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“

A Busquets li
poden treure una
targeta al camp, a la
banqueta o al túnel
dels vestidors”
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“Som esportistes i ens val el que es guanya al camp. Espanya
s’haguanyatdeseralMundial;haestatprimera...Nom’ima
gino Espanya fora. Caldria preguntar a la FIFA sobre la regla
mentació”, va dir Valverde després de l’avís de l’organisme
internacional a la RFEF per possibles ingerències polítiques.

L’ESTRENA

Piqué entrevista

Piqué ha compartit un vídeo a través de les xarxes socials
en què apareix entrevistant companys d’equip i de profes
sió, contingut que serà publicat ben aviat al portal ‘The
Players Tribune’, una plataforma en què diversos esportis
tes pengen històries exclusives i experiències personals.

L’entrenador del Deportivo vist des de la Damm, l’equip que el va formar

El bressol de Cristóbal Parralo

“

Estem preparats
per al partit de demà
[avui]; no cometrem
l’error de mirar gaire
més enllà”

i 331 partits jugats, Mascherano
podria oficiar avui per darrera ve
gada al Camp Nou abans de mar
xar a la Xina al mercat hivernal.
Encara que sigui per estar dis
ponible un parell de partits, la
recuperació del defensa és im
portant en un equip que ha dispu
tat els últims compromisos amb
només dos centrals disponibles:
Piqué i Vermaelen. Ahir el tècnic
va redactar una convocatòria
amb 19 futbolistes, per la qual co
sa haurà de descartar un nom
abans de començar.
El Deportivo és un dels equips
més golejats de la categoria (27
gols en contra), lluita per eludir la
zona de descens i pateix un calva
ri en una porteria per la qual hi
han passat fins a quatre porters
diferents. Tanmateix, Valverde el
veu amb bones sensacions des
prés del triomf de l’última jorna
da contra el Leganés i recorda, a
tall de prevenció, que el Celta va
arrencar un empat en l’últim par
tit de Lliga que s’ha jugat al Camp
Nou. “No és que em preocupi
abans, però sé que hi ha una difi
cultat gran en tots els partits per
guanyar, independentment que
juguis a casa o a fora”, va insistir.
La importància moral dels tres
punts és evident. En cas de victò
ria, el Barça es presentaria al Ber
nabeu amb 11 punts d’avantatge
sobre el Madrid. Certament, el
conjunt blanc té pendent la visita
ajornada a Leganés (21 de febrer),
la qual cosa no li evitaria haver
d’enfrontarse al líder sota una
enorme pressió. El trofeu con
querit ahir pels blancs no serà cap
consol si el conjunt d’Ernesto
Valverde manté la seva línia de
resultats en els últims dos partits
oficials de l’any.
ÚLTIMS DOS PARTITS DE L’ANY

Després de la derrota del
València, el líder busca
ampliar l’avantatge i
agafar impuls per a Madrid
L’entrenador culer no conside
ra que el Reial Madrid hagi de
veure’s perjudicat dissabte vi
nent pel desgast dels dos partits
de la Intercontinental: “No sé en
quina mesura els pot passar fac
tura. Suposo que igual que li pot
passar a qualsevol altre equip que
juga jornada de Lliga. Crec que és
el mateix”.c
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Abans i ara

DAMM

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

E

m va dir ‘jo no vinc aquí a
cobrar, vinc aquí a tornar
perquè he jugat cinc anys
de franc a la Damm i des
prés me’n vaig anar de
franc (al Barça) sense que vol
guessin fer negoci amb mi. La
Damm sempre m’ho ha donat tot.
O sigui digue’m què cobraré i ens
posem d’acord en un minut’”. Qui
narraaquestaanècdotaéselpresi
dent del club cerveser, Ramón
Agenjo, i es refereix a Cristóbal
Parralo, l’actual tècnic del Depor
tivo que torna aquesta nit al Camp
Nou. D’aquesta manera va con
tractar com a entrenador l’equip
formador Parralo, que va disputar
com a futbolista 558 partits a l’elit
amb diversos conjunts, com el
Barça, l’Espanyol o el PSG, però
que considera el seu bressol fut
bolístic la Damm. Va passar nou
anysal’entitat enduesetapes,pri
mer com a jugador i després com a
tècnic.
Corria el 2012. Parralo ja feia
gairebé una dècada que havia
penjat les botes quan el van cridar
per tornar a la seva casa esportiva.
“Té tots els valors necessaris per
entrenar un equip de la base. S’ha
format al planter, ha jugat profes
sionalment i sap portar els nanos.
Amb ell vam fer grans tempora
des”, subratlla el president de la
Damm.VadirigiraljuvenilA,amb
el qual va quedar segon el 2015 i
tercer el 2016. “És un gran profes
sional, una bellíssima persona i
molt competitiu. També és molt
tímid i té una família magnífica”,
retrata Agenjo.
En certa mesura la seva família
també és la Damm, on va entrar a
jugar en categoria cadet i on tam
bé va estar en juvenils, fins que va

