella japonesa és el millor argument als dos costats de 
la pista que presenten els nipons. D’ell dependran gran part de les responsabilitats 
d’execució i de generar avantatges. I aquest és un factor crític, sense cap mena de 
dubte. Si el nipó involucra els seus companys i els fa sentir importants (acompan-
yant l’anteriorment citada motivació), ambdós guanyaran. Hachimura podrà repar-
tir esforços i pressió i els seus companys obtenir un reconeixement que per ara no 
tenen.

A partir d’aquí, caldrà ser conscients que Hachimura és encara un jugador en fase 
de creixement. I això per bé o per mal, ens indica rauxa i per sort, molt d’espectacle.

Punts dèbils 
- Una selecció enigmàtica: Més enllà de Rui Hachimura o Yuta Watanabe la se-
lecció nipona la formen jugadors desconeguts pel gran públic. I això implica que la 
majoria desconeixem el nivell real de la resta de jugadors. La majoria provenen de 
la lliga nacional o són promeses universitàries del seu país. Però ja us puc asse-
gurar que si ens em de refiar del nivell d’aquesta, caldrà estar preparat per veure 
un nivell més aviat baix.

En aquest sentit, l’edat mitjana de la selecció és de 27 anys. Una edat que ens 
indica que els jugadors ja estan formats, i que poc creixement s’espera d’aquests.  
També destaca el fet que gran part dels integrants de la convocatòria són ger-
mans. Comptant fins a 3 parells de germans, els Watanabe, Tekeuchi i els Ando. 
Una mostra més del perfil singular del bàsquet japonès, encara una aposta més 
familiar que nacional.

- Una selecció que no ha traduït èxits en suport: El Japó és una selecció tradicio-
nalment molt potent en l’àmbit asiàtic. Fins a la irrupció de la Xina de Yao Ming i 
la consolidació de Filipines, el seu domini esportiu era notori. Aquestes dues se-
leccions han obtingut un suport governamental i social que els japonesos mai han 
atorgat als seus. El beisbol, el futbol i esports tan minoritaris aquí com el tir amb 
arc, el Kendo (tradició mil·lenària) sempre han tingut un paper preeminent.

I és que aquest és el gran problema nipó. Prioritzar els esports tradicionals per 
sobre d’esports que aportarien un nou matís de valors als seus ciutadans. I això 
és un repte per aquesta selecció, que necessita i desitja jugadors nous que aportin 
talent i una nova mentalitat.

 

per Rubén Guerrero
        @Ryoguerrero

http://esmaixada.cat/author/robguerrero/
https://twitter.com/Ryoguerrero


grup                             f grecia
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:           14:00h. Grècia - Montenegro      
Dimarts 3 de setembre:               14:00h. Brasil - Grècia
Dijous 5 de setembre:                  14:00h. Grècia - Nova Zelanda

Aspiracions al torneig
Grècia no presentarà a Xina el combinat més potent, però portarà com em dit el jugador més diferencial. L’única presencia de Giannis multiplica les opcions d’una 
Grècia a emportar-se un or que ha de ser l’objectiu irrenunciable. L’aparent debilitat del combinat nord-americà, el qual està patint amb nombroses baixes reforçà 
aquesta idea. Tots sabem el repte majúscul que suposa derrotar als EUA, però Grècia és de les poques seleccions que poden presumir d’haver-ho fet. I és evident que 
el combinat nord-americà tot i ser el favorit no té un marge insalvable respecte a les seleccions més potents. Sembla doncs, que a priori, els grecs no comptaran amb 
cap enfrontament còmode en el campionat. Malgrat tot, hem d’insistir en que l’objectiu irrenunciable grec és competir per l’or. Si aquest fet no és produeix, la sensació 
de fracàs podria ser unànime.

   Jugadors a seguir
Giannis Antetokounmpo:
Antetokounmpo és l’estrella indiscutible de l’equip. Coordinarà 
l’atac i la defensa gràcies al seu físic superior i a una manera 
de concebre el joc que l’ha portat a ser l’MVP de la millor lliga 
del món. D’ell en dependran les opcions de Grècia. El millor ju-
gador del Mundial és ell, i aquesta és la millor carta de l’equip. 
Ja sabem que farà el que vulgui. Literalment.

Nick Calathes:
Se li exigirà portar els partits al ritme que necessiten i de generar 
situacions que pugin aprofitar les seves principals referencies 
anotadores. Hem d’entendre que el generador principal serà 
Antetokounmpo, així que Calathes en molts moments haurà 
de viure sense pilota i tindrà una funció bàsica: anotar tots els 
tirs oberts que pugui. Si el floten, es convertirà en un problema.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

5 Giannoulis LARENTZAKIS E 25 1,96 AEK Atenes (GRE)

8 Nick CALATHES B 30 1,98 Panathinaikos BC (GRE) 2ª ronda (lloc 45) Draft 2009 (Minnesota Timberwolves)

9 Ioannis BOUROUSSIS P 35 2,15 Herbalife Gran Canaria (ESP) MVP lliga Endesa 2015-16. És un 7 peus

10 Kostas SLOUKAS B/E 29 1,90 Fenerbahçe Ülkerspor (TUR) Guanyador de 3 Eurolligues 

14 Georgios PAPAGIANNIS P 22 2,18 Panathinaikos BC (GRE) 1era ronda (lloc 13) Draft 2016 (Phoenix Suns-SAC)

15 Georgios PRINTEZIS AP 34 2,06 Olympiakos BC (GRE) 2ª ronda (lloc 58) Draft 2007 (San Antonio Spurs)

16 Kostas PAPANIKOLAOU A 28 2,04 Olympiakos BC (GRE) Ex jugador de Barça, Rockets i Denver

17 Vangelis MANTZARIS B 29 1,94 UNICS Kazan (Rússia) No draftejat al Draft 2012

19 Ioannis PAPAPETROU A 25 2,07 Panathinaikos BC (GRE) No draftejat al Draft 2014

21 Panagiontis VASILOPOULOS AP 35 2,03 Peristeri (GRE)

34 Giannis ANTETOKOUNMPO A/AP 24 2,11 Milwaukee Bucks (USA) Actual MVP de l'NBA i un dels millors jugadors del món

43 Thanasis ANTETOKOUNMPO A 27 2,01 Milwaukee Bucks (USA) Germà gran de Giannis Antetokoumpo

ENT  Thanasis Skourtopoulos 54 Guanyador d'una copa grega (2002) i una lliga grega (2003)



grup                             f grecia
Grècia és presenta al mundial de Xina amb molts comptes pendents. D’ençà del 
seu tercer lloc a l’EuroBasket del 2009, la selecció hel·lena no ha lluitat per les 
medalles. Ara, deu anys després d’aquesta ultima medalla, Grècia aspira a com a 
mínim trencar aquesta sequera. A priori, el combinat grec és un dels més potents 
de la competició, a més de contar amb segurament un dels jugadors més domi-
nats del torneig.
 Els grecs arriben amb la lliçó ben apresa dels últims mundials. El passat mun-
dial, la selecció hel·lena va firmar una excel·lent fase de grups, finalitzant-la invicta. 
Aquestes bones sensacions no és traslladaren a vuitens, on foren escombrats per 
Sèrbia (90-72). Repetint la mateixa desfeta del 2010, quan varen ser derrotats pel 
combinat espanyol.
Cal traslladar-nos al 2006, amb la medalla de plata del mundial del Japó per trobar 
l’últim èxit intercontinental. En aquella ocasió, els grecs perderen la final contra 
una España sense Pau Gasol després de vèncer contra pronòstic a EUA en semi-
finals. 13 anys després, Grècia sap que és troba davant d’una oportunitat immi-
llorable de superar aquest subcampionat i aspirar a l’or. A data d’avui, Thanasis 
Skourtopoulos, seleccionar hel·lè no ha donat a conèixer els noms dels dotze juga-
dors convocats pel torneig. Tot i això, si podem avançar una llista preliminar de 18 
jugadors dels quals sortiran la dotzena d’escollits. En aquesta preselecció trobem 
noms il·lustres i amb una amplia experiència en competicions internacionals.

Punts forts 
- Versatilitat posicional: El punt  fort de Grècia rau en la seva capacitat de crear 
diferents quintets en resposta a diferents situacions. Els grecs contaran amb Nick 
Calathes com a principal generador de joc. L’ex de Memphis Grizzilies és un dels ju-
gadors més veterans i un dels millors bases de la Eurolliga.. La capacitat d’Sloukas 
de jugar a base i la seva capacitat d’anotar el poden convertir en base funcional 
quan Calathes descansi.

En les posicions de 2 i 3 trobem a Tyler Dorsey és una de las cartes amagades de 
Grècia. S’espera que sigui la referencia anotadora de la banqueta hel·lena. Degut 
a que  Antetokounmpo és d’esperar que ocupi totes les posicions (excepte el 2) 
al llarg del campionat l’aportació de Dorsey serà clau. Thanasis Antetokounmpo 
també serà un comodí a tenir en compte. El major dels Antetokounmpo contarà 
previsiblement amb pocs minuts, assumint el rol d’especialista.

Un altre nom propi entre els alers grecs el trobem amb Papanikolaou. L’ex del Barça, 
Rockets i Nuggets és un fixe en el combinat hel·lè en aquests últims anys. Assu-
mirà un rol important, aportant minuts de qualitat en defensa i sent una amenaça 
des de el triple. Thanasis Skourtopoulos conta que jugadors com Giannis o Papa-
nikolaou puguin jugar perfectament minuts de “4” i “5” si és necessari. En aquesta 
posició el teòric titular serà el veterà Printezis si assumim que Grècia voldrà jugar 
amb un quintet small Ball.

Punts dèbils
- Fragilitat interior: La rotació de la posició de pivot és el taló d’Aquil·les del combi-
nat hel·lè. El conformarà un pivot veterà com Bourousis i una jove promesa, fins al 
moment decebedora com Papagiannis. Borousis és un pivot ja veterà (té 36 anys) i 
que ja ha vist passar el seu millor moment esportiu.  Al seu favor juguen l’experièn-
cia en grans competicions i un talent ofensiu inqüestionable. Sembla complicat que 
pugui aturar a alguns dels millors pivots del panorama internacional. 

Respecte a Papaginannis, l’ex NBA és tot un enigma en quant a producció. Tindrà 
protagonisme, segur, però aquesta és traduirà amb bones aportacions o encara 
farà més obligatori exprimir la versatilitat del combinat grec? 

 

per Rubén Guerrero
        @Ryoguerrero

http://esmaixada.cat/author/robguerrero/
https://twitter.com/Ryoguerrero


grup                             f nova
zelanda

PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:       10:00h. Nova Zelanda - Brasil    
Dimarts 3 de setembre:           10:00h. Montenegro - Nova Zelanda       
Dijous 5 de setembre:               14:00h. Grècia - Nova Zelanda

Aspiracions al torneig
Nova Zelanda està enquadrada amb Brasil, Montenegro i Grècia (un dels grups més difícils) i els seus jugadors no estan acostumats al més alt nivell de competició, així 
que a priori aspiren més a competir i a intentar portar els partits al seu terreny que a classificar-se. No haurien d’aconseguir cap victòria en la fase de grups. El que jo 
vull veure és si poden aportar aquest punt exòtic i vistós que tenen al torneig. És un equip desenfadat, alegre i amant del pace. Previsiblement li posaran les coses molt 
fàcils a Antetokounmpo (pot ser molt maco veure Fotu intentant defensar-lo) i tindran un xoc d’estils claríssim amb Brasil (la selecció a qui sí que podrien posar les 
coses difícils). El que tinc clar és que voldré tornar a veure’ls als Jocs Olímpics perquè el seu ball és preciós (i patrimoni de l’esport) i perquè, al cap i a la fi, la diversitat 
tàctica és un dels fenòmens que més contribueixen a enriquir el bàsquet.

