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BÀSQUET wWashington va vèncer una altra vegada Chicago,
aquesta vegada en la pròrroga (99-101), i domina per 2-0 la
sèrie en els playoffs de l’NBA. Beal (26 p, 7 r) i Nené (17 p,
7 r) van ser els millors entre els Wizards, davant Noah (20 p,
12 r), Gibson (22 p, 10 r) i Augustin (25 p, 7 a). En tota la his-
tòria de l’NBA, només tres equips han superat una eliminatò-
ria després de perdre els dos primers partits a casa. Toronto
va guanyar Brooklyn (100-95) i va igualar a una victòria la
sèrie, com Indiana en superar Atlanta (101-85). / Redacció
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BÀSQUET wEl Reial Ma-
drid i l’Olympiacos decidi-
ran demà, en pista blanca,
quin dels dos es classifica
per a la final four de l’Eu-
rolliga. Els grecs van tor-
nar a saber portar al seu
terreny el quart partit
(71-62), molt dur i travat, i
l’equip de Pablo Laso, que
aquesta vegada va contro-
lar millor el joc interior
dels locals i tampoc no va
patir un gran dia de Spa-
noulis (4/14), no va tenir
encert en el tir exterior
(5/22 triples) per recupe-
rar el comandament des-
prés de tenir un desavan-
tatge màxim d’11 punts
(32-21) que es repetiria en
un final nefast (71-60).
Després del 37-30 del des-
cans, el Madrid va empa-
tar a 47 i 49, però el 60-51
a falta de 5 minuts li va
posar ja molt difícil.
Olympiacos: Mantzaris
(10), Spanoulis (12), Lojeski (13), Petway (0), Dunston (13);
Shermadini (2), Patapetrou (7), Sloukas (0), Collins (2), Sim-
mons (2), Printezis (10), Katsivelis (0).
R. Madrid: Llull (4), R. Fernández (18), Darden (10), Mirotic
(9), Bourousis (8); F. Reis (4), S. Rodríguez (2), Carroll (0),
Slaughter (5), Mejri (2). / Redacció
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CICLISME wVuit anys després
del primer triomf, Alejandro
Valverde va repetir victòria a
la Fletxa Valona, la clàssica
del mur d’Huy que en els
últims temps somriu al ciclis-
me espanyol, vencedor el
2012 (amb Purito Rodrí-
guez), 2013 (Dani Moreno) i
ahir, a dos dies de complir
34 anys, amb Valverde. “Ha
fet falta paciència al final, no
hi havia forat. Però la porta
s’ha obert...”, va comentar el
murcià, que va atacar a 150
metres de la línia i que va

deixar enrere l’irlandès Dan
Martin (segon) el polonès
Michal Kwiatkowski (tercer).
Joaquim Rodríguez, una al-
tra vegada infortunat, va cau-
re a 3 km de la meta i no va
poder ficar-se en la baralla.
Ara tot se centra en la clàssi-
ca de Lieja, diumenge que
ve: “És una cursa que m’agra-
da molt. Les cotes són més
llargues que en l’Amstel Gold
Race, la col·locació no és tan
important i hi ha menys ten-
sió”, avança un il·lusionat
Valverde. / Redacció
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Valverde amb la vencedora femenina Pauline Ferrand Prevot

Sense vallenatos però amb algu-
na rosa groga desmarcant-se en-
tre les roges, ahir es va fer es-
trany aquest Sant Jordi, vinculat
des de fa anys al village i a Pedral-
bes, sabent que Gabriel García
Márquez ja no tornarà a escriure
mai més una línia. Explica
Francesc Bedmar, un fotògraf
que ha perdut el compte de quan-
tes vegades ha estat en el torneig
de Barcelona, que recorda com si
fos avui el dia en què va despen-
jar l’auricular (d’un telèfon fix, es-
clar) per sentir SimónMateo, lla-
vors president del club, que li
deia “agafa les màquines, vine i
no diguis res a ningú”.
Darrera de tant misteri hi ha-

via ni més ni menys que Gabo,
l’escriptor que va néixer sota un
xàfec extraviat el 1928 i va morir
dijous passat acompanyat per
una fina pluja a la seva casa de
Mèxic. El Nobel de la Literatura
va provar de jugar a tennis, “per
prescripció mèdica i per estar en
forma”, segons ell mateix deia. I
durant algun temps va pilotejar
sempre a la pista u “ambun entre-
nador que van posar a la seva dis-
posició”, recorda Bedmar, ahir
atent a un doble homenatge. Per-

què aquest Sant Jordi va ser per a
molts el de l’adéu de l’escriptor
del realisme màgic i també el del
fotògraf Manel Martín, un home
especialment vinculat amb el ci-
clisme i al tennis, mort ara fa uns
mesos. Segura Viudas li va oferir
un homenatge especial a la seva
carpa, on també es prepara (per
avui) el tradicional lliurament
del premi al tennista més simpà-
tic i per on va passar Joan
Laporta, just una hora després

