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LA PROJECCIÓ D’UN DELS MILLORS JUGADORS DEL MÓN

hauria un Iniesta, pel seu virtuo-
sisme i enorme qualitat. Així, d’un 
dia per l’altre, als verds prats de 
Coolmore, els cavalls Galileu, Hen-
rithenavigator, Van Nistelrooy, Ca-
melot i George Washington, tots 
ells autèntics F-1 de les carreres hí-
piques, van rebre com a company 
un poltre amb el cognom del ju-
gador manxec. Una honorífica de-
cisió que l’inclou en la privilegia-
da llista dels cotitzadíssims pura 
sang d’aquest propietari irlandès, 
famós per batejar els seus millors 
cavalls amb noms d’il·lustres perso-
natges i lloc històrics. «Aquests ca-
valls tenen una aura especial al seu 
voltant. Porten aquests noms per-
què tot en ells és diferent», expli-
ca Aidan O’Brien, preparador dels 
exemplars de Coolmore, una qua-
dra de prestigi.

Gust britànic

Iniesta és un exemple més del bon 
gust que té el món eqüestre brità-
nic a l’hora de batejar els seus ca-
valls. Una fama ben guanyada que 
ha fet que a les illes es digui que «els 
bons pura sang sempre tenen bons 
noms».
 Per això, l’imperi Coolmore, 
una màquina d’èxits esportius i de 
fer diners —l’única capaç de tractar 
d’igual a igual els pura sang dels 
xeics—, ha tingut bon ull a l’esco-
llir el nom: Iniesta, l’animal, és ger-
mà per part de pare de Frankel, l’in-
victe cavall anglès que va trencar 
tots els rècords i es va retirar l’any 
passat després de guanyar 14 carre-
res i 3,5 milions de dòlars. Iniesta, 
l’home, és un dels millors futbolis-
tes del planeta. Amb una targeta de 
presentació com aquesta, a ningú 
el pot estranyar que l’afició ja vibri 
amb aquest autèntic aristòcrata de 
les quatre potes. H

Es evident que no hi ha cap lloc 
al món on no es parli d’Iniesta. 
Aquests dies, a l’hipòdrom anglès 
d’Ascot, que ahir va tancar la tra-
dicional setmana de carreres de ca-
valls, sota les pameles de les dames 
i els barrets forts dels cavallers, no 
s’ha parlat de res més que de l’as-
tre blaugrana. Però ja no només pel 
seu futbol màgic a la Copa Confede-
racions, sinó també pels seus pro-
metedors galops.
 I és que John Magnier, expropi-
etari del Manchester United i un 
dels amos de la poderosa eugassada 
Coolmore, va fer debutar a Irlanda 
la setmana passada el seu exemplar 
més valuós de dos anys: un poltre ir-
landès que es diu Iniesta.
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33 L’altre Iniesta 8 Iniesta, a l’esquerra, al costat de Zakhim, a Dublín.
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El ric irlandès va 
quedar captivat 
pel futbolista en la 
final de Wembley 
del 2011

Iniesta, el pura sang
Magnier, expropietari del Manchester United, ha batejat el seu millor cavall amb el nom de 
l’as blaugrana H L’amo de la quadra Coolmore és un entusiasta de l’estil de ‘Don Andrés’

 Aquesta notícia passaria desa-
percebuda si no fos perquè aquest 
cavall té un pedigrí que pot valer 
milions i milions d’euros; perquè 
d’ell s’espera que sigui el futur crac 
dels hipòdroms internacionals i, 
sobretot, pel motiu que, ara fa dos 
anys, va fer que Magnier i els seus 
socis bategessin el seu pura sang 
amb aquest nom: l’exquisit joc del 
centrecampista blaugrana en la fi-
nal de la Champions que el Barça 
va conquistar a Londres davant del 
United.
 Magnier, llavors, no ho va dub-
tar. Ni Messi, ni Rooney ni Cristia-
no Ronaldo. Va decidir que entre 
tots els seus futurs reis del galop hi 

Marc Gasol 
participarà 
en l’Europeu 
d’Eslovènia
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L’estiu del 2006, la selecció espanyo-
la va donar a Marc Gasol l’oportu-
nitat de la seva vida. El pivot, a qui 
Dusko Ivanovic no havia fet gaire cas 
en tota la temporada al Barça, va vi-
atjar al Mundial del Japó, on va de-
mostrar tot el potencial que acumu-
lava i va ser determinant en la final 
de Saitama. El millor defensor de la 
NBA va tornar ahir el favor al confir-
mar al seu Twitter que estarà a l’Eu-
ropeu d’Eslovènia amb una selecció 
espanyola plena d’absències. 
 «Si Juan Orenga ho considera 
oportú, aniré a competir aquest es-
tiu amb els meus companys», va tui-
tejar el mitjà dels Gasol. «¡Molt bé! 
Ara a veure si et truca», li va respon-
dre Ricky Rubio. Un alleujament per 
al nou seleccionador, que ja compta 
amb les baixes confirmades de Pau 

Gasol i Felipe Reyes i les probables 
de Juan Carlos Navarro (que es per-
dria el primer torneig amb Espanya 
en 12 anys) i Serge Ibaka. L’absència 
d’aquest últim permetria l’entrada 
de Nikola Mirotic, encara que l’ala 
pivot, nacionalitzat el 2010, dubta 
entre ser el segon plat del congolès a 
Espanya o ser el titular al seu Monte-
negro natal.

RENÚNCIA DOLOROSA / La renúncia més 
dolorosa ha estat la d’Erazem Lor-
bek. El pivot blaugrana –el seu pare 
presideix la federació eslovena– es 
perdrà el torneig que acull el seu pa-
ís. Lorbek estarà dos mesos de baixa 
després de ser intervingut per solu-
cionar els problemes de sinovitis al 
genoll dret. Lorbek i Navarro, els dos 
referents del Barça Regal, han arros-
segat problemes durant tota la tem-
porada. H

bàsquEt

Lorbek, operat del genoll, 
es perdrà la cita i estarà 
dos mesos de baixa


