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Lliga Endesa. El Barça incorpora el jove base nord-americà, amb dos anys d’experiència a
Europa i passaport georgià. Amb ell es busca explosivitat i capacitat individual per anotar

Jacob Pullen, un talent
ofensiu per descobrir
Jordi Plà Comas

—————————————————————————————————

La fitxa

BARCELONA

—————————————————————————————————

El cinquè
fitxatge del
FC Barcelona per a la
temporada que ve és el
nord-americà amb passaport de Geòrgia Jacob Pullen (1m85, 1989). El jove
base, un jugador amb molt
nom en el bàsquet universitari –20,2 punts en el
seu any sènior a Kansas
State–, va acabar la temporada passada al Virtus
de Bolonya, si bé la major
part del curs el va jugar a
Israel. Una vegada passi la
revisió mèdica, signarà
contracte per una temporada. Serà, Pullen, el tercer home en la posició de
base, una de les constants
en la configuració de la
plantilla des que Xavi Pascual n’és el tècnic.
Qualitat en atac
Ho diuen les xifres i salta a
la vista quan és a la pista:
Pullen és fonamentalment un jugador amb una
gran qualitat ofensiva.
Tant per anotar creant-se
els seus propis tirs desbordant el defensor en l’1x1
com per assistir, si bé la seva primera percepció del
joc ha estat sempre finalitzar.
És aquesta l’aposta del
Barça, que sap que ha incorporat un jugador que si
té qualitats defensives es-

Jacob Pullen
10-11-1989........................................... 23 anys
.......................................... Maywood (Illinois)
Posició ......................................................... Base
Alçada .......................................................1,84 m
Passaport .............................................georgià

Trajectòria
2007-11 ..........................Kansas St. (NCAA)
2011/12 ......................Angelico Biella (ITA)
2012/13...................... Hapoel Migdal (ISR)
........................................Virtus Bolonya (ITA)
2013/14 ..................................... FC Barcelona

Estadístiques al Hapoel M.

El nou base blaugrana, quan jugava al Biella ■ PALACANESTROBIELLA.IT

La xifra
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15

jugadors són els que té el
Barça en contracte, en
espera de resoldre la
desvinculació de
Rabaseda.

tan amagades. En tot cas,
el seu és un perfil que arriba per completar les mancances de la parella Sada i
Marcelinho: un jugador a
la posició d’u que si la defensa contrària no deixa

cap línia de passada lliure
pugui definir.
La gran incògnita, a
banda de l’adaptació pròpia en la Lliga Endesa i en
l’Eurolliga –els requisits
indispensables per jugar al
Barça des que Joan Creus
n’és el secretari tècnic en
la pràctica totalitat dels jugadors fitxats–, és com assumirà el fet de no ser el
centre d’atenció. Fins ara,
tota la seva carrera l’ha
desenvolupat jugant sempre molts minuts –vorejant els 30 de mitjana l’any
passat i enfilant-se als
34,3 el seu primer any de

professional a Biella, anotant 18,6 punts– i és el que
es coneix per un base dels
que necessiten tenir la pilota a les mans. A Itàlia el
tenen per un bon paio, i
asseguren que, si s’entrenés cada minut com si fos
l’últim, estaria jugant a
l’NBA.
Alleugerir la plantilla
Amb la seva arribada i les
de Joey Dorsey, Kostas Papanikolaou, Bostjan Nachbar i Maciej Lampe, la
plantilla del Barça per a la
temporada 2013/14 disposa de 15 jugadors: Sada,

Europeu. El blaugrana Lampe, de més a
menys, va anotar 13 punts pels polonesos

Lliga femenina. L’Spar fa oficial la
continuïtat de la jove alera gironina

Primeres proves

Eva Bou, una altra
renovació a l’Uni

El 9
CASTELLÓ

El primer partit de preparació de la selecció espanyola va acabar amb una
treballada victòria contra
una Polònia més rodada i
després de remuntar (4754, 32’). Els nombrosos
canvis –van jugar 15 homes– van dificultar molt
la continuïtat en el joc. ■
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ESPANYA: Ricky, Calderón
(16), Rudy (11), Claver (2) i Gasol (14); Aguilar (5), Rodríguez (11), Rey (2),
San Emeterio (2), Llull (4), Gabriel, Mumbrú
(3), Rabaseda, Corbacho i Martín. 17/38 de
2, 7/22 triples, 15/20 tirs lliures, 34 rebots
(6 Gasol) i 16 assistències (7 Ricky).
POLÒNIA: Koszarek (2), Kelati (8), Ignerski (12), Zamojski
(5) i Lampe (13); Txilinski (6), Szubarga (4),
Ponitka (4), Kulig (3), Waczynski (3) i Hrycaniuk. 17/34 de 2, 10/25 triples, 2/5 tirs lliures, 38 rebots i 20 assistències.
PARCIALS: 21-13, 10-22 (31-35); 14-14
(45-49) i 25-17 (70-66)
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El 9
GIRONA

