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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
La importància del central
D’alevins hi vaig jugar un dia amb el 6. A la mitja part
l’entrenador em va girar la samarreta i em va enviar al
davant. “Per què?”, vaig dir jo. “Perquè no facis nosa!”

PUGEN I BAIXEN
Cruyff fitxa pel Barça
1973 FUTBOL. El FC Barcelona va tancar finalment l’acord per fitxar l’holandès Johan Cruyff, la
gran estrella de l’Ajax i considerat el millor jugador del món. El gerent del Barça, Armand Carabén, va tancar el fitxatge després de llarguíssimes negociacions amb el club holandès i els
representants del jugador. Ni el Barça ni l’Ajax no
van revelar el cost de l’operació. ■ FOTO: EL 9
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Campió olímpic i d’Europa de salt amb perxa, el francès tenia la
millor marca de l’any i
era el gran favorit, però es va haver de conformar amb la plata.

El tennista manacorí
recupera el tercer lloc
del rànquing ATP en
detriment de David
Ferrer, després de la
victòria en el Masters
1.000 de Mont-real.

L’atleta de Lloret disputarà la primera final
d’un campionat mundial en els 3.000 metres obstacles després
de fer un gran paper
en les semifinals.

La nedadora badalonina ha millorat dos rècords del món en els
400 i els 800 metres
lliure en piscina curta
en dos dies en la copa
del món.

El mundial robat
2005 HOQUEI SOBRE PATINS. La selecció

espanyola va guanyar el mundial que es va disputar a San José, en què hauria d’haver participat la selecció catalana després del títol mundial
B a Macau i abans de l’expulsió de Fresno. La selecció campiona estava formada per deu jugadors i un seleccionador, Carles Feriche, catalans.
Va guanyar 2 a 1 l’Argentina. ■ FOTO: EFE

1916 ATLETISME. Es disputa el primer campionat de Catalunya d’atletisme en pista.
1974 FUTBOL. L’Espanyol perd contra l’Slovan
de Bratislava (4-1) la primera edició del trofeu
Ciutat de Barcelona.
1981 NATACIÓ. Mary T. Meagher fa 2:05.96

en els 200 m papallona, un rècord mundial que
durarà fins a l’any 2000.

1990 TENNIS. Ivan Lendl perd el número 1 en
favor de Stefan Edberg, i ja no el recuperarà. Hi
va estar 270 setmanes en diversos períodes.

1992 BÀSQUET. La federació espanyola no renova Antonio Díaz Miguel com a seleccionador
després de 26 anys en el càrrec.
1999 TENNIS. Steffi Graf anuncia la retirada
als 30 anys amb 22 títols de Grand Slam i una
medalla d’or olímpica al seu palmarès.

AMOS
DEL SEU
SILENCI

DE CAP

Energia positiva
ona absurd, en ple mes d’agost, a més de 30 graus i desitjada, però a priori continuadora, perquè no ve a
amb el vestit de bany i les xancletes com a indumen- aportar canvis gaire significatius ni de guió ni de protagotària, però la temporada oficial ja torna a ser aquí. Han nistes en aquesta història. Quin és, doncs, el gran canvi?
passat més de dos mesos i aquell Barça esquizofrènic de Ni el Santos que vam veure al Gamper, ni la selecció de
primers de juny, mig campió i mig depressiu, torna a Tailàndia, ni el Malàisia XI són rivals per mesurar res. Els
transmetre bones vibracions, energia positiva, expecta- partits seriosos dictaran sentència. Però sí que podem
tives altíssimes. No han canviat tantes cooblidar els marcadors i la sensació permases des de llavors. Almenys no tantes com
nent de superioritat i centrar-nos en els
l’imaginari culer sentia que havien de can- La medicina del
missatges enviats des de la gespa. I el que
viar després del KO tècnic que va tombar
suggereix és que el 0 a 7 contra el Bayern
Bayern ha fet
l’equip a la Champions i el va desposseir de
ha fet el seu efecte. L’equip és conscient
l’etiqueta de millor equip del món. No calia efecte: el Barça
que ja no és el millor, que en el moment de
fer cap revolució i el club no l’ha feta. Dels
la veritat no va ser competitiu, que la temsis o set canvis a la plantilla que molts re- torna a respirar
porada passada va baixar un parell d’esclamaven, s’ha passat al fitxatge de Neyglaons malgrat el títol de lliga (brillant)
mar i potser el d’un central, per compenconquerit i que, si no volen començar a essar les baixes de Villa i Abidal; a Sergi Roberto criure la crònica de la mort d’aquest cicle, han de renovar
com a resposta a l’adéu de Thiago, i proba- la il·lusió, primer la individual i després la col·lectiva, per
blement res més. Poques cares noves, si créixer de nou i recuperar la màxima esplendor d’aquest
descomptem la de l’entrenador, Tata Marti- equip. L’aire fresc hi pot ajudar, però l’autèntica revoluno. Una novetat rellevant, inesperada, no ció no és futbolística, és mental.

S

Toni Brosa. PERIODISTA

“A l’equip hi ha quatre jugadors
de l’NBA, dos ex-NBA i un que hi
hauria de ser. Som envejats per
quasi totes les seleccions”
JUAN A. ORENGA. Sel. espanyol bàsquet
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“Penso que serà molt difícil
reemplaçar aquesta generació
extraordinària de jugadors” [en
referència a la selecció espanyola]
FERNANDO HIERRO. Exfutbolista

