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Aquesta temporada futbolística és molt diferent, tant a
esportivament com físicament, i és que el mundial de
seleccions ha començat ara, al novembre. Fins ara
sempre s’havia jugat cada quatre anys a l’estiu, però la
seu actual és Qatar i jugar allà al juliol deu ser un repte
ni gaire agradable ni tampoc saludable per a la salut
general dels futbolistes. Fa uns mesos parlàvem de
l’estat físic durant la pretemporada, doncs bé, aquella
columna també serà vàlida abans de començar el
2023, i és que els equips faran una pretemporada ex-
prés un cop acabi la copa del món, en plenes festes na-
dalenques. Un calendari tan ajustat que farà que hi ha-
gi, per exemple, jornada de lliga el 31 de desembre.

Si una pretemporada pot condicionar l’inici de tem-
porada, en aquest cas, amb dues, podria condicionar
tota una temporada, ja que l’estat dels equips a l’octu-
bre i al novembre no tindrà res a veure amb el seu estat
al gener, perquè hauran passat gairebé dos mesos sen-
se competició oficial de clubs. La principal problemàti-
ca és que al gener hi haurà dos blocs diferenciats: un
primer, en què hi haurà jugadors que hauran portat
una càrrega elevada tant d’entrenaments com de com-
petició a causa del mundial; i un segon, on hi haurà ju-
gadors que hauran estat gairebé dos mesos sense ju-
gar pràcticament cap partit, només entrenant (i amb
les plantilles incompletes). En el cas dels jugadors que
no són en aquesta gran cita del món de l’esport, aques-
ta segona pretemporada hauria de servir per millorar
les seves capacitats i habilitats tant en aspectes físics
com tecnicotàctics, on encara hi ha marge de millora.
No cal que la intensitat sigui molt elevada, sinó que
l’estímul sigui l’òptim per al jugador prioritzant la quali-
tat a la quantitat, i ara que no hi haurà partits, pot ser
un gran escenari per fer-ho.

Un punt molt important a tenir en compte un cop
acabi la cita internacional és la càrrega dels jugadors
que l’han disputada. Els entrenaments hauran de ser
diferents i els entrenadors hauran de fer rotacions amb
freqüència amb l’objectiu de no predisposar els seus
jugadors a la lesió abans de l’etapa més important de
la temporada, on els equips es comencen a jugar mol-
tes coses.

Com que no hi ha una experiència prèvia en el món
del futbol amb un calendari d’aquesta mena, fins a un
futur no gaire llunyà no podrem treure les primeres
conclusions. Potser un bon exemple on mirar-se és
l’handbol, on és habitual jugar campionats de selec-
cions a mitja temporada.

El futbol es creua davant
d’un nou paradigma a Qatar

La pentacampiona del
món comença el mundial
amb victòria. Va haver de
suar, i de valent, però Bra-
sil va superar Sèrbia en un
partit en què va anar de
menys a més i que va aca-
bar resolent Richarlison
amb un doblet (2-0). I és
que sí, potser no és entre
les grans estrelles de
l’equip, però el davanter
del Tottenham va demos-
trar ahir que és la figura
perfecte per completar
l’atac brasiler i el golejador
nat que en altres mundials

ha faltat a la canarinya.
Brasil va tenir molts

problemes per superar la
sòlida defensa de Sèrbia
en la primera part i pràcti-
cament no va ser capaç de
generar ocasions de perill.
En la segona part, això sí,
va posar una marxa més i
des de ben aviat va conver-
tir el partit en una allau
d’accions de perill. Però

faltava marcar i ningú se’n
sortia, sobretot un Rap-
hinha que va tenir les dues
més clares. I llavors va
aparèixer Richarlison per
decidir el partit. Primer
fent l’1-0 en una acció
d’oportunista, aprofitant
un refús del porter a xut de
Vinícius (62’), i després
per signar una obra d’art
en el 2-0 (73’). El punta va
controlar amb la cuixa
una centrada de Vinícius i
a la mitja volta i de tisora
va afusellar el porter per
signar el que pot ser, sense
cap mena de dubte, un
dels gols del mundial.

Pragmatisme suís
Suïssa va sumar els tres
primers punts davant

d’una Camerun valenta i,
fins i tot, superior en el pri-
mer temps –Toko Ekambi
i Hongla van gaudir de bo-
nes ocasions–. En l’inici de
la segona part, Embolo,
nascut al país africà, va de-
cantar la balança a favor
dels helvètics, que van
mantenir l’avantatge sen-
se patiments extraordina-
ris. Camerun va intentar
la igualada, però no va te-
nir prou fluïdesa i idees en
el seu atac. I és que els su-
ïssos van poder fer una se-
gona diana en una gran
ocasió de Vargas que Ona-
na va desviar. ■

La màgia de Richarlison

Grup G. Brasil supera Sèrbia amb dos gols del davanter del Tottenham i
lidera el grup per davant de Suïssa, que supera per la mínima Camerun
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Richarlison, en el remat del 2-0 definitiu ■ EFE

Brasil

1
1  Sommer 90’
3  Widmer 90’
5  Akanji 90’
4  Elvedi 90’
13  R.Rodríguez 89’
18  Cömert 1’
8  Freuler 90’
10  Xhaka 90’
 23  Shaqiri 72’
 19  Okafor 18’
 15  Sow 72’
 20  Frei 18’
 17  Vargas 81’
 25  Rieder 9’
7  Embolo 72’
9  Seferovic 18’

Camerun

0
 23  V. Milinkovic-S. 90’
 4  Milenkovic 90’
 5  Veljkovic 90’
 2  Pavlovic 90’
 25  Mladenovic 66’
 18  Vlahovic 24’
 14  Zivkovic 57’
 7  Radonkic 33’
 16  Lukic 66’
 22  Lazovic 24’
 8  Gudelj 57’
 24  Ilic 33’
 20  S. Milinkovic-S. 90’
 10  Tadic 90’
 9  Mitrovic 83’
 6  Maksimovic 7’

GOLS: 1-0 (48’) Embolo.
ÀRBITRE: Tello Figueroa (Argentina).
TARGETES. Grogues: a Elvedi (64’) i
Akanji (83’), de Suïssa; i a Collins Fai
(36’), de Camerun. Vermelles: cap.