   Jugadors a seguir
Robert Loe:
Serà l’encarregat de garantir noves vies d’obertura al sis-
tema neozelandès. És un jugador amb un gran rang de 
tir, que entén molt bé les dinàmiques col·lectives i que no 
necessita pilota per ser important. El seu problema és 
que en alguns moments és indolent a sota.

Isaac Fotu:
Isaac Fotu és un gladiador que casa perfectament amb 
la manera de jugar de Nova Zelanda. És un guerrer de 
la zona que es multiplica pel seu equip i que fa de la in-
tensitat un segell d’identitat preciós. Serà el jugador que 
s’aprofiti del repartiment d’espais de Nova Zelanda.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

0 Tai WEBSTER B 24 1,93 Galatasaray (TUR) Gran anotador. Anàrquic.

3 Finn DELANY AP 24 2,00 New Zealand Breakers (NZE) Aler-pivot que per naturalesa tendeix més al 3.

5 Shea ILI B 26 1,84 New Zealand Breakers (NZE) Rotació.

6 Jarrod KENNY B 33 1,88 Cairns Taipans (AUS) Rotació.

9 Corey WEBSTER E 30 1,89 New Zealand Breakers (NZE) Canoner. Referència anotadora.

10 Tom ABERCROMBIE A 32 1,98 New Zealand Breakers Canoner.

14 Rob LOE P 28 2,11 Cairns Taipans (AUS) Pivot modern. Bona mà. Parella de Fotu.

16 Tohi SMITH-MILNER AP 23 2,06 Melbourne United (AUS)

20 Jordan NGATAI A 26 1,96 New Zealand Breakers (NZE) Jugador amb bona mà.

25 Ethan RUSBACH A 27 1,96 Bay Hawks (NZE)

35 Alex PLEDGER P 32 2,15 Melbourne United (AUS) Rotació.

42 Isaac FOTU AP 25 2,03 Rathiopalm Ulm (ALE) Jugador subterrani, ja el coneixem. Ànima de la selecció.

ENT Paul HENARE 40 Exentrenador dels New Zealand Breakers



grup                             f nova
zelanda

Com passa en cada torneig intercontinental en el qual participi la selecció de Nova 
Zelanda, el més interessant dels seus partits serà el ball previ. La Haka. La Haka, 
aquesta mostra de respecte, de cultura i de contundència (implícita), és al mateix 
temps el segell de la majoria de convocatòries del combinat. Són equips agressius, 
tensos, lleials i contundents. Resolutius, però sense un talent excessiu. Sense Ste-
ven Adams però amb una competitivitat inqüestionable, els de Nova Zelanda arriben 
al Mundial disposats a donar-ho tot. Han completat una bona fase eliminatòria i 
s’han guanyat a pols pertànyer a la cita xinesa.
Nova Zelanda serà vertiginosa. El seu mètode ofensiu se centra molt més en la 
quantitat que en la qualitat i prioritzen el tir de tres, de manera que són difícils de 
frenar quan tenen ratxes. Ara ho comentarem detingudament, però un dels seus 
grans elements positius durant les fases ha sigut la capacitat per revertir dinàmi-
ques mitjançant la pólvora en temps molt curts.

Punts forts 
- El triple: Tai Webster, Corey Webster, Tom Abercrombie, Rob Loe i Jordan Ngatai 
són cinc jugadors amb molt bon canell. Estan tots per damunt del 40% en triples (i 
un parell per damunt del 50%) i, a més, poden coincidir damunt la pista perquè són 
complementaris. Rob Loe, de fet, és el millor stretcher (perquè és un cinc a l’hora de 
la veritat) que ha tingut en molts anys la selecció de Nova Zelanda i els altres, que 
són baixos però dinàmics i inquietants, poden repartir-se les posicions de 2 i 3 i fins 
i tot poden jugar puntualment de falsos 1 (especialment els dos Webster) ja que te-
nen molta facilitat per crear a partir del bot ja sigui per si mateixos o pels companys. 
Són un equip que utilitza la passada per trobar el jugador en millor posició per iniciar 
l’1vs1 (és a dir, per perseguir l’eficiència) que per generar superioritats evitant bots. 
Nova Zelanda, en la fase classificatòria, ha aconseguit un 11/26 en tirs de camp (co-
rrespon a un 41’2%), que és una de les millors estadístiques de les fases. Sens dubte, 
contra ells les defenses s’hauran d’obrir i veurem diversos intercanvis de cops que 
obligaran al rival a cedir puntualment a nivell tàctic.

- Isaac Fotu: ja coneixem a Isaac Fotu, no? És un perfil bregador, capaç de suplir amb 
coratge alguns defectes de concepció i hàbil per trobar espais. Un home subterrani. 
Isaac Fotu s’ha fet fort gràcies a la perimetralització dels companys i aporta coses 
diferents al combinat com, per exemple, presència i rebots. Fa molt bona parella 

amb Rob Loe i manté aquells fantàstics instints per buscar les segones oportuni-
tats atacant la cistella frontalment. Té la major eficiència del combinat i ho corro-
bora amb les seves accions, que són tant serioses com productives. Bàsquet de 
trinxeres al màxim exponent.

Punts dèbils
- Poca capacitat per aprofitar els contactes: Nova Zelanda és un combinat que fa 
molt ampla la pista i que busca la superioritat a partir del bot i del tir, però a partir 
d’aquí té uns quants problemes. El primer és que cap dels exteriors és prou hàbil 
com per provocar contactes regularment i que no hi ha cap llançador de tirs lliu-
res consolidat. Durant les fases han tingut un 68% d’encert en tirs lliures i en gran 
mesura han depès de Fotu, que al cap i a la fi és un jugador que va i ve en aquest 
aspecte. Els exteriors hauran de fer un pas endavant en aquest aspecte, però no 
només per sumar punts; també per desgastar els rivals.

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             f brasil
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:          10:00h. Nova Zelanda - Brasil    
Dimarts 3 de setembre:              14:00h. Brasil - Grècia
Dijous 5 de setembre:                 10:00h. Brasil - Montenegro 

Aspiracions al torneig
La selecció de Brasil haurà de competir per noms per arribar a la segona fase. Malgrat tot, és possible que a causa dels factors anteriorment citats no 
l’assoleixin. Fet que fa molt complicat fer una previsió sobre la selecció carioca. Segurament els veterans lluitaran per allargar aquesta última experièn-
cia internacional i deixar un bon regust de boca als aficionats. En aquest sentit, el comiat de jugadors com Huertas, Barbosa i Varejao pot ser una bona 
excusa en cas d’acomplir expectatives. I si aconsegueixen avançar, serà un motiu més per homenatjar uns jugadors i una generació que cal reconèixer ja 
que ha donat moltes alegries al Brasil.

  Jugadors a seguir
Leandro Barbosa:
El jugador a seguir sense cap mena de dubte ha de ser Lean-
dro Barbosa, com a termòmetre de l’equip. El base és un juga-
dor que és capaç de canviar el ritme del partit a base de bones 
decisions i ratxes anotadores. Potser no té el físic d’anys ençà, 
però la seva amplia experiència s’ha de tenir en compte.

Nené Hilario:
Un altre jugador que caldrà seguir serà Nené Hilario. Des-
prés d’una bona temporada a Rockets, Nené voldrà se-
guir confirmant bones sensacions i quin millor escenari 
que un mundial?

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

2 Yago MATEUS B 20 1,78 Paulistano (BRA) Base amb projecció. L'any que ve serà més important.

5 Rafa LUZ B 27 1,91 UCAM Murcia (ESP) Base suplent. Haurà de donar minuts de qualitat.

6 Cristiano FELICIO P 27 2,08 Chicago Bulls (USA) Pivot dels Bulls. A FIBA podria tenir impacte.

8 Vitor BENITE E 29 1,91 San Pablo Burgos (ESP) Haurà d'estar a l'alçada. Important per la segona unitat.

9 Marcelinho HUERTAS B 36 1,90 Iberostar Tenerife (ESP) Metrònom de l'equip. 

10 Alex GARCÍA A 39 1,88 Minas Tenis (BRA) Veterà que aportarà experiència i vestuari.

11 Anderson VAREJAO P 36 2,08 Flamengo (BRA) Sempre compleix. Una altra llegenda.

14 Marquinhos SOUSA A 35 2,06 Flamengo (BRA) Aler amb recorregut i estimat a nivell nacional.

19 Leandro BARBOSA E 36 1,90 Minas Tenis (BRA) Llegenda del Brasil. Mereix tancar bé el cicle.

23 Augusto LIMA P 27 2,08 San Pablo Burgos (ESP) Tercer de la rotació. Pot sumar amb facilitat.

24 Didi LOUZADA A 20 1,96 Sydney Kings (AUS) Promesa generacional. La peça amb més futur.

50 Bruno CABOCLO A 23 2,06 Memphis Grizzlies (USA) Jugador molt llarg. Pot jugar de 3, de 4 i de 5.

ENT Aleksandar PETROVIC 60 Mític entrenador germà de Drazen Petrovic.



grup                             f brasil
La selecció de Brasil arriba al mundial de Xina amb unes perspectives més modes-
tes que els últims anys. El torneig serà l’última competició internacional d’un bon 
grapat de jugadors il·lustres de la selecció carioca. Entre ells, cal citar els noms de 
Nene Hilario, Leandrinho Barbosa i Anderson Varejao. Tots tres, jugadors amb una 
àmplia carrera a l’NBA. També trobem jugadors de l’ACB com Lima i Benite.

Però aquests no seran els únics, ja que amb una mitjana de trenta anys, Brasil és 
una de les seleccions més veteranes. Problemes amb el relleu generacional? O un 
últim tribut a una de les fornades més brillants del basquet brasiler?

Sigui com sigui, Brasil es presentarà a Xina amb gran part de jugadors vivint ja a 
l’ocàs de les seves carreres. I és que les alternatives (Cristian Felicio, Raül Neto, 
Bruno Caboclo) no ofereixen una millora substancial. Mundial de comiat doncs, per 
una generació a la qual costarà trobar un relleu de garanties.

Punts forts 
L’experiència ha de ser un grau
Hem de tirar del tòpic, però és aquesta una de les majors virtuts que podem trobar 
a aquesta selecció brasilera. Jugadors veterans i que hauran de trobar la superio-
ritat amb el seu coneixement del joc, més que del domini físic. En aquest sentit, 
aquesta responsabilitat sembla més que assegurada a les mans de Marcelinho 
Huertas i Leandriho Barbosa. Dos exteriors veterans i que saben gestionar el “tem-
po” del partit segons les necessitats de l’equip. De la dupla de veterans, partirem 
al seu relleu natural, la jove promesa Yago Mateus dos Santos. El base de 20 anys, 
serà l’escollit per suplir a Raül Neto, que serà baixa aquest mundial per culpa d’una 
lesió.

