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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
15 d’agost, festa major
Entremès, amanida, canalons, pollastre, botifarra,
vedella amb bolets, ànec i pastís. Regat, és clar, amb
Priorat, Mateus i cava. Això sí que és un ironman.

PUGEN I BAIXEN
Bolt, 9.69 a Pequín
2008 ATLETISME. Usain Bolt va superar el
rècord del món dels 100 metres en la final olímpica de Pequín, en què va demostrar una superioritat insultant. El jamaicà va fer 9.69, tres centèsimes menys que el seu rècord anterior i va
deixar el segon, Richard Thompson, a 20 centèsimes, tot i que va creuar la línia de meta absolutament relaxat. ■ FOTO: EFE
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El seu fitxatge comença a ser tot un serial
que provoca crispació
al Tottenham per l’actitud del jugador i que
genera grans dubtes
al madridisme.

El capità evoluciona
positivament i ja es torna a entrenar al camp
de la ciutat esportiva
blaugrana en la recta
final per posar fi al malson del genoll dret.

El català aconsegueix
el quart triomf a l’Embrunman, l’Ironman
més dur del món, i fa
un acte de compromís
nacional fent les quatre barres amb la mà.

Ser una llegenda de
l’atletisme no et dóna
dret a defensar la persecució dels homosexuals i justificar que
Rússia no vol homosexuals per ser ‘normal’.

Phelps iguala Marz Spitz
2008 NATACIÓ. Michael Phelps va igualar la
fita dels set ors olímpics de Mark Spitz en els
Jocs de Munic en guanyar la seva setena medalla
d’or a Pequín en els 100 m papallona. La victòria
va ser agònica, ja que Phelps només va poder superar per una centèsima el serbi Milorad Cavic
en un final tan ajustat (50.58 per 50.59) com
polèmic. ■ FOTO: EFE

1981 NATACIÓ. Mary T. Meagher rebaixa
d’1.33 el rècord mundial dels 100 m papallona i
el deixa en 57.93, una marca que durarà 18 anys.

1992 FÓRMULA 1. Nigel Mansell (Williams) és
campió del món cinc curses abans del final.

1995 ATLETISME. Moses Kiptanui és el primer que baixa dels vuit minuts (7:59.18) en els
3.000 m obstacles.
1995 FÓRMULA 1. Ferrari anuncia el fitxatge
de Michael Schumacher.
1995 FUTBOL. L’assembla de la LFP accepta
una lliga amb 22 equips.
2008 CICLISME. Joan Llaneras és campió
olímpic en puntuació.
2009 ATLETISME. Usain Bolt supera el seu
rècord mundial dels 100 m en la final del mundial de Berlín (9.58).

AMOS
DEL SEU
SILENCI

DE CAP

El llistó infranquejable
H

i ha esportistes que transcendeixen més enllà de la ques Rogge el pròxim 10 de setembre a Buenos Aires. Mai
seva pràctica atlètica per convertir-se en icones. A un president del COI ha estat una estrella de l’esport
banda de la seva vàlua professional, el carisma, l’empatia mundial. Des de la seva retirada el 2001, Bubka ha ocui les seves gestes els fan diferents. És el cas de la russa Ie- pat diversos càrrecs en l’administració esportiva. Ja és
lena Isinbàieva, la dama del salt en perxa.
president del Comitè Olímpic d’Ucraïna,
Ella va impulsar aquesta disciplina, li va domembre del consell executiu influent del
nar valor, la va fer visible com a espectacle i Només hi ha
COI i vicepresident de la Federació Internala va situar en el mapa atlètic. Només hi ha
cional d’Atletisme. Ara la batalla és més poun atleta de salt de perxa comparable a Isin- un atleta
lítica que esportiva i els entesos li donen pobàieva. L’ucraïnès Serguei Bubka també és de salt de perxa ques possibilitats. És el més jove. Tots els
una icona de l’atletisme mundial. 35 rècandidats (l’alemany Thomas Bach, el porcords mundials, el primer que va superar la comparable a
to-riqueny Richard Carrión, el singapurès
barrera dels 6 metres (13 de juliol del
Ser Mian Ng, el suís Denis Oswald i el taiwa1985). Durant deu anys només ell el va su- Isinbàieva:
nès Ching-Kuo Wu) fan campanya aquests
perar fins a establir el 6,14 (juliol del 1994)
dies a Moscou durant el mundial d’atletisencara vigent. Sis ors mundials i un d’olím- Serguei Bubka
me i han atacat Bubka amb els grans buits
pic. Però el gran salt de Bubka el vol fer ara.
de públic a l’estadi Luzhniki. La seva col·leL’ucraïnès afronta el repte més majúscul ga i amiga de la perxa va crear la primera nit màgica a la
dels seus 49 anys de vida. És un dels sis capital russa. Va ser un petit impuls perquè Bubka es cacandidats a presidir el Comitè Olímpic In- tapulti per superar un llistó que ara sembla infranquejaternacional i a agafar el relleu del belga Jac- ble. Com aquell situat a 6 metres del juliol del 85.

Marc Negre. PERIODISTA

[Segons ‘Sport Bild’] “En alguns
aspectes ja sou millors que el
Barça. Heu entès la meva filosofia
més ràpid que ells al seu dia”
PEP GUARDIOLA. Tècnic Bayern Munic
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“No hi ha cap possibilitat que
David Luiz se’n vagi. És un
jugador que volem mantenir.
Té quatre anys de contracte”
JOSÉ MOURINHO. Entrenador Chelsea