GOLS: 1-0 (62’) Richarlison. 2-0 (73’)
Richarlison.
ÀRBITRE: Alireza Faghani (Iran).
TARGETES. Grogues: a Pavllovic (7’),
Gudelj (49’) i Lukic (64’), de Sèrbia.
Vermelles: .

2
1  Alisson 90’
 2  Danilo 90’
 4  Marquinhos 90’
 3  Thiago Silva 90’
 6  Alex Sandro 90’
 7  Paquetá 75’
 8  Fred 15’
 5  Casemiro 90’
 11  Raphinha 87’
 26  G. Martinelli 3’
 10  Neymar 79’
 19  Antony 11’
 20  Vinícius 76’
 21  Rodrygo 14’
 9  Richarlison 79’
 18  Gabriel Jesus 11’

0
23  Onana 90’
 19  Collins Fai 90’
 21 Castelletto 90’
3  N’Koulou 90’
25  Nouhou Tolo 90’
8  Anguissa 90’
14  Oum Gouet 90’
 18  Hongla 69’
5  Ondoua 21’
 20  Mbeumo 81’
6  Ngamaleu 9’
 12  Toko Ekambi 74’
7  N’Koudou 16’
 13  Choupo-Moting 74’
 10 Aboubakar  16’

SuïssaSèrbia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Neymar, tocat

L’estrella de
Brasil va deixar el
camp adolorit i
amb el turmell
molt inflat

Ni rastre de Ronald Araújo
entre els 26 futbolistes
que el seleccionador uru-
guaià, Diego Alonso, podia
fer vestir-se de curt. I és
que sembla una evidència
que difícilment el central
pugui ajudar el seu combi-
nat, que va sortir amb Go-
dín i Giménez a l’eix, la
clàssica parella que tants
èxits va donar a l’Atlético
quan van coincidir al con-
junt madrileny.

I del veterà Godin, ja als
36 anys, va ser una de les
dues ocasions clares dels

charrúa, quan en una re-
matada amb el cap marca
de la casa va estavellar la
pilota a la base del pal
(43’). A les acaballes, Val-
verde va provar sort amb
el seu magnífic colpeig llu-
nyà i també va topar amb
el pal de Kim Seung-gyu
(90’). Entremig, Darwin
va ser el jugador més insis-
tent i Hwang Ui-Jo va gau-
dir de la millor ocasió co-
reana després d’una gran
triangulació. El davanter
de l’Olympiacòs va rema-
tar desviat molt a prop de
la porteria (34’). ■

Grup H. Godín i Valverde estavellen dues rematades a la fusta d’una
Corea del Sud combativa que també va fer treballar la defensa ‘charrúa’

Els pals frenen Uruguai
J. Sebastian
BARCELONA

Una acció del partit ■ EFE

0
23  Rochet 90’
 22  M.Cáceres 90’
3  Godín 90’
2  Giménez 90’
 16  Olivera 79’
 17  Viña 11’
 15  Valverde 90’
5  Vecino 79’
7  De la Cruz 11’
6  Bentancur 90’
8  Pellistri 88’
 13  Varela 2’
 11  Darwin Núñez 90’
9  Suárez 64’
 21  Cavani 26’

0
1  Kim Seung-gyu 90’
 15  Moon-hwan 90’
 4 Kim Min-jae 90’
 19  Young-Gwon 90’
3  Kim Jin-su 90’
6  Hwang In-Beom 90’
5  J.Woo-Young 90’
17  Na Sang-Ho 75’
 18  Kang-in Lee 15’
 10  Jae-Sung Lee 75’
 13  Son Jun ho 15’
7  Heung-min Son 90’
16  Hwang Ui-Jo 75’
 9  Gue-sung Cho 15’

Uruguai Corea del Sud

GOLS: -.
ÀRBITRE: Clément Turpin (França).
TARGETES. Grogues: a Martín
Cáceres (57’), d’Uruguai; i a Gue-sung
Cho (88’) i Paulo Bento (98’), de Corea
del Sud. Vermelles: cap.

FIFA
La FIFA planta cara: “El mundial és més popular que
mai.” La FIFA va emetre un comunicat amb les audiències
televisives i va dir que el campionat està sent “més popular
que mai” a tot arreu. “Les xifres preliminars del partit inaugu-
ral mostren un increment del nombre de televidents, compa-
rat amb el de Rússia 2018”, va indicar. ■

GRUP D
Preocupació a França: Coman, tocat. Didier Deschamps té
un altre maldecap. Després de les lesions de Christopher
Nkunku, Karim Benzema i Lucas Hernández, que ja va perdre
per al mundial, ara és Kingsley Coman qui està tocat. L’ata-
cant es va retirar ahir amb un dolor en un adductor. ■

BREUS