En les posicions interiors trobem també dos veterans il·lustres com Anderson Va-
rejao i Nene Hilario. Varejao, ja molt minvat físicament, haurà de fer valer la seva 
veterania per imposar-se a la zona i protegir el cèrcol els pocs minuts que jugui. 
Nene, a priori, parteix com a referència ofensiva i defensiva interior. El jugador de 
Houston Rockets és una peça molt valuosa degut a la seva versatilitat i capacitat 
defensiva.

El problema rau en el relleu. Cristian Felicio és un jugador limitat i que genera nom-
brosos dubtes. El jugador dels Bulls no acaba de ser un protector de cèrcol de ga-
ranties i la seva versatilitat defensiva.
De la posició de 3 surt una de les grans promeses brasileres. Estem parlant de 
Bruno Caboclo. Un altre jugador que posseeix una gran versatilitat i que garanteix 
entrega defensiva i aportar els seus punts en ofensiva. Caboclo haurà d’assumir 
més tirs a causa de la baixa de Raül Neto, l’altra gran promesa carioca. 

Punts dèbils 
Uns recanvis que no ofereixen garanties
L’edat (com a arma de doble tall) i la falta d’alternatives a la banqueta són els prin-
cipals punts febles de Brasil. Costarà horrors a Brasil seguir el ritme que poden 
oferir altres seleccions amb jugadors més joves i atlètics sense que aquests es 
quedin sense gasolina. Especialment, si parlem de jugadors tan veterans com són 
les principals estrelles brasileres.

I és que un cop es produeixin els inevitables relleus, només uns pocs noms sem-
blen preparats per competir. La baixa de Neto ha estat un cop molt dur que no 
serà solucionat per un Yago Mateus, encara inexpert. Felicio s’haurà de veure com 
s’adapta al basquet FIBA, no tan exigent com el de l’NBA. A partir d’allà les con-
tribucions de Rafa Luz o l’NBA Didi Louzada poden ser decisives. Però tornem a 
repetir, podran suplir amb garanties els titulars?

 

per Rubén Guerrero
        @Ryoguerrero

http://esmaixada.cat/author/robguerrero/
https://twitter.com/Ryoguerrero


grup                             f montenegro
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:      14:00h. Grècia - Montenegro      
Dimarts 3 de setembre:          10:00h. Montenegro - N.Zelanda   
Dijous 5 de setembre:             14:00h. Brasil - Montenegro

Aspiracions al torneig
Montenegro no arribarà massa lluny en aquest Mundial. Pot passar la fase de grups sense problemes, li ha tocat un grup assequible, però no podran arri-
bar a les semifinals del mundial. Si arriben a quarts de final, podran considerar que han fet un bon Mundial.És un equip forjat al voltant d’una bona química 
i d’una sèrie de talents especials. És una selecció il·lusionant amb la presència de un jugador d’elit com és Nikola Vucevic, tot i que en altres actuacions per 
la selecció no ha tingut res a veure amb el nivell NBA que tenia.

  Jugadors a seguir

Nikola Vucevic:
Talent descomunal, fusta d’all star, consciència d’equip i millor 
moment de la seva carrera. Vucevic és l’emblema d’una selec-
ció petita però arrelada a una gran cultura basquetbolística. El 
seu rendiment marcarà el dret a somiar del combinat de Mi-
trovic. Els estius de 2019 i 2020 seran especials per a Vooch.

Bojan Dubljevic:
El de València haurà de ser el company perfecte per Nikola 
Vucevic. Haurà d’habituar-se a ser el jugador que visqui dels 
espais i que garanteixi un bon repartiment de la pista a la se-
lecció. Amb la pilota ja sabem de què és capaç, així que queda 
tot dit: Dubi és la segona espasa de la selecció.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

4 Nikola VUCEVIC P 28 2,13 Orlando Magic (USA) Pívot "All-Star" amb un gran canell des de mitja distància

5 Derek NEEDHAM B 28 1,80 Mornar Bar (MON)

6 Suad SEHOVIC E 32 1,97 KK Buducnost VOLI (MON) Jugador que ha d'aportar consistència i perímetre.

7 Nemanja RADOVIC A 27 2,08 Casademont Zaragoza (ESP) Rotació.

9 Sead SEHOVIC A 30 1,96 Mornar Bar (MON)

10 Aleksa POPOVIC A 32 2,01 KK Lovcen Bemax (MON)

11 Marko TODOROVIC AP 27 2,10 Tianjin Gold Lions (XIN) Li agrada més guanyar diners que jugar a bàsquet, però és molt bo.

14 Bojan DUBLJEVIC AP 27 2,05 Valencia Basket (ESP) Molt talent. La parella amb Vucevic serà genial.

20 Nikola IVANOVIC B 25 1,90 KK Buducnost VOLI (MON)

23 Dino RADONCIC A 20 2,02 UCAM Murcia (ESP) Forward amb marge de millora. Posició saturada.

30 Petar POPOVIC E 22 1,95 KK Buducnost VOLI (MON)

51 Milko BJELICA AP 35 2,07 Crvena Zvedza Belgrad Forward amb bon canell i anhel de victòria.

ENT Zvedzan Mitrovic 49



grup                             f
Montenegro serà el país més petit en participar al Mundial. Il·lusionats en donar 
un impacte al Mundial, Vucevic i els montenegrins arriben molt fort. Vucevic ve de 
fer la seva millor temporada a la NBA, 20.8 punts, 12.0 rebots i 3.8 assistències. El 
seu país necessita aquesta versió del jugador per donar sorpreses. Tot i això, per 
a que Xina sigui fàcil, han de ser superiors als seus rivals del Grup F: Grècia, Nova 
Zelanda i Brasil. Montenegro ha entrat al Mundial pels pèls gràcies a la diferència 
anotadora, tot i caure derrotats contra Letònia de Porzingis. 7/12 partits guanyats 
van ser els suficients per entrar a la Copa del Món.

Guanyar el Mundial és un somni, però l’equip roig i groc en té prou amb passar de 
ronda. Vucevic creu que la selecció favorita del Grup F és Grècia, i serà interessant 
veure els enfrontaments d’Antetokounmpo amb Vucevic. Revisant el palmarès que 
té Montenegro (com a país independent) podem trobar que NO ha participat mai en 
un Mundial i aquesta serà la seva primera participació en una competició d’aquesta 
categoria. Montengro sí que ha participat a l’Eurobasket, 2 cops ( el primer cop al 
2011), amb aquestes dades podem deduir de que es tracta d’un equip jove i sense 
cap mena d’ experiència en les competicions d’alt nivell. Al 2011 va quedar al lloc 
21 de 24 i al 2013 al lloc 15 de 24,a més del paper en l’Eurobasket de 2017. No 
obstant, ha participat als tornejos en els que s’enfrontaven els països més petits 
d’Europa, en els que ha aconseguit 2 medalles d’or. El país més petit es va unir a la 
FIBA l’any 2006, després d’aconseguir la independència. En el moment de la seva 
creació tenien un jugador estrella, ell era Nikola Pekovic, jugador que també té una 
carrera a l’NBA, i com no, a Europa. L’entrenador d’aquesta selecció és Zvezdan 
Mitrovic, nascut a Iugoslàvi, que actualment entrena a l’ASVEL. Degut a la seva 
llarga trajectòria en terres franceses, ha conquerit tota França amb diversos títols 
com a entrenador. Curiosament, va ser el que va pujar el Mònaco a primera divisió, 
guanyant la lliga de la segona divisió a la temporada 2014-2015.

Punts forts
- Jugadors amb una altura i una capacitat física considerable: la majoria de juga-
dors importants d’aquesta selecció són interiors que destaquen pel seu joc ofensiu. 
Todorovic, Vucevic, Dubljevic i companyia són grans generadors que podran centrar 
l’atenció de les defenses i vèncer. Cal veure, però, quin impacte pot tenir aquesta 
manera de jugar contra equips com Grècia, que al cap i a la fi s’han creat a base

d’un atletisme i una versatilitat defensiva impressionants.

- Joventut i ambició: Montenegro ja no porta jugadors que van anar a l’Eurobasket 
com Tyrese Rice i aposta per la sang nova. Seran jugadors diferents, menys do-
minants al perímetre i amb menys necessitat d’ús. Radoncic i Igor Drobjnak seran 
jugadors importants pel futur si no és que ja ho són ara.

Punts dèbils
- El joc exterior del que disposen no és del millor que podrem veure aquest Mun-
dial. La parella de bases, amb Nemanja Vranjes i Igor Drobnjak, és una de les posi-
cions més febles de la selecció –en cas que s’acabi concretant que serà aquesta-. 
Com hem dit anteriorment el focus de generació el trobarem a la zona, però caldrà 
que aquestes peces perimetrals facin un pas endavant per tal d’accentuar la com-
petitivitat de l’equip.

 

montenegroper Arnau Ribes
       @arnauribes

https://twitter.com/arnauribes


grup                             g republica
dominicana

PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:      10:30h. República Dominicana - Jordània 
Dimarts 3 de setembre:          10:30h. Alemanya - República Dominicana
Dijous 5 de setembre:              14:30h. República Dominicana - França

Aspiracions al torneig
L’objectiu de República Dominicana ha de ser la tercera posició, perquè Alemanya i França seran inabastables. Han de formar un bloc sòlid i consistent 
que els permeti poder anar als JJOO de l’any vinent amb certeses tàctiques i de vestuari. Si ho aconsegueixen, podran considerar que el Mundial ha sigut 
un èxit.

  Jugadors a seguir

Sadiel Rojas:
Lluitador del bàsquet. És un jugador incansable, molt 
enèrgic i que sovint confon el joc brut amb la intensitat. 
Tot i això, República Dominicana el necessitarà per guan-
yar partits. Sense Rojas jugant com ell sap, al 200%, serà 
impossible competir amb els grans.

Victor Liz:
Parlem d’un dels grans exponents del bàsquet dominicà. 
Jugador amb un ventall ofensiu interessant i amb un per-
fil de penetrador (slasher) molt marcat que tindrà llicència 
per trencar el repartiment d’espais. Ell condiciona el siste-
ma, però val la pena que ho faci si està fi.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Dagoberto PEÑA E 31 1,98 Cafés Candelas Breogán (ESP) Jugador amb experiència a Lliga Endesa

2 Rigoberto MENDOZA E 27 1,90 Aguada (PRI) Escolta titular i referencia ofensiva (12,5pp)

5 Victor LIZ E 32 1,93 Ponce (PRI) No escollit al draft 2007, referencia ofensiva (12,5pp)

7 Sadiel ROJAS A 30 1,95 UCAM Murcia (ESP) 7 punts i 5 rebots, especialista defensiu i aler titular

9 Juan Miguel SUERO A 24 1,98 Metropolitanos de Mauricio Baz (RPD) 7 punts i 5 rebots, especialista defensiu com segon aler

11 Eloy VARGAS P 31 2,11 Trotamundos de Carabobo (VEN)  9 punts i 7 rebots per partit, ancla defensiva

13 Eulis BAEZ AP 37 1,98 BAXI Manresa (ESP) Veterà que aporta molta feina sota el cèrcol

14 Ronald RAMON B 32 1,83 Metropolitanos de Mauricio Baz (RPD) Base suplent, -7 punts per partit falta de centimetres

24 Gelvis SOLANO B 25 1,85 Olímpico la Banda (ARG) Base titular, -7 punts i només 2-3 asistencies per partit

33 Ronald ROBERTS AP 28 2,03 ES Chalon-Sur-Saone (FRA) Alà pivot titular i gran especialista defensiu

41 Juan GARCÍA AP 30 2,01 TAU Castelló (ESP) 2n Ala Pivot i un altre especialista en defensa interior

90 Jhonatan ARAUJO P 27 2,08 Bameso (RPD) 2 pivot, no s'esperen gaires minuts

ENT Néstor GARCIA 54
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dominicana

La sorprenent selecció número 18 al rànquing de la FIBA és una de les seleccions 
més fluixes del Mundial, amb menys jugadors de renom i baixes significatives com 
les d’Al Horford o Eulis Báez. Venint de fer uns digníssims octaus de final a l’última 
copa del Món en què van participar, al 2014, aquest any hi tornen amb la il·lusió de 
passar de grup, però se’ls presenta un repte tant difícil com il·lusionant, i és que 
han caigut al mateix grup que França, Alemanya i Jordània. A priori, no són favorites 
per passar ja que els dos europeus haurien de fer-ho, però aquestes competicions 
no entenen de favoritismes i sí ho fan de bàsquet i entrega a la pista. 

