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ADÉU · Isinbàieva té el comiat somiat
amb el tercer títol mundial en perxa
REGAL · Amb l’or assegurat, la russa
va intentar superar el rècord del món
Xavier Agustí

LA FITXA

BARCELONA / MOSCOU

Ielena Isinbàieva, l’estrella
més carismàtica de l’univers atlètic de l’última dècada, s’havia d’acomiadar
per la porta gran. La recordista mundial va tenir el
comiat somiat de l’alta
competició en un dimarts
tretze. L’estadi de Luzhniki de Moscou va presentar
la millor entrada d’aquest
mundial, uns 40.000 espectadors, per retre el millor homenatge al principal
referent de l’atletisme rus.
El logotip del campionat és
la silueta de la gran Ielena
doblegant la perxa, i la tsarina va respondre a tal honor assolint el seu tercer títol mundial de l’especialitat i regalant tres intents
de rècord (5,07 m).
La tsarina es va preparar a consciència per fer un
bon paper el dia del seu
adéu. I no va decebre les expectatives. Va recuperar
sensacions i imatges dels
seus millors dies, quan cada gran campionat suposava una amenaça a les seves
plusmarques mundials.
Ahir, acabada la competició a l’anella de la pista,
Isinbàieva es va disposar a
atacar el seu 29è rècord.
En el decurs de la seva carrera n’ha superat quinze a
l’aire lliure i tretze més en
pista coberta. Com en les
millors ocasions, era el
centre de totes les mirades, el focus de tots els objectius, l’autèntica reina
del tartan. Amb el títol a la
butxaca, Ielena ja havia
desbordat tota la seva alegria quan la campiona
olímpica, la nord-americana Jennifer Suhr, va tombar el llistó per tercera vegada sobre els 4,89 m, el
que deixava el camí del cel
expedit per a l’atleta de
Volgograd. Va córrer a les
grades per abraçar-se a
l’entrenador que la va descobrir, Ievgueni Trofimov, i
amb qui es va reconciliar
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Deixa una porta
oberta per tornar
en cas que pugui
recuperar el nivell
després de ser mare

—————————————————————————————————

per tancar la seva carrera
després d’una etapa irregular a les ordres de Vitali
Petrov, l’entrenador de
Serguei Bubka. Va saludar
totes i cadascuna de les finalistes, i va demanar el
llistó a 5,07 m, un centímetre més que la seva plusmarca. La saltadora russa
volia deixar l’alta competició des dels altars i va acaparar alguns minuts més
de glòria. Amb la fita a l’horitzó, Isinbàieva va demanar al públic que piqués de
mans. I va seguir el ritual
que tantes vegades li ha-

víem vist fer. Cola a la perxa, visualització del salt,
unes paraules d’estímul i
embranzida a l’infinit. En
un primer intent va quedar curta i va haver d’allargar les seves gambades per
clavar la perxa. Per uns
moments, la diva de la pista es va aïllar de tot. Amb el
xandall i la gorra posada, es
va tombar sobre el tartan i
es va tapar amb una tovallola per recuperar tota
l’energia i la concentració
abans d’abordar els seus
dos últims intents. Isinbàieva no va poder superar el
llistó en cap de les dues
temptatives sobre una alçada que sí que ha superat
en entrenaments. Segons
assegura el seu tècnic, ha
arribat a volar per sobre de
5,11 m. Tant se val, Isinbàieva va tenir el comiat somiat. La felicitat era plena i
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va fer la volta d’honor amb
la bandera russa i fent
acrobàcies amunt i avall
sota un núvol de flaixos.
A partir d’ara, I’estrella
de Volgograd exercirà més
que mai d’ambaixadora de
les pròximes grans cites
esportives que es disputaran a Rússia, com ara els
Jocs Olímpics de Sotxi
2014 i el mundial de futbol
del 2018. Qui sap si també
farà carrera d’alta direcció
esportiva com l’altra gran
referent de la perxa, l’ucraïnès Serguei Bubka, vicepresident de la IAAF i aspirant a presidir el Comitè
Olímpic Internacional. En
tot cas, té el propòsit de ser
mare, i el seu tècnic, l’incombustible Trofimov, no
descarta que pugui tornar
a les pistes abans dels Jocs
de Rio 2016 si és capaç de
recuperar el seu nivell des-

prés de la maternitat.
El podi de la perxa va ser
idèntic al dels Jocs de Londres, però amb intercanvi
de posicions. Aquest cop
Isinbàieva (4,89 m) va precedir la nord-americana
Suhr i la cubana Yarisley
Silva, segona i tercera amb
4,82 m.
Marca en obstacles
Eclipsades per l’astre rus,
en les altres dues finals femenines de la jornada es
van coronar la kenyana
Milcah Chemos Cheywa
en els 3.000 m obstacles,
amb millor marca mundial del curs (9:11.65), i la
ucraïnesa Ganna Melnitxenko, que va aprofitar
les nombroses absències
per vèncer en l’heptatló
amb la pitjor puntuació
(6.586) en la història del
campionat. ■

Merritt signa
43.74 en 400 m
—————————————————————————————————

El nord-americà
LaShawm Merritt va signar la millor marca personal (43.74), la cinquena de tots els temps, per
assolir el títol mundial de
la volta a la pista. La gran
sorpresa va ser el setè
lloc del campió olímpic i
mundial, Kirani James.
En els 800 m, el kenyà
Mohammed Amman va
fer els honors a l’absent
Rudisha en un esplèndid
final (1:43.31), i en disc,
l’alemany Robert Harting va estripar una altra
samarreta en una imatge que ja és un clàssic
per celebrar els seus títols mundials –el tercer.

