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classificacions
Tercera etapa (els temps no compten)
   1. Janez Brajkovic (Esl/Astana). 00.00.00 h          
   2. Michal Golas (Pol/Omega) ............... m.t.
   3. Matteo Carrara (Ità/Vacanc) ............. m.t.
General (temps de la segona etapa)
    1. Michael Albasini (Suï/Green) .. 7.12.11 h   
     2. Ryder Hesjedal (Can/Garm) .....a 1.32 m
     3. Mikael Cherel (Fra/AG2R) .............. m.t.
     4. Steve Morabito (Suï/BMC) .............. m.t.
     5. Arnold Jeannesson (Fra/FDJ) ......... m.t.
     6. Daniel Martin (Irl/Garmi) ................. m.t.
     7. Jurgen Van den Broeck (Bèl/Lott) .... m.t.
     8. Jakob Fuglsang (Din/Radio) ........... m.t.
     9. Damiano Cunego (Ità/Lam) ............ m.t.
   12. Sergio Pardilla (Esp/Mov) ........... m.t.
   13. Samuel Sánchez (Esp/Eusk) ....... m.t.
   14. Rigoberto Urán (Col/Sky) ............... m.t.
   19. Robert Gesink (Hol/Rabo) .............. m.t.
   21. Denis Mentxov (Rús/Kat) ............... m.t.
   23. Levi Leipheimer (EUA/Ome) ........... m.t.
   24. Albert Losada (Esp/Kat) .............. m.t.
   33. Luis León Sánchez (Esp/Rab) . a 2.23
   38. Janez Brajkovic (Esl/Astan) ............ m.t.
   63. Nicolas Roche (Irl/AG2R) ........a 3.41 m
   72. David Arroyo (Esp/Mov) .............. m.t.
 122. Jordi Simón (Esp/And).......a 11.49 m
i 136. Julián Sánchez (Esp/Caja) ... a 17.16

La neu obliga 
a suspendre una 
etapa heroica
Valverde no va sortir i Schleck, Wiggins i Basso 
van abandonar mig congelats, com 30 més

SERGI LÓPEZ-EGEA
SORT

¿L
làgrimes? Si que-
ien es congelaven 
abans que arribes-
sin a la barbeta. 

¿Parlar al pilot? Era impossible. La 
gola s’omplia d’aire fred i feia mal, 
com les cames, com aquelles feri-
des obertes per les caigudes que por-
taven Sergio Pardilla, primer espa-
nyol de la general, o Ivan Basso, que 
va abandonar, amb dos Giros al cur-
rículum. ¿Podia plorar un home dur, 

amb podi al Tour, com Levi Leiphe-
imer? Va abandonar en ple ascens al 
Cantó, abans que Rubèn Peris, presi-
dent de la Volta, ordenés la suspen-
sió de l’etapa reina de la ronda cata-
lana. El nord-americà tremolava. Es 
va agafar a la baca del cotxe del seu 
equip, i així va arribar a la impro-
visada meta –una cinta americana 
grisa col·locada a mitja ascensió–. 
La neu hauria convertit el descens del 
Cantó en una trampa. En els tres úl-
tims quilòmetres del cim final, a Por-
tainé, només hi podien pujar els cot-
xes si anaven proveïts de cadenes.