Primerament, cal destacar que han entrat al mundial quasi de rebot, ja que dels 7 
equips que han entrat des d’Amèrica ells han estat el setè i sobre la botzina, ja que 
ho han fet com el millor 4t classificat dels dos grups de 6 seleccions. 

Si mirem el seu roster, a la majoria d’aficionats al bàsquet només ens cridaria 
l’atenció un nom, el de Sadiel Rojas, el capità de l’UCAM Múrcia. Però anirem més 
enllà i aquí podreu descobrir uns quants noms més de jugadors dominicans a qui 
no podeu passar per alt.

I és que hi ha dos exteriors que destaquen per sobre de la resta, fentambdós més 
de 10 punts per partit als qualifiers: Victor Liz i Rigoberto Mendoza. Cal dir que 
els dos juguen a la lliga de Puerto Rico i porten uns anys tenint una forta rivalitat. 
Victor Liz és millor penetrador que tirador, però segueix tenint força amenaça de 3, 
mentre que Mendoza ha passat del 40% en T3 als qualifiers ja que no busca tant la 
penetració i mira més cistella des del triple i mitja distància després de bot jugant 
el pick and roll. 

La seva referència interior és Eloy Vargas, un pivot de 210 cm que ha registrat un 
9-5 pel que fa a punts i rebots, una xifra força correcta tenint en compte que en 
aquestes seleccions de menys talent hi solen destacar els jugadors exteriors que 
tenen llicència per a tirar tot el que vulguin.
En conclusió, la República Dominicana és un equip força fluix i suposadament no 
hauria de tenir massa recorregut a la Copa del Món, ja que Alemanya i França són 
seleccions molt superiors a ells, però qui sap, en aquestes competicions sempre hi 
ha alguna sorpresa.

per Marc Cruces
       @FutbolKiller

http://esmaixada.cat/author/marc99/
https://twitter.com/FutbolKiller


grup                             g franca,
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:      14:30h. França - Alemanya          
Dimarts 3 de setembre:           14:30h. Jordània - França
Dijous 5 de setembre:              14:30h. República Dominicana - França

Aspiracions al torneig
França ho té tot per ser una ferma candidata a medalla. És cert que han perdut un jugador clau com Heurtel, falta profunditat en un parell de posicions i no compten amb cap tirador 
excels des de la distància (parlo de tiradors purs, de Colo és molt més), la qualitat d’aquesta selecció està fora de qualsevol dubte. Els de Collet són una de les plantilles més físiques i 
talentoses de la competició i combinen a la perfecció experiència i joventut. Compten amb un gran nombre de jugadors de certa rellevància tant a NBA com a Eurolliga i amb un parell 
de joves amb potencial per ser importants des del primer dia. De Colo, campió d’Eurolliga i MVP de Final Four, Gobert, jugador varies vegades premiat a l’NBA, i exteriors com Batum o 
Fournier que han disputat playoffs a Amèrica Ntilikina, Luwawu-Cabarrot i Lessort, joves contrastats per completar la plantilla i disputar minuts de qualitat també. 
La primera fase és teòricament senzilla i els francesos l’haurien de superar amb tres victòries (especial atenció vs. Alemanya). Serà la 2a fase de grups la que marcarà el seu destí. 
Enquadrats (teòricament) amb Alemanya i dos seleccions més entre Austràlia/Lituània/Canadà, l’equip francès haurà de suar per arribar a quarts de final. De totes maneres, per noms, 
composició de la plantilla i característiques dels jugadors, haurien, mínim, d’arribar a aquesta ronda. 

  Jugadors a seguir

Rudy Gobert:
Àncora defensiva de l’equip. El pivot, millor defensor de la pas-
sada temporada a l’NBA, serà clau a l’hora de tancar el cèrcol 
francès. Amb una enorme envergadura, destaca per la seva ca-
pacitat rebotejadora i taponadora. Bon jugador en 2c2, les seves 
cistelles venen sempre després de rebot o continuació. Molt físic. 

Nando De Colo:
El veterà combo serà el líder exterior de França amb el permís 
de Batum i Fournier. Amb una capacitat anotadora i d’eficièn-
cia bestial, els de Collet necessitaran la seva millor versió per 
superar la baixa d’Heurtel. Podria jugar de base en varies fases 
del torneig.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Frank NTILIKINA B 21 1,98 New York Knicks (USA) El jove base no ha tingut l'entrada esperada a la NBA. Amb un tir exterior millorable, les seves principals virtuts són físic i defensa, diferencial aquí.

2 Amath M'BAYE AP 29 2,06 Pinar Karsiyaka (TUR) 4 amb gran capacitat atlètica, velocitat i bona mà. Poder jugar en qualsevol de les dues posicions interiors el pot ajudar a estar en el "roster" final.

5 Nicolas BATUM A 30 2,03 Charlotte Hornets (NBA) Veterania, físic i talent per a la posició d'aler. Batum porta ja molts estius amb la selecció, té nivell NBA i és un dels liders. Totterreny molt complet.

10 Evan FOURNIER E 26 2 Orlando Magic (NBA) Fournier és un dels millors anotadors francesos. 4 temporades consecutives per sobre els 15 punts a la NBA, és capaç d'anotar de qualsevol manera.

12 Nando DE COLO E 32 1,96 Fenerbahçe SK (TUR) De Colo és un dels millor anotadors d'Europa. Eficaç, necessita molt poc per produïr molt. Doble campió d'Eurolliga i MVP de la Final Four 2016.  

17 Vincent POIRIER P 25 2,13 Boston Celtics (NBA) Vincent Poirier destaca pel seu poder físic. Un gegant a la zona a Europa, veurem com s'adapta a la NBA. Molta facilitat per jugar 2c2 i el rebot. 

21 Andrew ALBICY B 29 1,78 Zenit St. Petesburg (RUS) Àgil i petit base que coneixem bé dels seus últims tres anys a Andorra. 3a experiència amb la selecció, ja va ser plata a l'Eurobasket 2011. 

25 Louis LABEYRIE AP 27 2,08 Valencia Basket (ESP) Aler-pivot que no destaca especialment en res però és correcte en moltes facetes. Resolutit prop de l'anella, bon rebotejador i treballador.

26 Mathias LESSORT P 23 2,06 Bayern Munich (ALE) Un altre pivot que destaca per la seva capacitat atlètica. Molt bon rebotejador ofensiu, baixet però intimidador en defensa. Bon any a Màlaga.

27 Rudy GOBERT P 27 2,15 Utah Jazz (USA) Està destinat a ser el 5 titular de l'equip. Premi al millor defensor de l'NBA, intimidador èlit, animal en bàsquet FIBA gràcies a la seva descomunal talla.

33 Axel TOUPANE A 27 2,01 Olympiacos BC (GRE) Després d'un gran any a Zalgiris, no ha tingut la temporada esperada a Grècia. Toupane és un aler polivalent i amb bona capacitat atlètica també.

90 Paul LACOMBE E 29 1,9 AS Monaco (FRA) El gran tapat d'aquesta selecció. Lacombe és un 2 amb bon bot i capacitat de desequilibri, molt bon penetrador i amb bona visió de joc també.  

ENT VINCENT COLLET 56 Des de 2009 al capdavant, or, plata i bronxe europeus i bronze al Mundial 2014.
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Les Bleus s’han convertit en una tradició. Fixes en aquest tipus de cites recentment, 
aquesta és ja la quarta participació consecutiva de França en una Copa del Món i la 
vuitena en total. Els de Vincent Collet es situen entre els candidats a guanyar meda-
lla, repetint així l’èxit que va suposar el bronze del passat Mundial d’Espanya 2014.  

La desfeta a vuitens de final del passat Eurobasket va ser un cop dur pels fran-
cesos, habituats a estar en el podi les últimes edicions i això ha propiciat que 
França arribi al torneig amb un dels millors equips nacionals dels últims anys.  

Ja sense les peces importants del passat com Parker, Diaw o Gelabale, el seleccio-
nador ha configurat una llista preliminar de quinze on destaquen Fournier, Gobert, 
de Colo o Batum. La preselecció compta amb un total de sis jugadors NBA i dos 
més, de Colo i Toupane, amb experiència a la millor lliga del món en el passat. Una 
plantilla talentosa, física i amb experiència que, amb el permís d’Estats Units i Sèr-
bia, els hauria de permetre lluitar per qualsevol dels metalls.

Punts forts
-Talent exterior: L’equip que França presentarà al Mundial compta amb una nòmi-
na exterior de molta classe. Tot i la sensible baixa d’última hora d’Heurtel, la màgia, 
qualitat i punts d’homes com de Colo, Fournier o Batum està assegurada. Fins i 
tot Paul Lacombe, d’acabar entrant en la convocatòria, és un altre exterior de clara 
tendència ofensiva, capaç de generar i anotar amb facilitat. 

-Capacitat atlètica: És la segona gran característica d’aquesta selecció, si bé els 
exteriors són en bona part jugadors de talent, a partir de la posició d’aler l’equip és 
un dels més físics que hi haurà en el torneig. Toupane, Batum o Luwawu-Cabarrot 
són tots alers capaços de jugar per sobre de l’anella i defensors elit gràcies al seu 
privilegiat físic. A més, l’equip compta amb una nòmina interior que espanta per la 
seva capacitat intimidadora amb Gobert, Poirier, Lessort o M’baye, jugadors que a 
més són grans finalitzadors en continuació gràcies al seu atletisme.  

-Experiència: Però si d’alguna cosa va sobrada aquesta selecció, és d’experiència. 
No precisament per vells doncs l’edat mitjana de l’equip es situa al voltant dels 27 
anys i més enllà de de Colo (32), Moerman (31) i Batum (30), ningú més a la selec-
ció arriba a la trentena. Però l’equip del gall té en plantilla a noms com Fournier, 

Batum o Gobert, jugadors amb més de 400 partits a la NBA tots ells i De Colo, gai-
rebé 200 a Eurolliga, diverses Final Four i dos títols. Una selecció que combina a la 
perfecció la veterania al més alt nivell amb la joventut personificada en la possible 
entrada a la selecció de noves cares com Ntilikina, Lessort o Luwawu-Cabarrot. 

