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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
No tenim remei
És diumenge i a la redacció el desig que li vagin
malament les coses al Madrid, començant per mi, no
tan sols no ha minvat sinó que està pels núvols.

PUGEN I BAIXEN
Per sota dels 13 segons
1981 ATLETISME. L’aleta nord-americà Renaldo Nehemiah es converteix, en la reunió de Zuric,
en el primer atleta que baixa dels 13 segons en
els 110 m tanques (12.93), millorant l’anterior
plusmarca, que tenia ell mateix des de l’any 1979,
amb 13 segons exactes. Entre el 1982 i el 1984 va
jugar a futbol americà en els San Francisco 49ers
i el 1986 va tornar a l’atletisme. ■ FOTO: EL 9
IAAF

USAIN BOLT

FC BARCELONA

MARC MÁRQUEZ

ATLETISME

ATLETISME

FUTBOL

MOTOCICLISME

A Moscou han fallat
moltes coses i la federació internacional
n’és la màxima responsable, com a encarregada de vetllar
que tot funcioni bé.

Tres medalles d’or
més a Moscou, i atrapa Carl Lewis, Michael
Johnson i Allyson Felix com als millors de
la història dels mundials.

El Barça de Gerardo
Martino va tenir una
estrena immillorable a
la lliga amb un gran
joc i una contundent
victòria contra el Llevant per 7 a 0.

El pilot de Cervera es
referma en el lideratge del mundial de Moto GP amb el triomf
d’ahir al GP d’Indianapolis, el quart de la
temporada.

L’última de Joan Llaneras
2008 CICLISME. El ciclista mallorquí resident
a la Garrotxa Joan Llaneras va guanyar la seva
quarta i última medalla olímpica en la cursa
americana dels Jocs de Pequín. Llaneras va fer
parella amb Toni Tauler. En els mateixos jocs, el
mallorquí va guanyar l’or en la puntuació. L’any
2000, Llaneras va guanyar l’or en puntuació i el
2004, la plata en la mateixa prova. ■ FOTO: EFE

1954 COMUNICACIÓ. Apareix als EUA el primer

número de la revista d’esports Sports Illustrated.

1964 FUTBOL. Alfredo Di Stefano fitxa per
l’Espanyol.

1966 NATACIÓ. Atorguen a Barcelona el campionat d’Europa de l’any 1970.

1993 ATLETISME. Merlene Ottey és campiona
del món dels 200 m després d’haver acumulat
dues medalles de plata i vuit de bronze en jocs i
mundials.

1995 NATACIÓ. L’equip espanyol és cinquè

per equips en l’europeu de natació sincronitzada,
la seva millor classificació de sempre.

1999 WATERPOLO. Manel Estiarte torna
d’Itàlia i fitxa pel CN Atlètic Barceloneta.

2001 FÓRMULA 1. Quart títol mundial de Michael Schumacher.

AMOS DELS
SEUS
SILENCIS

DE CAP

El nucli dur
E

l pinyol d’aquest fruit dolç i turgent del Barça és el for- al primer equip del Barça. Dol? I tant que sí, és un jugador
mat per la gent que té suc i bruc. El que vol dir Pujol, creatiu que té un joc diferent dels migcampistes del BarXavi, Iniesta, Messi i Busquets, aquí s’hi pot afegir els ça, però encara ha de menjar moltes sopes per arribar al
nois fets futbolistes a la Masia tipus Piqué, Pedro o Cesc, i seu nivell. Se’n volia anar? Porta oberta, no era del nucli
de forma més llunyana Valdés, qui trenca
dur del vestidor.
l’enamorament amb els seus se n’allunya
I siguem clars, en Tata Martino de bon prinsempre, poc o molt. Ja es veurà aquesta Res de clans
cipi havia de marcar el seu perfil. Ha fet bé,
temporada el què del bon porter que no ha
en pocs dies ha demostrat ser un home
volgut volar per sempre més en el cel blau- brasilers,
llest, educat, coneixedor que tot ha de girar
grana.
de Messi i per aital cosa ajustarà
argentins ni de allesvoltant
La resta és provocar una esquerda on tot
peces per seguir aquest viatge suprem
és compacte i d’èxit. Res de clans brasilers, cap mena
de surf d’estar per damunt del cim del futargentins ni de cap mena: cal defensar amb
bol del món.
ungles i dents el pinyol. Per això, per més
El 9 Esportiu és el primer diari que ha dit
que la premsa addicta hagi callat el fet d’en
que el substitut ideal d’en Xavi és Busquets.
Thiago o la més crítica s’hagi fet un munt de
Em trec el barret davant els periodistes vapreguntes, l’aficionat se n’ha fet molt polents que assenyalen el que és propi de la inques. De temps, però.
tel·ligència. No hi ha més força que la unió i tot rau en l’eix
En passar al primer equip va dir que volia que ho fa voltar tot i, com una bicicleta, els radis del Barça
triomfar en el futbol, sense posar de mane- tenen anys al davant i per pair bé Neymar o qui sigui, al
ra prioritària qui l’havia polit fins a arribar camp, a la banqueta o als despatxos.

Josep Maria Solé i Sabaté. HISTORIADOR

“Estic orgullós de mi mateix i
seguiré treballant per dominar
tant de temps com sigui possible”
USAIN BOLT. Atleta
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“Cal sancionar més severament.
Potser imposaria la suspensió a
perpetuïtat als que recorren a les
bosses de sang o a l’EPO”
CHRIS FROOME. Ciclista