COM AL GAVIA / Va ser un dia terrible, 
inhumà, salvatge. No es recordava 
una cosa igual en els últims 24 anys 
d’història del ciclisme, des de la mí-
tica etapa del Giro que va pujar el Ga-
via, on Pedro Delgado i molts més es 
van quedar congelats. Ahir feia tant 
de fred que era impossible mantenir 
l’equilibri sobre la bicicleta. S’havia 
de ser un valent, o potser un boig, per 
continuar. Van abandonar 33. Entre 
ells, Andy Schleck i Bradley Wiggins. 
A Alejandro Valverde –cinc més no 
van sortir–, a l’obrir la finestra al seu 
hotel de Girona i veure com estava el 
cel de negre, li van fer tan mal les fe-
rides de la caiguda del dia anterior 
que va decidir anar a casa. Que val-
guin les paraules de Vladímir Kar-
pets (Movistar), rus, home bregat i 
dur en les inclemències. «Mai a la vi-
da havia passat tant de fred».
 Sergio Pardilla, escalador i ciclis-
ta de futur, del Movistar també, no 
donava crèdit a l’etapa que havia vis-
cut. Va arribar al seu hotel de Sort 
com a primer espanyol de la Volta, ja 
que la classificació no va patir canvis 
perquè els jutges van decidir que els 

CICLISME 3 LA VOLTA A CATALUNYA

temps no comptessin, que fos sim-
plement una anècdota la victòria de 
Janez Brajkovic: «Només he guanyat 
perquè volia mantenir-me viu. Ha 
sigut el dia més dur de tota la me-
va carrera esportiva». «Hem caigut 
la majoria, en les baixades la bici pa-
tinava. He passat por, com no m’ha-
via passat mai abans en una etapa», 
va reconèixer Pardilla.

«ESTIC VIU» /Luis Angel Maté, corre-
dor andalús del Cofidis, no va poder 
exterioritzar una altra cosa que fe-
licitat a l’arribar al vestíbul de l’ho-
tel. «Estic viu», era tot el que deia. «Jo 
només veia munts i munts de corre-
dors que pujaven pel port del Cantó 
agafats als cotxes. No havia vist mai 
una cosa igual. Els jutges no han tin-
gut més opció que fer els ulls gros-
sos», va explicar José Luis Arrieta, di-
rector del Movistar.
 La carretera estava impractica-
ble. Es van avariar diversos autobu-
sos d’equips. Els massatgistes, als 
cotxes auxiliars, muntaven avitua-
llaments improvisats amb termos 
de te i xocolata calents.
 Una màquina llevaneu es passeja-

va en la ruta que pujava al Cantó. Pe-
rò no feia gaire cosa, per no dir res. 
«O envien màquines llevaneu o al-
gun ciclista es mata en el descens». 
L’hi van dir a Rubèn Peris. Els pri-
mers dos quilòmetres de baixada 
era millor fer-los amb esquís que en 
bicicleta. Allà mateix va prendre la 
decisió. En aquells instants també 
es va saber que la torre de control de 
l’aeroport de Girona havia obligat 
tornar a la base els dos helicòpters 
que havien de repetir el senyal de te-
levisió en directe. Un desastre. Tot al 
revés. 
 No obstant, en l’esport que més 
viu de l’èpica, es recordarà l’etapa, 
quedarà perpetuada la imatge dels 
ciclistes arribant als seus hotels a 
Sort tremolant de fred. Ni amb l’ai-
re calent del cotxe que els va baixar 
pel Cantó havien pogut entrar en ca-
lor. Basso mostrava les seves ferides 
de guerra. Pardilla no es tallava i as-
senyalava la sang seca als genolls. 
Van arribar vius, que és molt. I avui 
més, en una Volta que arriba a Ascó, 
en principi sense neu, i encara amb 
el suís Albasini vestit amb el mallot 
de líder. H
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199 km
Tremp - Ascó
L’ETAPA D’AVUI

33 Un petit grup de ciclistes en plena ascensió del Cantó, que la neu va impedir coronar ahir.

EFE  / TONI ALBIR

El Manchester City bat 
el Chelsea a la Premier
FUTBOL 3 L’equip de Roberto Manci-
ni va patir molt per emportar-se el 
xoc davant el quadro de Di Matteo, 
que es va avançar amb un gol de Ca-
hill a l’hora de joc. Agüero, de penal, 
va aconseguir l’empat (m. 78) i Nas-
ri, després d’una passada del perdo-
nat Tévez, va firmar la victòria del 
City (m. 86), que es manté a un punt 
del Manchester United. Torres va ser 
titular i Drogba es va quedar a la ban-
queta del Chelsea. A Itàlia, el Nàpols 
va vèncer el Siena en la tornada de 
les semifinals de la Copa (2-0). Els ce-
lestes disputaran la final del torneig 
amb el Juventus, que va deixar fora 
el Milan, el 20 de maig a Roma. E.P.