Punts febles
-La posició de 4: És, sense cap mena de dubte, la posició més fluixa de l’equip. 
Moerman, Labeyrie i M’Baye són jugadors d’escàs talent -sobretot els dos pri-
mers-, treballadors, jugadors que desenvoluparan un rol concret de forma correc-
ta i sense crear cap problema, però no són jugadors que vinguin a donar un salt 
qualitatiu a la selecció. Acostumats a Boris Diaw, veure que els seus substituts 
són el d’Efes, Labeyrie (suplent a València) i un M’Baye amb només una tempora-
da a Eurolliga en tota la seva carrera et deixen una mica fred. La baixa de Lauverg-
ne, capaç de jugar al 4, els hi ha fet mal.

-La baixa d’Heurtel: Amb el jugador del Barça els francesos tenien una certesa a 
la posició de base. Talent -moltíssim-, valentia, lideratge, un jugador experimen-
tat tant a nivell de clubs com amb la selecció. El timó de l’equip havia de ser seu, 
però una inoportuna lesió al genoll durant la preparació no l’ha deixat estar i és 
aquí quan apareixen tots els interrogants. El base ja era una de les posicions que 
despertaven més dubtes a França, ara, sense el titular, sorgeix una gran pregunta. 
Són Albicy i Ntilikina recanvis de garanties? El primer fa anys que no juga un gran 
torneig amb la selecció i tot i les seves bones temporades a Andorra, està per 
veure com serà la seva actuació en un gran escenari com la Copa del Món. Ntili-
kina, per la seva banda, és molt jove encara (21). Va marxar cap als Estats Units 
més per potencial que per haver mostrat cert nivell a Europa, i les seves primeres 
temporades a l’NBA han estat molt decebedores. Ntilikina és un base ofensiva-
ment molt pobre encara, lent, pesat, no té canvi de ritme ni un tir fiable. Bona IQ, 
bones lectures, passa bé la pilota i defensivament sí pot ser un factor diferencial 
per aptituds, actitud i físic. Ara bé, serà suficient? L’altre opció seria col·locar de 
Colo de base, amb Fournier i Batum a les ales, és una alternativa vàlida, però no 
ens enganyem, Nando no és base.   

per Oriol Hermosilla
        @hermo_96

http://esmaixada.cat/author/hermo_96/
https://twitter.com/hermo_96


grup                             g alemanya
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:     14:30h. França - Alemanya          
Dimarts 3 de setembre:         10:30h. Alemanya - República Dominicana
Dijous 5 de setembre:            10:30h. Alemanya - Jordània

Aspiracions al torneig
Els alemanys s’enfronten a un relleu generacional prometedor però gradual. Ha de ser l’any per medir definitivament la capacitat de lideratge de Dennis 
Schroder i la capacitat per resoldre moments complicats dels complements com Theis o Maxi Kléber. Aquests dos, que formaran joc interior, poden ser 
una parella versàtil i efectiva. Arribaran a la segona fase de grups i, després, tindran un repte majúscul.

  Jugadors a seguir

Dennis Schröder: 
La joventut de Dennis Schröder i el seu gran talent l’han fet ser un 
successor precoç de Dirk Nowitzki. Alemanya necessitava un juga-
dor destacat per poder lluitar i en ja l’ha trobat, però no hi ha hagut 
sort de moment. Jugador ràpid, amb punts... malgrat que és un pel 
massa temperamental. El seu joc farà millor o pitjor el seu equip.

Maxi Kleber: 
Darrera han quedat els anys en què aquest jugador era un prospect 
de futur. L’arribada de Maxi Kleber a l’NBA l’ha convertit en un juga-
dor molt complet i molt físic difícil de defensar. Troba molt bé la posi-
ció, sigui dins o fora i destaca per la seva ràpida defensa tot i l’altura. 
Pot ser el seu Mundial si es troba en bones condicions. 

Número Jugador PosicióEdat Alçada Equip actual Destacable

4 Maodo LO B 26 1,91 Bayern Munich (ALE) Base mòbil i habilidós amb el llançament.

7 Johannes VOIGTMANN P 26 2,11 CSKA de Moscou (RUS) De grans recursos i versatilitat dintre i fora de la pintura.

8 Ismet AKPINAR B 24 1,9 Rathioparm Ulm (ALE) Base habilidós amb la pilota.

10 Daniel THEIS AP 27 2,04 Boston Celtics (USA) Penetrador i gran defensor.

11 Robin BENZING A 30 2,08 Casademont Zaragoza (ESP) Aler molt alt amb bon llançament exterior.

17 Dennis SCHRODER B 25 1,86 Oklahoma City Thunder (USA) Base molt ràpid i habilidós .

22 Danilo BARTHEL AP 31 2,07 Bayern Munich (ALE) Gran defensor i incansable a la pista.

32 Johannes THIEMMANN P 25 2,05 ALBA Berlin (ALE) Talentós, joc de peus.

11 Maxi KLEBER P 27 2,11 Dallas Mavericks (USA) Molt rápid per la seva altura. Bon llançament.

12 Andreas OBST E 23 1,91 Rathioparm Ulm (ALE) Gran llançador de tres punts.

14 Isaac BONGA A 19 2,06 Washington Wizards (USA) Jove amb molt de talent i llançament.

15 Paul ZIPSER E 25 2,03 Bayern Munich (ALE) Llançament ràpid i excel·lent defensor.

ENT Henrik RODL 50 Exentrenador de l'ALBA Berlín.



grup                             g alemanya
Alemanya: buscant el millor nivell 
Els germànicss continuen fent passos importants per convertir-se en un rival dur .

La cultura del bàsquet cada vegada és més a prop d’Alemanya. Aquella època que 
el mite Dirk Nowitzki guiava els seus i eren sempre candidats al títol ha anat des-
apareixent amb el temps. Alemanya ha passat per mals moments;  no destacaven 
i treien pocs jugadors aprofitables. Moment pel canvi. 

Grans noms han emergit a l’escena per la seva participació a l’NBA o a l’Eurolliga 
i també talents que s’estan consagrant. Schroder, Theis, Kleber, Voitgmann, Bon-
ga... noms per tots els gustos. Estan construint un equip per tornar a dominar. 

Punts forts
- Joventut consagrada: jugadors com Maodo Lo, Daniel Theis, Issac Bonga o Mor-
tiz Wagner, malgrat la seva joventut, han adquirit molta experiència a Europa i 
a l’NBA. És un punts forts d’aquesta selecció que té molt jovent experimentat. 
Aquest aspecte els pot ajudar molt en situacions complicades de partit.

- Millora de qualitat: en les últimes competicions, Alemanya havia presentat uns 
equips bastant descompensats en els que només destacaven un o dos jugadors 
per sobre d’altres que podien ajudar puntualment. Podem dir que la millora dels 
jugadors i de la selecció posa a Alemanya com un dels equips a veure en aquest 
Mundial perquè el seu joc serà més atractiu. 

- Alçada, molta alçada: pels noms que es veuen en la llista de seleccionats podem 
saber quin pot ser l’estil de joc que Alemanya ensenyarà a la Xina. La versatilitat 
i l’altura seran protagonistes, amb jugadors que poden jugar tan dins com fora, 
bons llançadors i grans rebotejadors. Voigtmann, Kleber, Theis o  Barthel, sense 
anar més lluny, són jugadors durs que medeixen de mitjana 2’05 metres.

Punts dèbils
- Una mica més d’experiència en fases finals: malgrat la consagració de molts 
jugadors, Alemanya ha anat caient a les primeres de canvi en els últims anys. La 
inexperiència de molts jugadors en aquest aspecte pot ser perjudicial per ells. El 
punt positiu d’això és que la seva millora de qualitat i el seu estil de joc els pot aju-
dar. Tot i això, per una fase final haurien d’adquirir més experiència.

- Schroder no pot estar sol: en els últims anys hem vist com Dennis Schröder ha 
erigit com l’estrella de la selecció alemanya. Però ja hem vist també l’altra cara de 
la moneda, i és que estava molt sol en moltes ocasions; ni els seus jugadors podien 
seguir-lo. No pot ocórrer això, perquè es un jugador de ratxes. Per sort, aquest any 
està ben acompanyat i haurem de veure l’encaix que hi ha dins l’equip.

- Dubtes: Alemanya genera molts dubtes, tònica constant durant els últims anys. 
L’equip s’ha convertit en un clar exemple d’irregularitat, de problemes i de ratxes. 
Tenen qualitat, sí, però...i consistència?

per Iván Beas
        @ivanbeas4

http://esmaixada.cat/author/ivanbeas4/
https://twitter.com/ivanbeas4


grup                             g jordania
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:   10:30h. República Dominicana - Jordània 
Dimarts 3 de setembre:          14:30h. Jordània - França
Dijous 5 de setembre:           10:30h. Alemanya - Jordània

Aspiracions al torneig
És bastant probable que des de Jordània mateix tinguin clar que la classificació pel Mundial ja ha estat un èxit i que l’ambició dins la competició no vagi 
més enllà de competir, lluitar i seguir creixent. En un hipotètic quadre realista, Jordània disputaria cinc partits contra les seleccions de França, Alemanya, 
República Dominicana, Senegal i Lituània/Canadà/Austràlia (gran incògnita saber quina quedarà eliminada a 1ª Fase) així que sent francs, competir al 
màxim i intentar guanyar un partit ha de ser l’objectiu. Totes són seleccions a priori superiors, però si els de Stiebing van ser capaços de guanyar a Xina i 
Nova Zelanda quan més ho necessitaven, per què no creure que podran fer saltar la sorpresa almenys una vegada? Veurem que succeeix. 

  Jugadors a seguir

Dar Tucker:
El jugador del San Lorenzo argentí és la referència anota-
dora de l’equip. Escorta atlètic i de gran potència, destaca 
més per les seveshabilitats en penetració que com a tira-
dor. Tots els atacs jordans passaran per les seves mans. 
Termòmetre d’aquesta selecció.

Ahmad Al-Dwairi:
El pivot del Fenerbahçe (Düverioğlu) és l’altre nom fora 
de la lliga nacional. Home més gran i dotat tècnicament 
d’entre els interiors jordans. És un treballador a la zona 
i el millor aliat de Tucker. És el físic més interessant de 
l’equip i el que interpreta millor el 2c2.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

0 Mahmoud ABDEEN B 31 1,92 Al Jazeera Club (JOR) Base amb clara tendència al tir exterior. Jugador important però al Mundial podria patir molt contra bases de la talla d'Schröeder.

1 Amin ABU HAWWAS E 25 1,94 Al Riyadi (JOR) Escorta de rotació. Jugador de rol i no s'espera que tingui un paper gaire destacat al llarg del torneig.

2 Dar TUCKER E 31 1,90 San Lorenzo (ARG) La clara referència d'aquesta selecció, tant a nivell ofensiu com competitiu. L'americà serà clau per poder lluitar alguna victòria. 

7 Ahmad F.L. ALHAMARSHEH A 32 1,96 Orthodox BC (JOR) Veterà aler que completa la rotació. Ajuda en el rebot i fa els seus punts però té un paper gairebé testimonial en partits especials.

9 Sami BZAI E 25 1,90 - Escorta format als Estats Units. Va entrant i sortint doncs té un paper molt petit en la rotació. Millor generador que anotador.

10 Ahmad OBEID AP 29 1,95 - 4 molt baixet que completa la plantilla. Pràcticament ni juga i només va anotar en dos partits classificatoris. 

12 Yousef ABUWAZANEH P 25 2,00 Al Riyadi (JOR) Pivot de banqueta que donarà descans a Al-Dwairi. És prou eficient i compleix el seu rol al llarg d'un partit. 

