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“Estic tranquil perquè
veig comunió, idees i
treball en l’equip”

“És normal que cada
vegada hi hagi menys
nens del Real Madrid”

“És cert que molts clubs
s’han interessat en mi,
però el Barça continua
sent el meu somni”
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l partit contra el Granada al Camp Nou va
ser el primer en què els socis matiners van
veure la inscripció “Qatar Airways” al gol

nord. El nom del flamant patrocinador blaugra-
na al costat del “Més que un club”, que segueix
allà. El patrocini de Qatar Airways, continuació
natural del de Qatar Foundation, ha portat mol-
ta cua. Les crítiques esgrimien que Qatar era
una dictadura que discriminava, entre d’altres,
dones i homosexuals. Vaja, el que se sap a pri-
mer cop d’ull. Els favorables a l’acord la presen-
taven com una fundació educativa i quasi huma-
nitària. De l’acord de patrocini se n’han sabut
després més coses, com si la poca transparència
del patrocinador s’encomanés. “A Qatar tot està
relacionat, sigui l’Estat o la Qatar Foundation,
els Al Thani –la família de l’emir que governa–
són darrere tot.” Ho diu el periodista Món San-
romà en el llibre Qatar. El país més ric del món
(Edicions de 1984). Si és el més ric vol dir que
pot comprar-ho tot. Sanromà va treballar tres
anys en una línia aèria a Qatar, s’ha documentat
i sap de què parla.

La Qatar Foundation “per l’educació, la cièn-
cia i el desenvolupament comunitari” capitane-
ja tota cosa important que passi al país, com ara
l’organització del mundial de futbol del 2022.
Guardiola va ser ambaixador de la candidatura
de Qatar i va cobrar una xifra astronòmica, se-
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gons France Football. Però no es pensin que sóc
antiguardiolista. Explica el llibre que Rosell va
tenir una empresa de màrqueting que, abans de
ser president, va estar al darrere de molts esde-

veniments esportius de Qatar i d’una acadèmia
esportiva, cercapromeses de tot l’Àfrica. Ara
creuen que sóc anti-Barça? Cap problema, Qa-
tar és també propietari del port esportiu Marina
Port Tarraco i va estar a punt de comprar Spa-
nair. Ah, que vaig contra Catalunya? No es pen-
sin, l’emir de Qatar té excel·lents relacions amb
el rei Joan Carles, i la candidatura qatariana al
mundial, acusada de compra de vots, va rebre el
suport espanyol. Hi ha molts estadis per cons-
truir a Qatar... Ben mirat, una casa d’apostes
sembla un negoci més clar.

El llibre de Sanromà permet entendre, tam-
bé, les intricades relacions del Barça i Catalunya
amb un món global on tot es confon, la dictadura
econòmica, la política... Qatar ha creat la in-
fluent televisió del món àrab Al Jazeera, Qatar té
una de les primeres companyies aèries mun-
dials, Qatar ha mogut fils en el paper dels Ger-
mans Musulmans a les primaveres àrabs, Qatar
apuja el sou dels funcionaris i militars (un 60% i
un 120%, respectivament) per evitar cap revol-
ta interna i l’endemà convoca pseudoeleccions...
Qatar ho compra tot, ho paga tot. Qatar inver-
teix els seus multimilionaris ingressos del petro-
li i el gas en “empreses estrangeres que li puguin
assegurar beneficis a llarg termini”, com ara
Barclays, Iberdrola, Porsche, Harrods, Valenti-
no i el París Saint-Germain. I el Barça.

Sigui l’Estat,
la Qatar
Foundation o
la companyia
aèria, a Qatar
l’emir i la seva
família són
darrere de tot
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A FAVOR I EN CONTRA

Albert Fibla

Adama o Dongou han de ser titulars contra l’Ajax?
ot i les baixes amb què el Barça es des-
plaça a Amsterdam, Martino conti-

nua disposant de prou peces de la primera
plantilla per formar l’onze de majors ga-
ranties. No és que no confiï en els joves,
però veig més encertat un trident ofensiu
format per Neymar, Cesc i Pedro, tots ells
ocupant una posició natural i, per tant,
sense necessitat de fer invents. A més, si
és qüestió de donar minuts als joves, veig
més just fer lloc a Sergi Roberto, membre
de ple dret de la primera plantilla i que el
mateix Tata Martino ha admès que les se-
ves limitades aparicions al camp no s’a-
justen a la qualitat que atresora. I que la
bona situació del Barça en el grup no ens
faci oblidar que l’Ajax manté el frec a frec
amb el Milan per l’altre bitllet per als vui-
tens. Per tant, plantejarà un partit intens
i dur, que fa més convenient sortir d’inici
amb jugadors amb més rodatge europeu.

Ti el de demà fos un partit a vida o
mort on, per exemple, el Barça es ju-

gués la seva classificació en la lligueta de
la Champions, no tindria cap dubte: la
davantera blaugrana hauria de ser Pe-
dro, Cesc i Neymar. Però les circumstàn-
cies són ben diferents, i a l’Amsterdam
Arena l’equip de Tata Martino només
busca un punt que li doni el primer lloc
del grup de manera matemàtica. Fins i
tot, en cas de no puntuar, encara tindria
una altra oportunitat al Camp Nou, con-
tra el Celtic. Per tot plegat, tenint en
compte que no hi podran ser ni Messi, ni
Alexis, ni Tello, em vindria molt de gust
que Adama Traoré o Jean Marie Dongou
sortissin d’inici contra l’Ajax. Per què
no? No hi ha un rival millor per ensenyar
la força del futbol formatiu blaugrana i
els nanos es mereixen una oportunitat
en un escenari de primer nivell.
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