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L’Ilie davant El Molino amb la samarreta del club on es va formar
abans d’arribar al Barça, l’APA Poble Sec. ALESSIA BOMBACI

El somni del nét de qui
va dirigir La Masia
El capità del filial, Ilie Sánchez, rebutja
ofertes de Grècia per renovar amb el Barça
Reportatge
JORDI MOLINA

N

BARCELONA

omés Tito Vilanova sap
si en els seus plans a
curt o mitjà termini té
un lloc per a Ilie Sánchez, el capità del filial
barcelonista. Aquest és el somni
d’un dels puntals de l’equip d’Eusebio, que té sobre la taula un dilema:
renovar per dos anys pel FC Barcelona –però amb fitxa del B– o acceptar l’oferta de l’Olympiacos de Grècia, de l’exmadridista Míchel.
“Tinc molts mals de cap per decidir-me. I la veritat és que no tinc gai-

re marge. El Barça té pressa, i si no
firmo jo, aviat hauran de buscar algú que ho faci”, explica Ilie Sánchez
sota l’ombra d’El Molino, símbol del
seu estimat Poble-sec natal. L’Ilie té
la virtut dels que prenen les decisions amb el cor però saben tocar de
peus a terra. “Encara que sembli
contradictori, l’aposta més ambiciosa és quedar-me. No només per
mirar de fer el salt al primer equip,
sinó també per tenir una sortida millor de cara a l’any que ve”. Ilie Sánchez creu que per poques estones
que tingui amb el primer equip valdrà la pena, i recorda la pretemporada que hi va fer fa un any. “És un
bon senyal que la proposta per renovar sigui per dos anys. Això vol dir
que no només em volen per desen-

volupar un paper integrador dels joves jugadors que arriben al filial, sinó que puc tenir un cert recorregut
dins el club”.
De petit solia baixar per l’escalinata de la font del Gat fent tocs amb
la pilota. A casa l’esperava el seu avi
matern, Joan César Farrés, director de La Masia durant 19 anys. “El
més dur va ser que morís poc abans
que fitxés pel club que havia sigut la
seva vida”, recorda mentre enumera els jugadors –Amor, Guardiola,
Celades, De la Peña, Valdés...– que
van formar-se de la mà del senyor
Farrés. En aquella etapa l’Ilie gaudia del seu primer any de juvenil al
Cornellà –on va coincidir amb Jordi Alba–. Pocs dies després de la
mort del seu avi, el Barça, entre altres equips, va demanar per ell.
D’això fa sis anys, i aleshores encara no sabia que una lesió al taló esquerre s’enverinaria fins al punt de
posar en perill la seva carrera:
“Se’m va operar d’una cosa que va
acabar sent una de ben diferent i
quatre cops més greu. La meva meta, en un principi, no era tornar als
terrenys de joc, sinó recuperar la
funcionalitat del peu”, explica. I no
dubta a recordar els que el van ajudar, com el seu germà –“És un futbolista impressionant, de molt més
nivell que jo”, en diu– i els seus pares –“Hi havia moments en què no
em podia valer per mi mateix i ells
arribaven on jo no podia”.
Fa uns mesos el seu tiet, Joan
Farrés, fill i ajudant del seu avi, també va morir. “Iniesta, Puyol i Valdés,
que van coincidir amb ell a La Masia, em van trucar per donar-me el
condol”. El camí de l’Ilie ha estat ple
d’obstacles. Luis Enrique destacava
d’ell que era un jugador “exemplar,
gens mediàtic”. De fet, no té ni Twitter. Aquesta temporada ha estat una
extensió d’Eusebio al centre del
camp del filial. El seu joc beu dels
moviments de Busquets i Xavi. A
Guardiola, a qui va conèixer com a
entrenador, el recorda més pels vídeos del seu avi: “Els nens de classe miraven dibuixos animats; jo, en
canvi, vaig créixer mirant vídeos del
Pep”. Potser per això conjuga amb
confiança el verb persistir quan parla del seu futur a Barcelona.e

