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Fábio Rochemback, amb cara de pocs amics, amb les maletes a l'arribada a l'aeroport del Prat. / J.M.P.

Massa casualitats per a tan poques excuses
Ja és ben curiós que els tres jugadors brasilers
que han passat les vacances en tres destinacions
ben diferents i allunyats en el mapa del país
sud-americà es trobessin casualment dimarts al
vespre a l'aeroport de Sao Paulo per agafar el
mateix vol de la companyia brasilera Varig, de
tres quarts de deu de la nit amb destinació a
Lisboa. Si en comptes de dimarts hi haguessin
estat dilluns, a la terminal, sí que haurien arribat
- a temps per al primer entrenament de l'any,
dimarts a la tarda, però aquest fet els hauria
obligat a celebrar el canvi d'any dins un avió,
tenint en compte l'horari brasiler. La versió dels
dos jugadors serà clau per treure l'aigua clara
d'aquest trencaclosques, però els problemes
personals i, sobretot, la falta de bitllets no
semblen una justificació prou convincent per a
una plantilla que ahir no estava per a gaires
fomanços. Fins a quatre companyies—Iberia,
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Spanair, TAP Air Lisboa i Varig— ofereixen vols
regulars entre Sào Paulo i la península Ibèrica,
amb horaris ben diversos per triar i remenar, si
no és que et decideixes a última hora o tens
ganes d'arribar tard, com va ser et cas. Iberia, per
posar un exemple, té un vol que surt a tres
quarts de sis de la tarda de Sao Paulo i arriba a
l'aeroport de Madrid-Barajas a tres quarts de set
del matí. Amb el pont aeri després, els jugadors
haurien pogut ser a Barcelona a les nou. Un vol
molt similar ofereix la companyia portuguesa
Tap. Surt a les set i vint minuts de l'aeroport
Guarulhos International de Sào Paulo i arriba a
tes set del matí a Lisboa. L'enllaç entre la capital
portuguesa i Barcelona arriba a Catalunya a les
onze del matí. Elíjue està dar és que si Geovanni
i Rochemback haguessin agafat per exemple el
mateix vol que ahir però un dia abans, haurien
arribat a temps./J.M.P.

De la sorpresa de Hesp a la morenor
La morenor que presentava el migcampista Fábio Rochemback
en baixar de l'aeroport deixa palesa que tes temperatures de
més de trenta graus que es poden trobarà qualsevol platja del
Brasil invitaven ben poc a tornar a Catalunya a l'hora. Mentre
que et pafs sud-americà està passant pel període de l'any amb
més bonança climàtica, ahir Barcelona tenia un temps—plujós
i amb poc més de deu graus— més aviat-<i'estar per casa amb
sabatilles i mirant la televisió. Tot i això, un temps més
agradable que a Holanda. Si no, que li ho diguin a l'exporter
del Barca Ruud Hesp i a la seva família. La imatge de la jornada
es va produir poc abans que Rochemback sortís de la terminal
A de l'aeroport de Barcelona. Quan ta munió de periodistes
esperaven el migcampista brasiler, les cameres de televisió van
topar amb ta cara amable del porter holandès, que aprofitarà
l'aturada de la lliga holandesa per l'arribada de l'hivern —no
es reprèn fins al 26 de gener— per recordar amb la seva família
la seva estada a terres catalanes. El porter del Fortuna Sittard,
el cuer de la primera divisió holandesa, medita ta seva retirada
aquesta temporada, /J.M.P.