que se sabés que s’aixeca la san-
ció al Barça.
Còctels (a Schweppes n’hi ha

un d’especial del torneig i un al-
tre per a Sant Jordi), adéus, roses
i rialles van omplir totes les car-
pes en la primera jornada que
per fi es despertava assolellada.
Loquillo, Sete Gibernau, Higini
Clotas,Miguel Suqué, Luis delOl-
mo, Elena Brustenga i Anna Tar-
rés, un embolic de professions
(de música, motos, golf, apostes,
periodisme, estudis de mercat i
natació sincronitzada: de tot es
pot parlar en aquest entarimat) i

de noms al village amb Jordi
García Tavernero, Enric Crous i
Eugeni Sallent inclosos, represen-
tant Gas Natural, Damm i TV3.
Van quedar tots admirats amb

els canvis de la zona noble que
han permès a aquest torneig que
és l’últim i únic ATP organitzat
per un club créixer cap amunt i
donar-li un nou plus. Així ho ex-
plicava ahir el president Beto
Agustí davant tota la plana major
de Banc Sabadell, amb Oliu al
capdavant exercint de patrocina-
dor principal en una trobada en
la qual hi va haver des de Javier
Godó, comte de Godó, fins a Pere
Navarro. Però hi va havermés so-
cialistes. Diríem que la majoria,
ja que l’assistència del PSC va ser
gairebé tan massiva com l’allau
de dimissions del dia abans.
Aquesta vegada, això sí, en un am-
bient relaxat i amb el plus del
somriure de JaumeCollboni, que
enamora fins i tot les senyores
convergents.
L’alcaldable socialista va ser a

la carpa de La Vanguardia amb el
director Màrius Carol i va causar
una vegada més sensació pel seu
estilàs que van aplaudir des de
Luis Sans, de Santa Eulalia, fins a
Calamanda Grifoll, ahir al capda-
vant d’una divertida trobada de
senyores entre qui no va faltar
Marisa Falcó, comtessa de Godó.
Atempta als looks de totes elles i

lluint un perfecteDon-
na Karan collection
(en exclusiva a la seva
botiga homònima), Ro-
sa Hojas va tenir
temps d’assessorar el
bon nombre de clien-
tes seves que van mu-
dar els tons clars de
dia per la gala de la nit.
El motiu? La festa

de Sport Cultura Bar-
celona va aprofitar
aquest any Sant Jordi
i va traslladar premis i
premiats al village per
celebrar el desè aniver-
sari. Va retenir Rafa
Nadal (va rebre el pre-
mi a l’esport), la bailao-
ra Sara Baras (cultu-
ra) i un Tricicle a qui
li van reconèixer els
seus 35 anys de gràcia,
teatre i mims.c
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Els premis Sport Cultura Barcelona: El Tricicle, Sara Baras i Rafa Nadal

TENNIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-62è TROFEU COMTE DE GODÓ
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Dolgopólov, Fognini, Feli i Janowicz queden foradel torneig

La rebel·lió delsmodestos

JORDI PLAY

Margarita Puig

Navarro i Collboni van
coincidir en un ‘village’
que va recordar Gabo i
que va celebrar Sant Jordi

MARTA MATEO
Barcelona

El públic de la pista 1 no s’ho cre-
ia. Dels quatre partits disputats
entre caps de sèrie i modestos,
quatre victòries per als de menor
rànquing. Tampoc no s’ho creia
Aleksandr Dolgopólov, vuitè fa-
vorit en el torneig i rival d’Albert
Montañés (59). L’ucraïnès, que
venia en un gran estat de forma a
Barcelona, es va trobar amb un
oponent que el va incomodar fins
a perdre els nervis mentre el de
Sant Carles de la Ràpita va seguir
el seu pla fil per randa. Un d’apa-
rentment simple: jugar a tennis.

A l’altre costat de la xarxa, Dolgo
es va dedicar a discutir incompta-
bles decisions del jutge de cadira,
pagar la desesperació amb la se-
va raqueta i encarar-se amb el pú-
blic. I després del partit, que va
acabar en 7-6 (5) i 6-3, va plantar
la premsa. “Jo nome’n preocupa-
va, no m’hi fixava”, deia Monta-
ñés, que ara haurà de ballar amb
un altre jugador de geni difícil:
Ernests Gulbis.
Apagat, sense el caràcter italià

tan característic que posseeix,
Fabio Fognini es va veure obligat
a retirar-se davant el colombià
Santiago Giraldo quan ja perdia
6-0 i 4-0. “Tenia molta il·lusió de

venir a la meva segona casa i de
fer-ho diferent. Hem de ser rea-
listes: costa parar i sobretot reti-
rar-te”, va confessar el tercer can-
didat al títol, que haurà de cuidar
l’abductor dret.
Els altres tres partits de la pis-

ta situada al costat de la casa club
no van tenir incidents, però sí sor-
preses. Jerzy Janowicz, el gegant
polonès que arribava a Barcelona
com a setè cap de sèrie, va perdre
davant JürgenMelzer. Però si al-
gú va patir com cap la rebel·lió
dels modestos va ser Feliciano
López, que va caure tant en indi-
vidual davant Ivan Dodig com en
dobles.c
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