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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Becaris
Llegeixo que n’hi havia un a Londres que cobrava
3.200 euros al mes i que s’ha mort després de
treballar 72 hores seguides. Això segon és més creïble.

PUGEN I BAIXEN
El triplet de Bolt a Pequín
2008 ATLETISME. Usain Bolt va completar la

gesta en els Jocs de Pequín amb una tercera medalla d’or en els relleus 4x100 m després de les
dels 100 i els 200 m. L’equip jamaicà, amb Bolt,
Nesta Carter, Michael Frater i Asafa Powell, va
superar el rècord del món que un equip dels Estats Units tenia, amb 37.40, des dels Jocs de Barcelona. La nova plusmarca: 37.10. ■ FOTO: EFE
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El jugador del Madrid
estarà tres mesos més
de baixa, quan estava
a punt de tornar a jugar, per culpa d’una
fractura en un dit del
peu dret.

El jugador francès de
la Real Sociedad va
marcar dimarts un gol
sensacional al camp
del Lió en l’anada de la
prèvia de la lliga de
campions.

El català va cobrir una
nova etapa del projecte dels cims de la seva
vida amb l’ascensió
rècord al Matterhorn,
als Alps, en menys de
tres hores.

El Barça va estrenar
ahir la samarreta amb
la senyera en competició oficial en l’anada
de la supercopa a Madrid. Ja l’havia lluïda
en l’amistós de Munic.

El primer rècord de Thorpe
1999 NATACIÓ. El nedador australià Ian Thorpe va batre el primer dels 13 rècords del món individuals en piscina de dimensions olímpiques
que faria durant la seva carrera. Thorpe, que llavors tenia 16 anys i 10 mesos, va batre el rècord
dels 400 m amb 3:41.83 en els campionats Pan
Pacífics que es van disputar a Sydney just un any
abans dels Jocs Olímpics. ■ FOTO: EL 9

1851 VELA. El vaixell Amèrica derrota els vaixells anglesos en la regata a l’illa de Wight, que
és l’origen de la copa d’Amèrica de vela.

1954 FÓRMULA 1. Juan Manuel Fangio guanya el GP de Suïssa i aconsegueix el segon títol
mundial tres anys després del primer.
1999 RAL·LI. Juha Kankkunen estableix el rècord de victòries en el mundial, amb 23.
2004 CICLISME. Joan Antoni Flecha guanya
el GP de Zuric de la copa del món.
2004 GIMNÀSTICA. Gervasi Deferr és quart
en terra i Víctor Cano, cinquè en cavall amb arcs
en els Jocs d’Atenes.
2006 FUTBOL. Joan Laporta és proclamat
president del Barça en ser l’únic candidat.
2010 PIRAGÜISME. Saül Craviotto, medalla d’or
en 4x200 m i de plata en K-2 200 m en el mundial.
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Del tercer al vintè, lliga oberta
S’

accepten les tesis dels que han rebatejat la lliga es- des, i ha anat trobant adeptes en els entorns d’alguns alpanyola com la nova lliga escocesa, amb el matís tres clubs. Trist favor, el de reduir a porqueria una comque ara aquesta ja només és cosa d’un. La cúpula de la llipetició que, si es vol veure, pot fer virtut de la nova realiga és un duel bipolaritzat que convertiria en sorpresa tat. Si és cert, que ho és, que la distància abismal del Barmajúscula ja no el títol, sinó les possibilitats
ça i el Madrid amb la resta ha abolit la classe
d’aspirar-hi de qualsevol tercer equip. Una
mitjana, mai com ara havia estat tan incert
realitat que s’atribueix als drets de televi- D’una lliga on el predir el tram de classificació on trobarem
sió, però que no difereix gaire de la que ja
cada un dels altres divuit equips. I si és cert,
imperava abans del gran manà televisiu. futbol decideix
que també ho és, que la lliga s’ha igualat per
L’única gran diferència és que fa tres i qua- el lloc de 18
sota, no són els noms ni els pressupostos els
tre dècades la lliga era, bàsicament, cosa
que predeterminen res, sinó el futbol, el que
d’un, i només quan aquest fallava algú altre equips no en
posa cada equip al lloc on es mereix. D’una
podia ser campió; de vint anys ençà, l’evolulliga que, de 380 partits, 378 tenen la clau
ció del Barça fins a l’hegemonia fa que si- diria un mal
de volta que decideix qui és qui del tercer al
guin dos els que hagin de fallar perquè un
vintè, no en diria mai un mal mot, i menys si
outsider aspiri al títol, però curiosament és mot
aquesta fos la lliga que jo jugués. Una lliga
a aquesta lliga de dos a la que se li
oberta i igualada on el futbol té la resposta i
ha penjat la llufa de lliga de merda que mai on el treball, l’esforç i l’encert fan els mèrits. Els que blasva merèixer la lliga d’un. El malintencionat femen d’aquesta lliga deu ser que els espanta que depenapel·latiu va néixer al circ mediàtic madri- gui d’ells, i només d’ells, anar a jugar a Europa o baixar a
dista per restar mèrits a les lligues perdu- segona divisió.

Miquel Roca. PERIODISTA

“No vull ningú que no cregui en la
remuntada. Som Ferrari, i la
història ens ensenya que no ens
podem donar per vençuts”
S. DOMENICALI. Cap d’equip de Ferrari
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“És molt difícil per a les altres
dues candidatures igualar el
nivell esportiu espanyol”
A. BLANCO. President Madrid 2020

