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Andrés Nocioni, aler pivot del Madrid, i Tyrese 
Rice, base del Barça Lassa. ACB PHOTO

Tyrese Rice 
és el nou ase 
dels cops del 
madridisme

BÀSQUET - LLIGA ENDESA

La caverna mediàtica ja té el seu nou Neymar: Ty-
rese Rice. El base, protagonista de les dues vic-
tòries d’aquesta temporada del Barça Lassa con-
tra el Reial Madrid, és el nou ase dels cops del ma-
dridisme. OK Diario, el periòdic digital que diri-
geix Eduardo Inda, va qualificar de “xuleria” 
l’acció amb què el jugador nord-americà es va 
desfer d’Andrés Nocioni i va sentenciar el partit. 
L’aler pivot argentí de l’equip blanc va perdre els 
papers i va acabar expulsat. Tot i que va abando-
nar el parquet del Palau Blaugrana esbroncant-
los, els àrbitres Juan Carlos García González, 
Fernando Calatrava i Pedro Munar no van escriu-
re cap incidència en l’acta del clàssic. El jugador 
culer, que en acabar el partit va anar a parlar amb 
ell als passadissos del Palau Blaugrana per rebai-
xar la tensió, va treure ferro a l’enganxada. “Res-
pecto molt Nocioni i crec que ell també a mi. No 
hi ha cap problema”, va dir en declaracions a Mo-
vistar Deportes 1. 

Tyrese Rice s’ha convertit en un malson per al 
Madrid. El base, que ja va evitar que guanyés una 
Eurolliga quan era jugador del Maccabi, ha sigut 
decisiu en les dues victòries culers d’aquesta tem-
porada. “Pressió? Al capdavall es tracta de jugar 
a bàsquet, que és el que he estat fent tota la vida”, 
assegura. Un dels fans del director de joc de l’equip 
blaugrana és Gerard Piqué, que va presenciar el 
partit de diumenge en directe. “Tyrese Rice és un 
líder que, a més, fa punts i dirigeix molt bé l’equip. 
Teníem moltes baixes i pensàvem que seria més 
difícil. Joan Carles Navarro segueix millorant i es-
perem que ben aviat estigui amb nosaltres”, va 
opinar el defensa del Barça de futbol, que conti-
nua recuperant-se de la seva lesió al lligament la-
teral extern del turmell dret. 

Llorente preveu un escenari nou 

José Luis Llorente, excapità del Reial Madrid, treu 
ferro a la derrota de l’equip blanc. “Estem davant 
d’un escenari nou que provocarà situacions noves, 
com la que estem veient. Tot i que un clàssic sem-
pre és especial, hi ha molts partits. Els equips te-
nen un desgast molt gran i els jugadors estan apre-
nent a dosificar-se i a relativitzar la importància 
dels partits en funció de la seva transcendència. 
Aquesta temporada veurem més derrotes del que 
és habitual”, opina l’exjugador, que ahir va presen-
tar a Barcelona el seu llibre Espíritu de remontada 
(Empresa Activa).e

BARCELONA
ÀLEX GOZALBO

La final de la MLS perd 
glamur abans de jugar-se

FUTBOL INTERNACIONAL

“Volen igualtat? Doncs aquí la tenen, 
els dos equips canadencs, a la final de 
la Conferència Est”. Així explicava 
diumenge un membre de l’staff del 
New York City Football Club la fal-
ta d’atractiu internacional que tindrà 
aquest any la final de la lliga professi-
onal de futbol dels Estats Units. El 
control de la MLS en la confecció de 
les plantilles a través del límit sala-
rial i el sistema de competició amb un 
play-off pel títol que disputen 12 dels 

NOVA YORK
RUT VILAR

20 inscrits al torneig fan que gaire-
bé qualsevol franquícia pugui aixecar 
la copa. I que equips amb el cartell del 
New York City FC, el New York Red 
Bulls, el Los Angeles Galaxy o fins i 
tot el Dallas hagin quedat fora del 
campionat en la primera eliminatò-
ria del play-off. 

L’experiència, la solidesa grupal i 
el concurs del millor jugador de la lli-
ga, l’italià Sebastian Giovinco, van 
servir a l’equip de Toronto, per 
exemple, per fer miques el New York 
City de David Villa, Andrea Pirlo i 
Frank Lampard en la semifinal de la 
Conferència Est, quan el City havia 

sigut un dels quatre millors equips de 
la fase regular. “No n’hi ha prou te-
nint aquests grans jugadors i el su-
port d’un grup potent com el City, la 
MLS és dura i complicada. I nosaltres 
necessitem temps”, explicava Villa 
després que el City s’acomiadés de la 
temporada a casa amb un 5 a 0 en 
contra. 

Dels semifinalistes del campionat 
nord-americà, convertit ja en una de 
les sis lligues mundials amb més es-
pectadors, dos equips canadencs, el 
Montreal Impact –botxí del New 
York Red Bull als quarts de final– i el 
Toronto, jugaran la semifinal per 
l’Est, i els Colorado Rapids i els Seatt-
le Sounders jugaran la de l’Oest. De 
moment sembla que només els 
Sounders, coneguts per la seva extra-
ordinària i fidel afició, atrauran mí-
nimament els focus.e
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