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La maledicció de l’esquerra
쩠 El Nàstic ja fa anys que

쩠 L’únic encert recent és

쩠 Entre els fracassos més

no troba cap extrem
Jordi Alba, que només ha sonats hi ha els d’Iván
esquerre que es consolidi estat un curs a Tarragona Ania, Gil i Antonio López
XAVI SOLÉ / Tarragona

쩠 Gerard Bordas, Iván Ania,
Carlos Moreno La Vieja, Nano,
Gilberto, Juan Díaz, Gorka de
Carlos i Antonio López són només alguns dels jugadors que
han ocupat la banda esquerra
del Nàstic les últimes temporades i que no han aconseguit triomfar. I és que ja fa molts anys
que el Nàstic no troba cap extrem esquerre que es consolidi
en l’equip. I per un que troba,
Jordi Alba –un dels millors jugadors grana en un curs més
aviat discret i una de les sensacions de la lliga– no té la sort de
poder-ne gaudir més d’un any,
ja que el de l’Hospitalet va arribar cedit l’estiu passat i ja ha
tornat a la disciplina del València, tot just després d’haver
aconseguit la medalla d’or amb
la selecció estatal en els Jocs del
Mediterrani de Pescara. A més,
Jordi Alba no ha jugat sempre
per l’extrem esquerre, sinó que
molts cops ho ha fet pel dret.
No es pot dir que avui dia sigui senzill trobar un bon extrem esquerre, dels que tenen
un guant al peu, ja que d’aquests en queden ben pocs, i és
per això que és una de les posicions que van més buscades en
el mercat. Això, però, no és excusa perquè el resultat que han
obtingut de mitjana els últims
jugadors que han passat per
Tarragona destinats a ocupar
aquests llocs, sigui un suspès
general. Des del Nàstic del primer ascens a segona A d’aquest
segle (2000/01), amb Sergio Barila i un emergent Pallarès –Nogués no els va voler per a segona A– fent-se els amos del carril
esquerre, no ha tornat a aparèi-
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xer pel Nou Estadi un jugador
amb un perfil similar, tret, és
clar, de Jordi Alba. I això que ja
n’han passat uns quants. Ni
Dani Marín ni Patxi Méndez en
un curs per oblidar (2001/02);
ni el mateix Pallarès en la seva
segona etapa vestint de grana,
ni el mateix Méndez en la campanya 2002/03, en què Pinilla
també es va deixar caure a l’esquerra ocasionalment; ni Gerard Bordas la temporada següent. Cap d’ells va fer el pes.
La situació encara va ser més
preocupant just una temporada abans de pujar a primera, ja
que cap dels cinc inquilins de

2
JUGADORS
ja ha fitxat aquest
estiu el Nàstic per
ocupar la posició
d’extrem esquerre:
Álex Cruz
(Vecindario) i
Vicente (Granada),
tots dos de 2a B

l’extrem sinistre –Alfonso Sánchez, Iván Ania, Igor Angulo,
Ñoño i Carlos Moreno La Vieja– va poder triomfar. La temporada de l’ascens, es pot dir
que hi va haver una certa treva,
encara que ningú es va fer l’amo i senyor de l’extrem esquerre. Durant el primer tram de lliga, Diego Reyes va ser el més
habitual en aquesta posició,
mentre que ja un cop avançat el
campionat, van ser David Cuéllar i Pinilla, fora del seu lloc natural, els que es van anar alternant. Nano, que teòricament
era l’aposta en el mercat d’hivern per cobrir aquesta carèn-

cia, va passar més aviat desapercebut. Ja en la màxima categoria estatal, van tornar els
fracassos sonats, amb noms i
cognoms. El primer va ser el de
Juan Díaz, procedent de l’Sporting, i que no només va fracassar sinó que, a més, no va jugar
en la posició per la qual se’l va
fitxar, sinó que va actuar de mig
centre. L’altre reforç de luxe, el
del brasiler Gilberto Riberiro,
també va passar amb més pena
que glòria per Tarragona.
Però si un nom destaca per
damunt dels altres en les dues
últimes temporades, aquest és
el d’Antonio López que, de ser
una de les apostes del projecte
per tornar a primera –va signar
per tres temporades–, ha passat a ser un dels fracassos recents més estrepitosos, fins al
punt que en aquest mercat
d’hivern passat es va quedar
sense fitxa. Gràcies a ell, altres
casos per oblidar com ara els de
Gorka de Carlos i Adrián, en
menor mesura, han passat força més desapercebuts. Ni tan
sols aquest curs, tot i l’encert
amb Jordi Alba, s’ha pogut evitar que un home com Jandro,
amb unes qualitats que no s’adapten gens a la banda, hagi
ocupat en més d’una ocasió
l’extrem esquerre. Precisament
perquè això no passi, el Nàstic
ja s’ha reforçat aquest estiu
amb dos homes de banda esquerra, Álex Cruz, de només 19
anys i procedent del Vecindario, i Vicente, que arriba del
Granada, també de segona B.
Una aposta, a priori, arriscada,
per la qual cosa no es pot descartar que arribi un altre reforç
per a la banda esquerra.

ALGUNS DELS FRACASSOS MÉS SONATS DE LES ÚLTIMES TEMPORADES

쩠

Iván Ania

L’asturià tenia una esquerra preuada, però
no va acabar de triomfar tot i ser titular.
Només va estar un curs al Nàstic (04/05).
Va marxar al Cadis, en què tampoc va
triomfar. Amb 31 anys ha tornat a l’Oviedo.

쩠

Juan Díaz

Fitxat per al projecte de primera després de
ser un dels estendards de l’Sporting durant
cinc anys, Juan Díaz no li va agafar la
mesura a la primera divisió.Havia de jugar a
la banda i va acabar jugant poc i al mig.

쩠

Gilberto Ribeiro

Prometia molt, però el brasiler va acabar
sent un dels fracassos més importants dels
últims anys. Va mostrar detalls, però mai va
marcar la diferència i tampoc es va integrar
en l’equip ni es va adaptar a la ciutat.

쩠

Antonio López

El madrileny va arribar del Castelló i només
va rendir al principi. A poc a poc, es va anar
apagant i va concentrar les crítiques de
l’afició. Sense fitxa mig curs, té un any de
més contracte, però el Nàstic no el vol.