13 Mohammad HUSSEIN P 29 2,12 Al-Ahli SC (JOR) Present al Mundial 2010. Alt i encara "jove", dels pocs que manté un mínim nivell com a suplent.

15 Zaid ABBAS AP 35 2,07 Al-Ahli SC (JOR) Ha fet carrera arreu, Xina sobretot, i és un jugador clau en els esquemes. 12p - 8r - 3a  a les finestres.

22 Malek KANAAN B 26 1,85 Al-Ahli SC (JOR) Base que ha anat guanyant protagonisme. Té un llançament exterior acceptable i gaudirà de minuts.

23 Mousa ALAWADI E 34 1,92 Al Riyadi (JOR) Repeteix en aquest Mundial. Alawadi és bàsicament un 2 tirador i un de molt fiable amb un 42.3% d'encert en T3.

44 Ahmad AL-DWAIRI P 26 2,10 Fenerbahçe SK (TUR) L'altre gran referència. Únic jugador de l'equip que juga a Europa i peça vital en el joc interior. Interior llarg que anota i reboteja.

ENT Joseph Anthony STIEBING 58 Ha entrenat a EE.UU, Qatar, EAU, Xina i Jordània. 2a Copa del Món pel país. 



grup                             g jordania
Una de les ventafocs de la competició. Jordània disputarà a Xina el seu segon Mun-
dial després d’haver participat també en el de Turquia 2010. Tres jugadors d’aquella 
primera experiència repetiran aquest any a Xina, el veterà tirador Mousa Alawadi, i 
els homes grans Zaid Abbas i Mohammad Hussein, tots jugadors de la lliga jordana 
avui. Acompanyant-los, una gran nòmina de jugadors locals i dos reforços de luxe, 
Ahmet Düverioğlu (Ahmad Al-Dwairi quan juga amb Jordània), pivot del Fenerbahçe 
turc, i Dar Tucker, escorta americà del San Lorenzo argentí i clara referència ofensiva 
de l’equip. 
Al capdavant del país àrab s’hi troba l’entrenador americà Joseph Stiebing. Stiebing, 
amb una dilatada carrera que va començar al High School americà i l’ha portat a 
entrenar a Qatar, als Emirats Àrabs Units i a Xina, va agafar les regnes de l’equip al 
2017 amb l’objectiu de repetir l’èxit anterior i tornar a classificar la selecció per un 
Mundial. Ho va aconseguir -no sense patiment- i ara la il·lusió es centra en millorar 
la 23ª posició de fa dos campionats. Difícil, molt difícil, però no impossible. 

Punts forts 
- L’efecte Tucker: S’haurà de veure quina incidència té l’escorta americà en els resul-
tats, però no hem de tenir cap dubte al voltant del seu paper dins l’equip, referència 
total. Tot l’atac passarà per ell quan estigui a pista, que és pràcticament la totalitat 
del partit, i el destí de la seva selecció dependrà del seu encert. Juntament amb Dü-
verioğlu, és l’únic que competeix fora del país actualment i ha estat el jugador més 
utilitzat durant la fase de classificació. Tucker ha anotat més de 20 punts de mitjana 
durant les finestres, va jugar 75 dels 80 minuts possibles en els dos últims partits 
i, amb 32 i 25 punts, va ser el factor determinant per guanyar a Xina i Nova Zelanda 
i classificar-se d’aquesta manera pel Mundial. Un americà anotador sempre és de 
gran ajuda en aquest tipus de seleccions.

- L’efecte sorpresa: En una Copa del Món és molt complicat no conèixer al rivals, 
però si hi ha alguna selecció que pot arribar com a tapada, sorprendre i posar en di-
ficultats a les grans potencies mundials i, sobretot, als equips de nivell mig, aquesta 
és Jordània. Pràcticament la totalitat de l’equip no ha sortit mai de la lliga nacional, 
són desconeguts i arriben amb il·lusió i sense res a perdre. L’entrenador compta amb 
un currículum extens però també menor, lluny de qualsevol focus mediàtic, i serà 
interessant veure com plantegen partits a priori tan complicats com els de França o 
Alemanya. No tenen un grup fàcil però el factor sorpresa els podria ajudar. 

Punts dèbils
- Dos equips: No és d’estranyar tenint en compte que Jordània és un país petit i 
on el bàsquet ha començat a créixer fa pocs anys, però la selecció jordana compta 
amb una plantilla molt curta i amb nivells molt diferenciats entre els teòrics titulars 
i els seus recanvis. Tucker, Al-Dwairi (Düverioğlu), Abbas o Alawadi són jugadors 
amb cert bagatge internacional, experiència i nivell. Amb ells Jordània pot competir, 
potser no de tu a tu amb grans seleccions, però sí amb totes aquelles que només 
estan un esglaó per sota. No obstant, la resta de l’equip no té nivell per estar en un 
Mundial i notaran molt cada minut de descans que necessitin els referents. Nivell 
tècnic i físic baix, poc coneixement del joc i pressa de decisions discutible, mitja 
selecció Jordana juga a un altre ritme i, tot i que el cos tècnic ha fet bona feina i 
Jordània és un equip ordenat i amb conceptes i pla de joc ben estructurats, tindran 
molt difícil aguantar quaranta minuts el ritme d’un partit mundialista. 

- El camí: Podríem posar la inexperiència com a punt feble també, però al final seria 
rebatre un dels seus punts forts també i la inexperiència és un defecte que ja ve 
de sèrie amb aquestes seleccions de baix nom i nivell. En tot cas, el gran problema 
de Jordània, i tampoc estem parlant d’un punt feble com a tal doncs la sort és un 
factor extern, és el mortal quadre que li ha tocat. França i Alemanya són dues de 
les seleccions més potents d’Europa ara mateix, especialment un equip francès 
que té elements per repetir el podi d’Espanya 2014. Si la classificació ja és una 
utopia -complicat que els propis jordans creguin en ella-, guanyar un partit tam-
poc es presenta com una missió senzilla. República Dominicana serà el tercer rival, 
selecció de nivell mig, però que porta ja anys sent una referència a Centreamèrica. 
La 2ª fase, previsiblement la fase per decidir les posicions de cua, serà contra els 
dos últims equips del grup H (Canadà, Lituània, Austràlia i Senegal), que és l’altre 
grup de la mort -la part baixa del quadre és tota bastant complicada-, així que si ja 
de per si és difícil que el petit país àrab guanyi partits, amb el calendari que tenen 
encara ho serà més. 

 

per Oriol Hermosilla
        @hermo_96

http://esmaixada.cat/author/hermo_96/
https://twitter.com/hermo_96


grup                             h canada
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:      09:30h. Canadà - Austràlia      
Dimarts 3 de setembre:          13:30h. Lituània- Canadà
Dijous 5 de setembre:              09:30h. Canadà - Senegal

Aspiracions al torneig
Sabent que veurem una versió injusta de la selecció si ens fixem en la que portaran la temporada vinent, l’objectiu principal de Canadà ha de ser no prendre mal i mostrar 
una versió correcta. Han passat de tenir una rotació NBA a tenir un equip de classe mitja-baixa, i això ha de fer mal. Dependran molt de tots els factors que hem comentat 
i de l’aportació dels secundaris. Vull pensar que veurem una versió més resolutiva d’una cara coneguda del bàsquet europeu: Kevin Pangos. El base blaugrana anirà amb 
la selecció i alternarà minuts de base pur i de doble generador amb Corey Joseph, però això no l’absoldrà d’haver de fer un pas endavant en presa de decisions i en lideratge. 
Que ningú ho oblidi: aquesta selecció canadenca no té res a veure amb la que veurem durant el pròxim cicle de competicions internacionals. El que sí que haurien de fer és 
aconseguir una posició entre la dissetena i la vint-i-tres, que garantiria al combinat canadenc una plaça a l’última oportunitat per classificar-se pel Mundial. Els canadencs han 
arribat al bàsquet mundial per quedar-s’hi. Sempre i quan no tots els jugadors facin com Andrew Wiggins, que sembla que vagi a comissió per anar amb el combinat nacional.

  Jugadors a seguir Kevin Pangos:
Kevin Pangos serà l’encarregat de conduir el joc canadenc, i 
més encara si falla Corey Joseph, que sobre el paper és l’estre-
lla de la selecció. Si està desinhibit i llueix com sap, Canadà tin-
drà una arma per jugar en transició o per explotar el 2vs2. Serà 
important que estigui envoltat de perfils amb bon triple i físic 
per defensar. Si no ho està, com hem vist a Barcelona, pateix.

Khem Birch:
Khem Birch és la carta sorpresa de Canadà. És un interior de 
poca volada a l’NBA però té unes característiques impressio-
nants. Té una potència descomunal que dins la zona l’està con-
vertint en un jugador difícil d’aturar en aquests preparatoris i 
a més pot córrer molt bé els contraatacs. Ha de ser l’executor 
més eficient del combinat de Nick Nurse.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Kevin PANGOS B 26 1,85 F.C Barcelona (ESP) Timó de l'equip. La seva millor versió serà molt necessària.

3 Melvin EJIM A 28 2,01 UNICS Kazan (RUS)

4 Brady HESLIP E 29 1,91 SKYLINERS GmbH

6 Corey JOSEPH B 27 1,93 Sacramento Kings (USA) Serà l'encarregat de posar velocitat al joc.

10 Kaza KAJAMI-KEANE E 25 1,88 MBC Geschäftsstelle (ALE)

11 Andrew NEMBHARD B 19 1,87 University of Florida (USA) Jove intens i atlètic que gaudeix defensant a nivell FIBA.

13 Connor MORGAN AP 25 2,06 Joventut de Badalona (ESP)

17 Owen KLAASEN P 27 2,07 Antwep Giants (BEL)

21 Thomas SCRUBB A 27 1,98 Pallacanestro Varese (ITA)

23 Phil SCRUBB E 26 1,91 BC Zenit Saint Petersburg (RUS)

24 Khem BIRCH P 26 2,06 Orlando Magic (USA) Interior de referència. Brillant executor, ha de ser eficient.

33 Kyle WILTJER P 26 2,06 Turk Telekom (TUR)

ENT Nick NURSE 52 Toronto Raptors (USA) Ha estat el 1r entrenador en portar un anell de la NBA a Canadà
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La selecció canadenca arribava a la cita mundialista amb dos objectius molt marcats: 
exhibir múscul i assolir una medalla. I no és per menys, ja que la primera preconvo-
catòria la formaven jugadors com Andrew Wiggins, Jamal Murray o RJ Barrett, així 
que eren la segona selecció amb més talent NBA a disposició. Amb el pas del temps, 
però, diversos homes importants han anat anunciant que per motius personals, es-
portius o de qualsevol altre caire no serien part de la llista final. Fins i tot les lesions 
d’última hora de jugadors que sí que volien anar al Mundial, com Kelly Olynik, han 
jugat una mala passada a un Nick Nurse que no viurà l’estiu que imaginava. Hem 
passat d’una selecció de somni a una selecció de circumstàncies.
La selecció canadenca comparteix grup amb Lituània, Austràlia i Senegal. Aquest 
grup té dos favorits clars a hores d’ara: Austràlia (també amb una absència cabdal) i 
Lituània. Canadà, amb l’equip actual, no hauria de fer ni pessigolles a cap d’aquestes 
dues seleccions...però és molt difícil no pensar en què hauria passat si haguessin 
pogut portar la selecció “A”. A priori estan un punt per damunt de la selecció de Se-
negal, que també té baixes de diversos jugadors NBA, així que la posició que li posem 
en aquesta prèvia és la tercera.

