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Adéu, Barça

LA XIFRA

1

jugador de 23 de la
selecció argentina juga la lliga del país. És el
porter del River Juan Pablo
Carrizo, que tornarà a Europa, al Lazio, quan acabi
la copa. Cap altra selecció
té aquest percentatge.

Sergio Batista, seleccionador argentí. / EFE
d’omplir-se la boca amb
l’habitual: «Volem fer el que fa el
Barça», sí que és cert que el
seleccionador argentí ha
retornat a temps a una idea
pròpia: el dibuix 4-3-2-1 amb
Messi i Agüero al darrere
d’Higuaín és una còpia del que
es va presentar als Jocs Olímpics
de Pequín 2008, en què va
guanyar la medalla d’or.
Batista, que fa tres mesos va
confessar que Pep Guardiola li

havia dit que l’Argentina podia
jugar com el Barça, diu ara que
necessàriament no ha de
«demanar consell» al tècnic
blaugrana.
«És una qüestió d’identitat
–sosté Daniel Bertoni, campió
del món amb l’Argentina el
1978– i l’Argentina ha de jugar a
ritme de tango, com el Brasil
juga al de samba. El nostre joc
és de toc, però també de molta
gambeta (driblatges).»

La missió impossible d’imitar
el Barça s’ha acabat. Però
Batista no considera que hagi fet
un canvi tan dràstic. Consultat
sobre la posició de Messi, que
va jugar per la dreta, El Checho
va explicar que considerar Leo el
seu 9 té més a veure «amb
l’esquema», una consideració
final en consonància amb la
relació històrica entre el discurs
de Batista i el del Barça: confusa
i amb ràpida data de caducitat.

L’APUNT

LA FRASE

Borghi, el «pare» d’Alexis
«No és gens fàcil passar de Tocopilla al Barça en només quatre anys», va dir el seleccionador xilè, Claudio Borghi, per
elogiar Alexis Sánchez. «És un
orgull dirigir un jugador del
Barça», va afirmar, sentint-se

un pare esportiu i confirmant
que el fitxatge està gairebé tancat. «Conèixer-lo des de petit i
haver estat testimoni del seu
progrés ha sigut un plaer.»
Borghi va fer jugar ahir Sánchez en el tram final del duel

contra el Perú. En un estat de
gràcia indiscutible, l’extrem va
clarificar l’atac xilè i va guiar
l’equip cap a la victòria. Velocitat, passada, driblatge i agressivitat van ser les virtuts mostrades, un cop més, per Alexis.

«Estic fart de les
pancartes que
diuen que sóc
defensiu»
Sergio Markarian,
tècnic del Perú

PUBLICITAT
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Encoratjat per la golejada a la
selecció sub-22 de Costa Rica,
que ha significat la primera
victòria argentina en la copa
Amèrica, el seleccionador Sergio
Batista ha posat punt final a les
comparacions amb el Barça. De
fet, va explicar el triomf des del
retorn a «les arrels» històriques
del futbol argentí que, segons
ell: «D’alguna manera el Barça
ens ha robat d’un temps ençà.»
La llarga història de les
comparacions amb el Barça va
començar el 2 de novembre,
quan l’AFA (Associació del
Futbol Argentí), va confirmar
Batista a la banqueta de la
selecció després d’un temps
com a interí. En aquella
presentació, va començar això
que avui s’ha donat totalment
per acabat.
El Barça ha anat en boca de
tothom a l’Argentina des
d’abans de l’inici de la copa
Amèrica. I els dos resultats
insuficients de l’equip argentí,
contra Bolívia i Colòmbia, van
convertir aquest estil en un
peatge, un camí equivocat.
Normal quan els resultats són
adversos.
Al marge de les crítiques que,
amb raó, pugui rebre Batista per
haver estat populista a l’hora