carrer 1

Muamba va estar mort 
durant 78 minuts
FUTBOL 3 El metge del Bolton, Jo-
nathan Tobin, va afirmar ahir que 
el jugador d’origen congolès Fabri-
ce Muamba «va estar mort» durant 
78 minuts, després de l’atac cardíac 
que va patir dissabte durant el partit 
de Copa entre el seu equip i el Totten-
ham. El facultatiu va mirar de reani-
mar el jugador 48 minuts des que va 
patir l’aturada fins que va ser traslla-
dat al Chest Hospital de Londres, i 30 
minuts més a l’arribar a la clínica. 
«Durant aquest temps, Muamba va 
estar mort», va asseverar Tobin. El ju-
gador va rebre 15 descàrregues elèc-
triques en aquell interval, i ara es re-
cupera satisfactòriament. EFE

El Barça busca encarrilar 
la classificació europea
BÀSQUET 3 La final four de l’Eurolliga 
d’Istanbul quedarà molt més a prop 
del Barça si avui aconsegueix posar 
l’Unics Kazan contra la paret en el se-
gon partit de quarts de final al Palau 
Blaugrana (20.45 hores, Esport 3 i Te-
ledeporte). Després de la victòria de 
dimarts (78-66), una altra avui deixa-
ria el Barça a un sol triomf de la clas-
sificació amb tres partits encara per 
disputar-se. L’altre equip espanyol a 
quarts de final, el Gescrap Bizkaia, 
va patir ahir un fort correctiu a Mos-
cou davant el CSKA (98-71). L’Olym-
piacos de Grècia, finalment, va do-
nar la sorpresa al tombar el Monte-
paschi a Siena (75-82). E.P.

El Barça agafa avantatge 
davant l’Inter (3-1)
FUTBOL SALA 3 L’equip blaugrana, que 
ja va doblegar el quadro madrileny 
a la Copa d’Espanya, es va imposar 
ahir en l’anada de les semifinals de 
la Copa del Rei, disputada al Palau. 
Wilde (m. 23 i 33) i Ortiz, que va des-
viar a la seva pròpia meta un xut del 
brasiler (m. 36), van marcar els gols 
de l’equip de Marc Carmona. Rafael 
va fer el gol de l’Inter (m. 33). La tor-
nada de l’eliminatòria es disputa-
rà el 3 d’abril que ve. En l’anada de 
l’altra semifinal, El Pozo Múrcia va 
vèncer a casa del Lobelle de Santiago 
(2-4). El Barça Alusport tornarà a en-
frontar-se aquest dissabte amb l’In-
ter en la 23a jornada de la Lliga. E.P.
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Motor

COTXES VENDES

ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES
NO BUSQUEM GANGUES A l'acte i efectiu. Turis-
mes, 4x4, motos, furg, quads. Bruc, 160 prop Diag.
670 539 999 i 670 537 777

AUTOVAN comprem al comptat totes les marques.
C/ Diputació, 338
9 93 265 21 02 i 93 265 01 54

En www.expofiracatalunya.com Le compramos su
vehículo sin cambio, ¡Visitenos!
X-TRAIL Dci 4x4, 07, aa, abs, air, 13.900€ Aut. Hi-
lalza 9 93 473 35 05 Expofira Catalunya
ALMERA 2.2 Di, 00, aa, abs, air, 4.000€ Aut. Torres
9 93 428 59 75 Expofira Catalunya

Rosendo Manrique
Resaltado