Punts forts 
- Electricitat: una de les grans virtuts de la selecció canadenca ha de ser la capa-
citat per accelerar els partits. Assumint que el pal de paller serà un Corey Joseph 
que tindrà llicència per fer absolutament el que vulgui, seria molt recomanable que 
Nick Nurse apostés per un context up tempo. La selecció canadenca no té gran cosa 
després de les baixes, però ha de trobar la manera d’activar el perímetre i també 
de trobar la connexió amb un Khem Birch (l’altre NBA) potent i atlètic que és molt 
millor atacant de cara a cistella i que té experiència FIBA. Fins i tot alers com O’Shae 
Brissett, universitari, poden sortir molt beneficiats d’una filosofia de joc basada en 
un alt nombre d’errors i encerts a camp obert. Canadà, i més amb la baixa de Tristan 
Thompson, haurà de jugar amb quintets petits en molts moments, així que la velo-
citat serà fonamental.

- Ambició: la selecció és molt pitjor sense RJ Barrett, Jamal Murray, els Alexander, 
Olynik o Tristan Thompson, però realment acabarà anant al Mundial un equip que hi 
vol anar. Saben que el recorregut de Canadà en competicions FIBA és limitat i que 
d’ells en dependrà la reputació de les pròximes convocatòries (als JJOO sí que hi anirà 
tothom, suposo), així que intentaran deixar el llistó ben alt i reivindicar-se. 

Punts dèbils
- Cap virtut concreta: el que més desconcerta dels canadencs és que no hi ha cap 
jugador que sobresurti especialment en cap faceta, així que la indefinició tàctica 
serà un enemic de pes. Hi ha molts jugadors coherents amb la filosofia de tran-
sicions que mencionàvem abans i que poden multiplicar-se i realitzar diverses 
funcions, però no hi ha executors consagrats ni perfils que tinguin desequilibri en 
cap àrea (a part de Joseph). No hi ha jugadors amb un tir exterior destacable, no hi 
ha ningú dominant al pal baix i tampoc hi ha grans metrònoms (després parlarem 
de Pangos), així que Canadà és un meló per obrir.

- Una selecció de futur: a part del que hem comentat de les futures convoca-
tòries, dins de la mateixa selecció hi ha més jugadors de futur que de present. 
Parlem d’Addison Patterson, O’Shae Brissett o Andrew Nembhard (formen part 
de la prellista, a hores d’ara no sabem si seran part de la convocatòria final), que 
tenen bona reputació formativa però que estan molt verds per competir encara. 
La  selecció de Canadà, atesa la situació dels perfils de present i de les absències, 
quedarà en mans de jugadors que hauran d’aprendre a combatre tots els factors 
del bàsquet professional sobre la marxa.

 

per Artau Pascual
        @nba_en_catala

http://esmaixada.cat/author/admin/
https://twitter.com/nba_en_catala


grup                             h senegal
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:       13:30h. Senegal - Lituània 
Dimarts 3 de setembre:           09:30h. Austràlia - Senegal      
Dijous 5 de setembre:         09:30h. Canadà - Senegal        

Aspiracions al torneig
La situació de la selecció ha fet un gir de 360 graus en els últims dies. Sense Gourgui Dieng (estrella de l’equip), sense la jove promesa Tacko Fall, sense Clevin Hannah 
(presumible base titular) i sense Youssoupha Fall, Senegal, que ja ha donat la seva llista definitiva (molt menys potent de l’esperada) carregada de baixes, aspira a poca 
cosa més que guanyar algun partit i fer trontollar la part alta de la classificació. Ara per ara, la lluita del conjunt senegalès passa per dominar el seu continent i per 
anar donant entrada a una nova generació jove plena de talent i qualitat. Ibou Dianko Biadji, Biriam Faye o Khalifa Ababacar Diop ja dominen les categories inferiors 
europees, ara els queda –en un futur no gaire llunyà- fer-ho en categoria absoluta i a nivell internacional.

  Jugadors a seguir
Maurice Ndour:
Aquest pivot treballador és el nou fitxatge del Valencia Bas-
ket provinent d’Unics Kazan on va fer una temporada bastant 
bona.  Especialista en taps i rebots ajudarà el seu equip des de 
la pintura amb molta força.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

1 Maurice NDOUR P 27 2,06 Valencia (ESP) L'interior més conegut. Líder de la selecció.

2 Djibril THIAM A 33 2,06 Étoile Charleville-Mézières (SEN) Bon penetrador. Té experiència intercontinental.

5 Xane D'ALMEIDA B 36 1,83 Étoile Charleville-Mézières (SEN) El jugador amb més talent perimetral de l'equip.

7 Pape Moustapha DIOP P 23 2,07 AS Douanes (SEN) Joc frontal prou bo. Poc rang d'influència.

10 Lamine SAMBE B 29 1,88 ADA Blois Basket  (SEN) Base de rotació amb problemes defensius.

11 Mouhammad FAYE AP 33 2,06 Port of Antwerp Giants  (USA) Hauria de tenir protagonisme. És l'interior més habilidós.

13 Hamady NDIAYE P 32 2,13 Sidigas Avellino (ITA) Assegurança sota els cèrcols.

15 Youssoupha NDOYE P 28 2,11 JL Bourg en Bresse (SEN) Pivot de recorregut. Pot acompanyar transicions.

25 Momar NDOYE A 24 2,01 JA Vichy (SEN) Aler que haurà de dedicar-se a obrir la pista.

28 Ibrahima Fall FAYE AP 22 2,06 Leuven Bears (BEL) Un dels jugadors de futur de la selecció. 

31 Babacar TOURE P 33 2,05 Fribourg Olympic (ALE) Es carrega ràpid de faltes. És inoportú.

35 Makhtar GUEYE P 22 2,08 UAB (USA) Problemes per entendre el joc. Tosc en atac.

ENT Moustapha GAYE



grup                             h senegal
La selecció del Senegal és, ara per ara, un combinat amb unes aspiracions llunya-
nes a les posicions capdavanteres. Malgrat els bons resultats aconseguits en les 
eliminatòries prèvies a la competició (10 victòries i 2 derrotes), podem presagiar 
que la selecció senegalesa tindrà una tasca força complexa en un dels grups més 
durs del Mundial de la Xina, sobretot per les ja definitives absències de les seves 
principals espases. Tot i això, el conjunt africà no tindrà, en cap cas, un paper se-
cundari. De fet, entre altres aspectes que analitzarem amb més detall tot seguit, 
pot arribar a determinar –i molt– la classificació final del grup.

Punts forts
- El joc interior i la superioritat física: L’alçada i la fortalesa sempre han estat 
dues característiques puntals a la selecció senegalesa. És evident que els jugadors 
interiors ‘made in Africa’ tenen aquestes dues virtuts. Són d’aquells interiors amb 
bons fonaments, agressius en la continuació després de bloqueig, durs de cara 
a cistella i intimidadors en l’apartat defensiu. A més a més, no necessiten tocar 
gaires pilotes per brillar i sumar valoració amb facilitat. De jugadors interiors, a 
Senegal, no n’hi falten.   Si n’hagués de destacar un seria Maurice Ndour (206 cm 
d’alçada i 223 cm d’envergadura), que no és el típic pivot africà, però que serà un 
dels principals referents de la selecció a la cita xinesa. Ndour, que recentment ha 
fitxat pel València, és un jugador que destaca a nivell defensiu (intimidador i amb 
capacitat de rebot), però que també és capaç de finalitzar de cara a cistella. Ha 
disputat 32 partits amb els New York Knicks de l’NBA i arriba al Mundial després 
de dues bones temporades a Rússia amb l’Unics Kazán (11.1 punts i 4.4 rebots 
per partit).

Punts dèbils
- Falta d’equilibri: en aquest Mundial serà molt important l’equilibri entre jugadors 
interiors i exteriors. De fet, els jugadors –més que mai-  necessitaran adaptar-se 
en tot moment a les condicions dels rivals. En el cas de Senegal, els problemes 
arriben alhora de generar amb el joc exterior. No hi ha igualtat i els exteriors són 
poc polivalents. Hi haurà constants canvis de jugadors desplaçats i molts jugadors 
d’alçada hauran de defensar contra atacants amb molta més mobilitat. 

per Miquel Blázquez
        @BlazquezFont

https://twitter.com/BlazquezFont


grup                             h l i t u a n i a
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:       13:30h. Senegal - Lituània 
Dimarts 3 de setembre:           13:30h. Lituània- Canadà
Dijous 5 de setembre:              13:30h. Lituània - Austràlia

Aspiracions al torneig
Els lituans sempre competeixen. Fa uns anys ja van superar les expectatives arribant a una final i aquest any, amb un equip més reduït però amb el 
bàsquet a la sang, s’encomanaran a Domantas Sabonis i a Jonas Valanciunas per demostrar novament que l’entorn s’equivoca. El seu objectiu ha de ser 
formar part dels quarts de final.

  Jugadors a seguir

Jonas Valanciunas:
Sense cap mena de dubte, la figura de l’equip. Es tracta 
d’un dels millors interiors de l’NBA i lògicament serà molt 
important a la selecció. Fa un any i mig va brillar a Toronto 
amb 19.9 punts i 10.7 rebots per partit. Pot ser un dels 
grans dominadors del torneig.

Domantas Sabonis:
Un altre jugador NBA amb molta energia, excel·lent re-
botejador. Té una gran visió, és efectiu en situacions de 
pick n roll i té molt bona mà. Ha de millorar en l’aspecte 
defensiu, ja que tot i ser molt físic, fa moltes faltes.

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

5 Mantas KALNIETIS B 32 1,95 ASVEL Lió (FRA) Aportarà experiència i domini dels temps. Profunditat.

8 Jonas MACIULIS A 34 1,98 AEK Atenes (GRE) Veteraníssim exjugador del Real Madrid.

10 Reinaldas SEIBUTIS E 34 1,96 Zaragoza (ESP) Ja sabem qui és. El físic baixa però el cap continua.

11 Domantas SABONIS AP 23 2,08 Indiana Pacers (USA) Excel·lent jugador de continuacions. Molt eficient.

13 Paulus JANKUNAS AP 35 2,05 BC Zalgiris (LIT) Llegenda.

17 Jonas VALANCIUNAS P 27 2,11 Memphis Grizzlies (USA) Molt bon pivot tradicional. Grans recursos FIBA.

19 Mindaugas KUZMINSKAS A 29 2,05 Olimpia Milà (ITA) El jugador més polivalent. Vol reivindicar-se.

31 Roko GIEDRAITIS A 27 2,00 ALBA Berlin (ALE) Canoner. Serà el triplista de l'equip.

40 Marius GRIGONIS E 25 1,98 BC Zalgiris (LIT) Escorta titular. Un dels diamants de la selecció.

43 Lukas LEKAVICIUS B 25 1,84 Panathinaikos (GRE) Base que ha de fer el salt definitiu. Bon director.

51 Arnas BUTKEVICIUS A 26 1,96 BC Rytas (LIT) Rotació.

92 Edgaras ULANOVAS A 27 1,97 BC Zalgiris (LIT) Aler de rendiment immediat. Molt intel·ligent. Pot ser 2.

ENT Jonas Kazlauskas 64 Dues etapes com a seleccionador lituà.



grup                             h l i t u a n i a
La selecció de Lituània és una de les candidates a arribar lluny al torneig, pot com-
petir per les medalles fàcilment. És un equip molt ben estructurat amb jugadors 
joves talentosos i també d’altres amb experiència que destaquen allà on juguen, 
alguns inclús a l’NBA. Lituània sempre s’ha caracteritzat per ser un equip amb 
molts punts des de la llarga distància, i aquest any no serà una excepció.

