
1 a rc L. ~t i g a Espaiiya classificada per. a les sernifiiials! 

1 .m clic! La ruleta ha decidit: dríbbling just abans del segon bot. El porter, 

A 

per la dreta i gol. L'estadi brama. Els vencut, continua intentant créixer per 
set minuts que resten són per marejar tapar forat desesperadament. L'esta- 
la gloria. És l'apoteosi. Classificats di, a gairebé quaranta graus, es queda 

Ir per a les semifinals! La selecció espa- congelat. Hi ha quatre possibilitats 

C nyola és un Dream Team (Equip de per superar el porter: per sobre (vase- 
Onte primer Zubizarreta agafa Somni), les figures del qual tenien lina i gol), per la dreta (dríbbling ... i 

la bimba crida amb rabia seus ordres estrictes de dissimular avorrint gol), per l'esquerra (dríbbling ... i gol) 
cOmpanys exhaustes. (diuen que un fins a l'últim minut. En Clemente, i per sota (picant cap a terra ... i 
bon seus calculadament confús i xarlata, ha espifiada garantida). Tres forats sal- 
endavant! sinó seguiu-me!, pero ja se dissenyat un equip d,onze jugadors vadors sense bala i un altre tragica- 
sap que cap analogia perfecta.) disfressats de defenses que s'ha con- ment carregat. 1 en aquesta mil%+ 
Fa'ten set minuts per par- vertit, sense que ningú se n'adonés, en sima de segon, mentre la bota d'en 
tit és d'empat a un el m k i m  realitzador del campionat. Salinas i la bimba es llencen una cap a 

defensa la pilota la puja Cada partit una estrategia diferent. l'altra per abracar-se en el desenllac 
camp des d'on deixa anar E1 plantejament de cada partit ens de la pel.lícula, la ruleta russa gira 

una esplendida parhbola que arriba als l,imaginavem arbitrari capritxós. vertiginosament: per sobre, per sota, 
peus de Salinas a la carrera, que ja ha Semblava un equip sense estil ni per l'esquerra, per la dreta, per la 
deixat endarrere dos últims defen- personalitat, oi? Doncs no, res d7aixb. dreta, per sobre, .... Rrrrrrrr ... clec! 

italians. davanter entra a Molt pocs s'han adonat que cada La ruleta ha decidit. No és possible!: 
trepitjant amb peu esquerre' La adversari era analitzat en profunditat per sota i espifiada. L'estadi mur- 

bota davant amb per tal de preparar-li, específicament mura. Els set minuts que falten són 
Davant d'ell només hi ha porter que, per a ell, la millor estrategia possible. per a la desesperació. És la fi. Tornem avancat fora de l'area petita, dubta Clemente? Un geni. NO ens merexíem cap a casa! La selecció espanyola és 
fa un pas endarrere. En Salinas aquelles contínues frustracions mun- un Bad-Dream Team (Equip d'Insom- 
trepitja ara arnb el peu dret mentre la dialistes. Gracies, geni. ni) les figures del qual no han jugat en 
pilota inicia el descens cap al segon C les seves posicions ni tenien ordres 
bot. El porter retrocedeix mig pas més onte segon. Zubizarreta agafa la precises de com on fer-ho. 
i es deixa caure arnb la meitat inferior bimba i crida arnb rabia als seus com- clemente, xarlata ben conegut, ha 
del cos, mentre arnb la meitat superior panys exhaustes. Falten set minuts dissenyat un confús equip amb onze 
intenta volar. La bimba ja cau al ma- per al final del partit i el resultat és defenses disfressats d,atacants que 
teix temps que l'atacant trepitja nova- d'empat a un gol. El defensa recull la han passejat la seva clbsica fúria -b 
ment arnb l'esquerra i que la seva dreta pilota, pero on és en Guardiola? En honor, com sempre. cada partit una 
es prepara per tocar la pilota just Guardiola no hi és, i per tant el estrategia diferent. Ni estil ni 
abans del seu segon bot. El porter, defensa deixa mar  una esplendida personalitat. pura arbitrarietat i pur 
vencut, continua intentant créixer per parabola que arriba als peus de Sali- clemente? un tossut del no 
tapar forat desesperadament. L'estadi, nas a la carrera, que ja ha deixat res, incapae d,acabar -b les 
a gairebé quaranta graus, es queda endarrera els dos últims defenses athviques frustracions mundialistes 
congelat. Una mil.lesima de segon per italians. El davanter entra a l'area d,Espanya. No ens ho mereixem. 
decidir. Hi ha quatre possibilitats per trepitjant arnb el peu esquerre. La 
superar el porter: per sobre (vaselina i pilota bota davant seu amb noblesa. Ref iex ió  final: Arribara un dia que, 
gol), per la dreta (dríbbling... i gol), Davant d'ell només hi ha el porter que, quan es jugui a escacs, guanyara 
per l'esquerra (dríbbling... i gol) i per avancat fora de l'area petita, dubta i sempre qui tingui les blanques. En el 
sota (picant cap a terra .... i espifiada fa un pas endarrere. En Salinas joc d'escacs no hi ha lloc per a l'atzar. 
garantida). Tres forats salvadors sense trepitja ara arnb el peu dret mentre la En el fans, és un joc simple. Totes les 
bala i un altre tragicament carregat. 1 pilota inicia el descens cap al segon partides jugables estan, de fet, escrites 
en aquesta mil.l&sima de segon, mentre bot. El porter retrocedeix mig pas més en algun 110~. En futbol, mai arribar& 
la bota d'en Salinas i la bimba es llen- i es deixa caure arnb la meitat inferior aquest dia perqu& el futbol és, en el 
cen una cap a l'altra per abracar-se en del cos, mentre arnb la meitat superior fans, un joc complex. És per aixb, i 
el desenllac de la pel.lícula, la ruleta intenta volar. La bimba ja cau al per si de cas, que els escacs amb dau 
russa gira vertiginosament: per sobre, mateix temps que l'atacant trepitja ja fa temps que han estat inventats. 
per sota, per l'esquerra, per la dreta, novament arnb l'esquerra i que la seva 
per la dreta, per sobre, .... Rrrrrrrr ... dreta es prepara per tocar la pilota Jorge Wagensberg 
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