FUTBOL

El Tenerife, rival de l’Hospi per pujar a Segona
TONI PADILLA

BARCELONA. L’històric Tenerife
serà el rival del l’Hospitalet en el
play-off d’ascens a Segona A.
L’equip de Miguel Álvarez jugarà
l’anada diumenge a l’Heliodoro Rodríguez López (13 h), i la tornada a
casa una setmana més tard contra
el botxí del Badalona l’any 2012. Si
guanya, l’Hospi pujarà a Segona A.
Els quatre campions de grup de Segona B juguen entre ells una final
amb dos ascensos en joc –l’altre duel és Jaén-Alabès– i els altres 12
equips juguen entre ells un play-off,
al qual se sumaran els dos campions de grup derrotats per lluitar
pels altres dos ascensos. El Lleida
ha quedat emparellat amb el Leganés amb l’anada dissabte vinent a

El Tenerife ha quedat primer del
Grup II de Segona B. CD TENERIFE

casa (18 h). Els altres duels són Caudal-Cartagena, Alcoià-Eibar, Lucena-Huracán, Llevant B - Athletic B
i Oviedo-Albacete.
En la fase d’ascens a Segona B, el
campió del grup català, l’Olot, ha
quedat emparellat amb el campió
del grup valencià, l’Elx B, amb la tornada a la Garrotxa. La Penya Esportiva Santa Eulària d’Eivissa, per la
seva banda, jugarà contra el La Hoya Lorca. Qui guanyi aquests duels
pujarà a Segona B directament. Les
altres eliminatòries són: Deportivo
B - Cornellà, Manlleu-Conquense i
Europa-Arandina, en el cas dels
equips catalans. Pels balears, LeioaPoblenc, Cayón-Formentera i Alcúdia-Cieza. I al País Valencià, Castelló - Còrdova B, Varea-Novelda i
Portugalete-Alzira.e
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■ Horaris definits per als quarts de
final Barça Regal - Uxue Bilbao
El primer partit de l’eliminatòria dels quarts de
final de la Lliga Endesa de bàsquet entre el Barça
Regal i l’Uxue Bilbao serà dijous a les 20.45 h al
Palau Blaugrana. El segon partit serà a Bilbao
diumenge a les 12 h i el tercer partit, si cal, el
dimarts 28 a les 20.45 h, en directe per Esport3.
L’eliminatòria és al millor de tres partits.

■ Héctor Moreno ultima la seva
recuperació per jugar el derbi
El defensa mexicà de
l’Espanyol, Héctor
Moreno, continua amb
el seu treball de
recuperació per poder
jugar el derbi contra el
Barça diumenge.
Moreno pateix una
distensió a l’adductor de
la cama dreta i ahir va
treballar en solitari.

■ Rafa Nadal recupera la quarta plaça
al rànquing de l’ATP
El manacorí ha recuperat la quarta posició del
rànquing de l’ATP en superar el xabià David Ferrer,
que cau fins a la cinquena posició. Després de
guanyar per setena vegada el Masters 1000 de
Roma en guanyar Federer, Nadal ja suma sis títols
aquesta temporada i arribarà a Roland Garros com
un dels grans favorits.

■ El defensa del Borussia Hummels
afirma que no marxarà del club
Mats Hummels, el central
alemany del Borussia
Dortmund, va assegurar
a la revista Kicker que
seguirà la temporada
que ve a les ordres de
Jürgen Klopp. “No hi ha
hagut cap contacte amb
el Barça ni amb cap altre
equip”, va sentenciar el
jugador.

■ El Giro d’Itàlia torna a l’acció
després d’un dia de descans
Els ciclistes del Giro d’Itàlia van descansar
després de la pujada al Galibier i avui tornen a
l’acció amb la segona etapa més llarga del
recorregut, 237 quilòmetres entre Valloire i Ivres,
en una etapa de mitjana muntanya. El sicilià
Vincenzo Nibali defensa la maglia rosa.

i més a l’
✔ RUGBI Al seu blog de rugbi al diari ARA,
Ferran Vital entrevista Diego Fucks,
exseleccionador català.
✔ FUTBOL FEMENÍ L’Atlètic serà el rival del
Barça a les semifinals de la Copa de la Reina,
amb l’anada el dia 26 a Madrid i la tornada a
casa. L’altra semifinal és entre el Llevant i el
Prainsa de Saragossa.
✔ FUTBOL CATALÀ Consulta tots els
emparellaments de les fases d’ascens a
Segona A i Segona B, així com dels duels per
no baixar a Tercera Divisió.