L’Spar Uni Girona va comunicar ahir la renovació
d’Eva Bou (1m80, 1990)
per una temporada més,
un acord de continuïtat
que s’afegeix als de l’entrenadora, Anna Caula, i les
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jugadores Anna Carbó,
Noemí Jordana i Jael Freixanet.
Formada al CB Quart i
al GEiEG, Bou va arribar al
club fa nou anys i la temporada passada va ser el de la
seva confirmació com a jugadora del primer equip.
Més enllà dels 3,7 punts,

Hickman serà el
nacionalitzat de
Geòrgia en
l’europeu

Punts .............................................................. 12,6
Tirs de 2 .................................... 53% (50/94)
Triples........................................ 37% (33/88)
Tirs lliures .............................. 84% (41/49)
Rebots .............................................................. 1,5
Assistències ..................................................... 4
Pilotes perdudes ....................................... 2,9
Recuperacions ............................................ 1,1
Minuts............................................................ 27,3
Partits ................................................................ 19

Marcelinho i Pullen en la
posició de base; Navarro,
Oleson i Abrines en la d’escorta; Papanikolaou, Hezonja i Rabaseda en la
d’aler; Nachbar, Lorbek i
Todorovic en la d’aler pivot; i Lampe, Tomic i Dorsey en la de pivot. El següent moviment, i que donarà la plantilla per tancada, ha de ser la desvinculació de Xavi Rabaseda –li
queda un any de contracte–, fet que deixarà una
plantilla de 14 que, per necessitat normativa, tindrà
Abrines i Hezonja amb fitxa de l’equip B. ■

2,2 rebots i 5,5 assistències en els 15,8 minuts de
mitjana que va acabar jugant (25 partits), va sobresortir la seva capacitat per
jugar minuts sense cometre errades i combinant,
igual com farà enguany,
les posicions de base i escorta. “El seu repte ha de
ser trobar més continuïtat
al seu joc”, explica Anna
Caula. “Anotar 9 punts en
la semifinal de la copa o
fer-ne 14 en el darrer partit de la semifinal de lliga
contra el Perfumerías, futur campió, només és un
tast del que pot ser una
gran jugadora.” ■

El nou jugador del Barça
té la nacionalitat georgiana, però tot i que
Geòrgia jugarà el campionat d’Europa que començarà el 4 de setembre a Eslovènia, Pullen
estarà a disposició de
Xavi Pascual quan
l’equip iniciï la pretemporada, l’última setmana d’agost. És així perquè el nacionalitzat escollit per la federació
georgiana és el base del
Maccabi de Tel-Aviv Ricky Hickman. Així les coses, els jugadors blaugrana que seran amb tota seguretat al torneig
d’Eslovènia seran Papanikolaou (Grècia), Nachbar (Eslovènia), Lampe (Polònia) i Tomic
(Croàcia). Qui ja s’entrena amb normalitat amb
la seva selecció és Marko Todorovic i, després
de la renúncia de Nikola
Pekovic, gairebé s’ha de
donar per fet que Luka
Pavicevic l’inclourà en la
llista definitiva de Montenegro. A l’altre hemisferi, al Brasil, qui treballa
amb la seva selecció és
Marcelinho Huertas, immers en la preparació de
la copa Amèrica que es
disputarà a Veneçuela
del 30 d’agost a l’11 de
setembre. Finalment,
quedarà per saber si el
júnior del Barça B Ludvig
Hakanson, acaba entrant en la selecció final
de Suècia. Avui té una
altra oportunitat de ferse valer en el segon
amistós en tres dies
contra Lituània. Dilluns,
desfeta 97-69 amb 2
punts seus en 14 minuts.

BREUS
La renovació de
Slaughter, oficial. El
Madrid va fer pública
la renovació de Marcus Slaughter (2m02,
1985), que va fer, en
15,7 minuts, 4 punts i
2,9 rebots. ■ EL 9

Sergi Pino jugarà a
Melilla. L’aler català
(1m99, 26 anys) deixa
el Lleida i continuarà
jugant a la LEB Or, ara
a la ciutat nord-africana. El curs passat va
fer 11,5 punts. ■ EL 9