RAMÓN AGENJO
President del CF Damm

FERRAN LÓPEZ
Comissari en cap dels Mossos
i exjugador de la Damm

“

“

“

“

Quan el vam fitxar
com a tècnic, en
Cristóbal em va dir: ‘Jo
no vinc aquí a cobrar;
vinc aquí a tornar’”
Té tots els valors
necessaris per
entrenar; és un gran
professional, i molt
competitiu”

acceptar l’oferta del Barça B. En
aquella època compartia posició
ambellalmigdelcampFerranLó
pez, actual comissari en cap dels
Mossos d’Esquadra. “Era un any
més petit que la resta de l’equip.
Era tan bo que el van ascendir. Re
sultava molt evident que, de llarg,

Es tractava, de bon
tros, del millor jugador
que tenia el club; tan bo
que el van ascendir,
era físic i tècnic”

Ens solíem veure
molt sovint; ara menys
perquè és a
A Coruña, però ens
escrivim i parlem”

era el millor jugador que tenia el
club. Era una figura una mica es
tranya per a l’època. Llavors hi ha
via jugadors o molt tècnics o molt
físics. N’hi havia molt pocs com en
Cristóbal; físicament era molt po
tent, però ho combinava amb una
tècnica molt bona. Era això el que

“És una visita especial”
]Cristóbal Parralo ha passat la

setmana intentant cuidar fins al
màxim detall la preparació del
partit contra el Barça. Però sap
que això no és una garantia
d’èxit. “Hem de jugar amb molts
ajuts i de manera col∙lectiva.
Només així podrem aconseguir
que a Messi no li arribin gaires
pilotes. En Leo és el jugador més
determinant que hagi vist i conti
nua marcant una època”, va
reflexionar l’entrenador del
Deportivo. Es tracta del seu

primer partit com a tècnic en un
escenari, el Camp Nou, que li
porta bonics records. “Per mi és
una visita especial perquè vaig
debutar a Primera amb el Barce
lona i tornar a l’estadi on vaig
començar a fer els meus primers
passos com a professional sem
pre és bonic”. Tot i que quan
comenci el partit només intenta
rà ajudar el seu equip a contra
restar el Barcelona. “El Barça
està fent una temporada fantàs
tica, és molt sòlid”.

A l’esquerra una imatge
de l’equip de la Damm de
la temporada 19841985.
Els que estan envoltats
amb un cercle són Parralo
i Ferran López. A la dreta
Parralo com a actual tècnic
del Deportivo

el feia diferent, era físic i tècnic”,
radiografia López. Despuntava i
això va cridar l’atenció de les cate
gories inferiors de la Federació
Espanyola. “Aquell mateix any ja
el va convocar Chus Pereda per
què anés a la selecció juvenil. Ell
venia d’una família molt humil de
Montornès i resultava impossible
que algú no s’alegrés del que li es
tava passant”, evoca el comissari
delsMossos.Entrantencompara
cions López assegura que el Par
ralo jugador era llavors “com un
Lampard o un Gerrard. Era més
de futbol anglès”.
Aquelles condicions van con
vèncer els caçatalents del Barce
lona, que el van incorporar al filial
blaugrana en la temporada 1986
1987. Un any després s’estrenava
ambelprimerequip.“AlBarçaAt
lètic va ser on el van posar de late
ral dret”, subratlla López.
Anys després Parralo encara
conserva l’amistat tant amb Agen
jo com amb López. “Quan se’n va
anar a A Coruña (per entrenar el
filial del Deportivo) em va dir que
volia aprofitar l’oportunitat i jo li
vaig contestar: ‘Tu ets de la casa,
pots tornar quan vulguis’”, afirma
el president de la Damm, que afe
geix: “Mantenim el contacte i ens
intercanviem missatges. Ell és un
boig del pàdel, juga molt bé i jo
sempre li dic que si vol anar a veu
re algun torneig que contacti amb
mi”. Agenjo també presideix el
World Padel Tour. “Ens solíem
veure molt sovint, tot i que ara
menys perquè és a A Coruña però
ens escrivim i parlem”, especifica
López, que romp una llança pel
paper de Parralo al Deportivo. “És
difícilagafarunequipamitjaLliga
i ferlo jugar com tu vols però sap
al que juga. Tinc molta fe en què
tot li anirà molt bé”.
Els uneix la passió per la
Damm.c