L’estrella serà, com sempre últimament, Jonas Valanciunas. Però el joc no gira al 
voltant seu com sí passa a altres seleccions. Jugadors com Sabonis, Kuzminskas, 
Grigonis o Ulanovas són molt importants i, si aquesta part de l’equip funciona, la 
victòria és pràcticament segura. A més, altres jugadors com Giedraitis (ha fet una 
increïble temporada a Berlin) o Seibutis (veterà que ha guiat aquesta temporada al 
Saragossa) també poden tenir un gran paper durant el torneig.

Punts forts
- Pluja de triples: segurament sigui la selecció europea amb més triple a les 
mans. Tret de Valanciunas (que també en pot ficar algun….), pràcticament tot 
l’equip és capaç d’anotar amb facilitat des de la llarga distància. Un punt fort que 
algun cop pot ser un de molt dèbil, ja que dependre del triple equival a que sem-
pre has de tenir algun jugador encertat. El dia que no entren….

- Equip molt estructurat: joves i experts formen una química molt difícil de parar 
especialment els dies que entren els triples. La velocitat és un concepte clau 
d’aquesta selecció, ja que un dels seus punts forts és esperar l’error rival per 
sortir ràpid al contraatac, cosa que volen molts entrenadors però que depenent 
del tipus de jugadors que hi hagi a l’equip és difícil d’efectuar.

Punts dèbils 
- Falta defensa: un equip amb molt caràcter ofensiu… però poc defensiu. Aquest 
aspecte és una de les coses que més ha de millorar l’equip si vol aspirar a cotes 
altes en aquest Mundial.
 

per Jordi Valle
         @jordivs24

http://esmaixada.cat/author/jordivs24/
https://twitter.com/jordivs24/


grup                             h australia
PARTITS 1A FASE
Diumenge 1 de setembre:        09:30h. Canadà - Austràlia   
Dimarts 3 de setembre:            09:30h. Austràlia - Senegal     
Dimecres 4 de setembre:         13:30h. Lituània - Austràlia

Aspiracions al torneig
Els australians fa temps que són un equip seriós gràcies a la generació d’or de Patty Mills, d’Aaron Baynes i de Joe Ingles. Sempre se’ls ha de tenir en 
compte perquè són una amenaça letal en l’apartat ofensiu i perquè tenen una estructura que ha absorbit molt bé els conceptes bàsics. El seu objectiu 
ha de ser arribar als quarts de final i, a partir d’aquí, intentar aspirar a més.

  Jugadors a seguir
Patty Mills:
Jugador molt hàbil amb bona mà des de la llarga distància (10 
punts per partit, 40% T3). Defensivament és molt dur i té els 
braços llargs que l’ajuden a robar. Té molta experiència i això el 
fa un magnífic líder dins i fora de la pista. L’únic però… és molt 
previsible. 

Joe Ingles:
Va ser important durant el seu pas per l’Eurolliga però mai nin-
gú s’hagués imaginat el seu potencial a l’NBA. Actualment és 
un dels millors jugadors de la selecció (potser el millor) i un dels 
jugadors més regulars a la millor lliga del món (12.1 punts i 5.7 
assistències per partit). Sense cap mena de dubte, serà un dels 
jugadors més perillosos del Mundial. 

Número Jugador Posició Edat Alçada Equip actual Destacable

2 Nathan SOBEY B 29 1,91 Brisbane Bullets (AUS) Serà el base de rotació.

3 Cameron GLIDDON A 29 1,96 Brisbane Bullets (AUS) Serà l'aler de rotació.

4 Chris GOULDING E 30 1,93 Melbourne United (AUS) L'únic escorta pur de l'equip.

5 Patty MILLS B 30 1,83 San Antonio Spurs (USA) Dinamita pura. Resol partits pel seu compte.

6 Andrew BOGUT P 34 2,13 Sydney Kings (AUS) Com el bon vi, millora amb el temps. Sempre suma.

7 Joe INGLES A 31 2,03 Utah Jazz (USA) Estrella. Crea, anota i lidera. Essència aussie.

8 Matthew DELLAVEDOVA B 28 1,93 Cleveland Cavaliers (USA) Gos de presa- Capgira dinàmiques des de la defensa.

11 Nicholas KAY AP 27 2,06 Perth Wildcats (AUS) Bon complement per Bolden.

12 Aron BAYNES P 32 2,08 Phoenix Suns (USA) La roca. Farà el que calgui per guanyar.

20 David BARLOW AP 23 2,08 Philadelphia 76ers (USA) Perfil NBA. Jugador que pot obrir la pista. Atlètic.

34 Jock LANDALE P 23 2,11 Žalgiris Kaunas (LIT) Excel·lent finalitzador. Rebots i punts fàcils.

55 Mitch CREEK A 27 1,96 South East Melbourne Phoenix (AUS) Jugador de tall ofensiu. Important que rendeixi.

ENT Andrej Lemanis 50 Brisbane Bullets (AUS) Entrenador dels Brisbane Bullets.



grup                             h australia
La selecció d’Austràlia arriba al Mundial de Xina sent una de les màximes favorites 
a aconseguir una medalla. Tenen fins a cinc jugadors NBA que seran els grans pro-
tagonistes de l’equip, però els secundaris, molts d’ells jugant a lligues oceàniques, 
són uns complements de luxe que fan que l’equip sigui més equilibrat en certs 
moments d’alguns partits caòtics.

Es tracta d’un equip amb moltes figures conegudes, però això mai és garantia de 
res. No obstant això, ja fa molts anys que la selecció australiana manté el bloc i 
això sempre és un punt a favor. Durant les fases eliminatòries han jugat un total 
de 12 partits amb un balanç de 10 victòries i dues derrotes.

Punts forts

- Molta anotació: jugadors com Mills i Ingles et poden finiquitar el partit en 
qualsevol moment gràcies a la llarga distància. I tot i que la gent pensi que 
poden ser els màxims anotadors, hi ha altres jugadors no tant coneguts que 
poden obrir el camp i desembussar el partit, com per exemple l’ex ACB Chris 
Goulding.

- Experiència: l’edat mitjana de l’equip és de 28 anys, sent un punt clau es-
pecialment quan es juga contra equips que tenen joves promeses que po-
den destacar. En competicions d’alt nivell és molt important tenir jugadors 
amb experiència que sàpiguen controlar tots els nivells del partit (parcials a 
favor i en contra, errors, àrbitres, etc.).

Punts febles

-Falta més físic: tot i tenir molt bons jugadors, és un equip al què li falta 
físic a la pintura. Falta un jugador que sigui capaç d’aguantar físicament a 
d’altres importants que sí estan presents a altres equips nacionals. 

per Jordi Valle
         @jordivs24

http://esmaixada.cat/author/jordivs24/
https://twitter.com/jordivs24/


els                       +arbitres



palmares
ANY SEU OR PLATA BRONZE MVP MÀXIM ANOTADOR EQUIPS

2014 ESPANYA ESTATS UNITS SERBIA FRANÇA KYRIE IRVING (USA) JJ BAREA (PRI) 24

2010 TURQUIA ESTATS UNITS TURQUIA LITHUANIA KEVIN DURANT (USA) LUIS SCOLA (ARG) 24

2006 JAPÓ ESPANYA GRÈCIA ESTATS UNITS PAU GASOL (ESP) YAO MING (XIN) 24

2002 ESTATS UNITS IUGOSLÀVIA ARGENTINA ALEMANYA DIRK NOWITZKI (ALE) DIRK NOWITZKI (ALE) 16

1998 GRÈCIA IUGOSLÀVIA RÚSSIA ESTATS UNITS DEJAN BODIROGA (IUG) ALBERTO HERREROS (ESP) 16

1994 CANADÀ ESTATS UNITS RÚSSIA CROÀCIA SHAQUILLE O'NEAL (USA) ANDREW GAZE (AUS) 16

1990 ARGENTINA IUGOSLÀVIA URSS ESTATS UNITS TONI KUKOC (IUG) OSCAR SCHMIDT (BRA) 16

1986 ESPANYA ESTATS UNITS URSS IUGOSLÀVIA DRAZEN PETROVIX (IUG) NIKOLAOS GALIS (GRE) 24

1982 COLOMBIA URSS ESTATS UNITS IUGOSLÀVIA ROLANDO FRAZER (PAN) ROLANDO FRAZER (PAN) 13

1978 FILIPINES IUGOSLÀVIA URSS BRASIL DRAZEN DALIPAGIC (IUG) KAMIL BRABENEC (RTX) 14

1974 PUERTO RICO URSS IUGOSLÀVIA ESTATS UNITS DRAGAN KICANOVIC (IUG) ARTURO GUERRERO (MEX) 14

1970 IUGOSLÀVIA IUGOSLÀVIA BRASIL URSS SERGEI BELOV (URS) PA SHIN DONG (COR) 13

1966 URUGUAY URSS IUGOSLÀVIA BRASIL IVO DANEU (IUG) MIECZYSLAW LOPATKA (POL) 13

1962 BRASIL BRASIL IUGOSLÀVIA URSS PASOS AMAURY (BRA) RICARDO DUARTE (PER) 13

1958 XILE BRASIL ESTATS UNITS XILE PASOS AMAURY (BRA) JAMES T.L. CHEN (FOR) 13

1954 BRASIL ESTATS UNITS BRASIL FILIPINES JAMES KIRBY MINTER (USA) OSCAR ALDO MOGLIA (URU) 12

1950 ARGENTINA ARGENTINA ESTATS UNITS XILE OSCAR FURLONG (ARG) ALVARO SALVADORES SALVI (ESP) 10

RANKING SELECCIÓ OR PLATA BRONZE

1 ESTATS UNITS 5 3 4

2 IUGOSLÀVIA 5 3 2

3 URSS 3 3 2

4 BRASIL 2 2 2

5 ARGENTINA 1 1 0

6 ESPANYA 1 0 0

7 RUSSIA 0 2 0

GRÈCIA 0 1 0

SÈRBIA 0 1 0

TURQUIA 0 1 0

1

1

1

8

TOTAL
12

10

8

6

2

1

2



equip 
esmaixada
L’equip d’esmaixada.cat és extens, en aquest projecte de la guia 
del mundial hi hem participat els següents:

IDEA:
Iván Beas

Francesc Fernández
Artau Pascual

Eduard Roselló

COORDINACIÓ:
Artau Pascual

Eduard Roselló

MAQUETACIÓ I DISSENY:
Eduard Roselló

ANÀLISI:
Iván Beas - Miquel Blázquez - Marc Cruces

Rubén Guerrero - Oriol Hermosilla - Arnau Ribes
Victor Rodrigo - Eduard Roselló - Artau Pascual

Si vols conèixer més sobre l’equip d’esmaixada, només has de 
fer una ullada al qui som de la web, on trobaràs tota la informa-
ció.

http://esmaixada.cat/qui-som/
http://esmaixada.cat/qui-som/
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