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FUTBOL 3 SUPERLLIGA

El Racing es consagra a l’Argentina
L’equip que diu que té els seguidors més apassionats guanya el campionat a l’empatar amb un gol del nebot de Solari
ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

G

abriel Aranda no va poder amb el seu geni.
Quan va arribar el moment de celebrar el campionat del Racing Club al voltant
de l’Obelisc es va dir que havia arribat el moment de complir un desig
de l’avi Velentín. Va sortir de casa
amb la calavera i la va exhibir com
a amulet de la sort davant dels
fanàtics que havien arribat fins al
cor de Buenos Aires després de
l’empat a un contra Tigre, amb gol
d’Augusto Solari, nebot de l’extècnic del Madrid. Aranda va saltar i
va cridar amb aquesta part de l’esquelet a la mà. «Està orgullós perquè el vaig treure».
Aranda es va convertir en el símbol més eloqüent del que se sent pel
Racing a l’Argentina. És el tercer o
quart equip en importància, però
potser els que el segueixen hi imprimeixen un sentiment tan especial.
Dir-ne passió és quedar-se curt al
parlar de l’Acadèmia. Amb 18 títols
a la seva vitrina, entre els quals la
primera Copa Intercontinental, el
1966, l’equip celeste i blanc va ser
per molts anys la mateixa imatge de

La gestió de Diego
Milito i els gols de
Lisandro López han
catapultat el tercer o
quart equip del país
la desventura. No només perquè als
anys 80 va perdre la categoria. Durant els anys d’escassetat i fallida
institucional, els seus seguidors, entre els quals l’avi d’Aranda, van haver de conformar-se amb el record
de les glòries passades. Parlar del general Juan Perón, que als anys 50 va
inaugurar l’estadi que avui porta el
seu nom, o de jugadors insignes
com Tucho Méndez, el Bocha Maschio o Orestes Corbatta.
El Racing va ser campió sense
que els seus seguidors s’angoixessin. Com va dir el periodista Alejandro Wall, la copa guanyada diumenge sembla haver estès el certificat de
defunció al «sofriment com a identitat». Al club el van manejar sindicalistes i mafiosos. Ara ja no. «Els socis
demanaven als seus dirigents que
no robessin al club. Des de l’arribada de Víctor Blanco es reclama una
gestió millor, més prestigi i fins i tot
una mirada social i política més profunda. És un avanç grandíssim per a
una associació civil sense finalitats
de lucre que comença a ser model al
país», afegeix Wall. Hi va tenir molt
a veure Diego Milito, que va ser campió el 2001, va brillar a l’Inter de José Mourinho i hi va retornar com a
jugador i després director tècnic.
Lisandro López, l’exdavanter del
Porto i l’Olympique de Lió, acaba

d’entrar a la galeria dels pròcers de
l’Acadèmia. Va convertir 17 gols i va
ser l’estendard d’un equip que des
del quart partit va estar en la punta.
L’entrenador Eduardo Chacho Coudet és un altre dels protagonistes
d’aquesta gesta. Amb ell, el Racing
va ser clarament un equip ofensiu.
Coudet va donar una oportunitat a
Matías Zaracho, i el jove es va transformar als 21 anys en una de les estrelles. Al míster no li va tremolar el
pols per fer fora Ricardo Centurión,
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33 Cristaldo, Sarabia i Ríos celebren la Superlliga guanyada pel Racing.

potser el jugador més talentós i díscol que queda en aquest país, que el
va desafiar durant un partit a la vista de jugadors i seguidors.
El Racing es va consagrar el 2001
enmig del corralito i l’ensorrament
econòmic. El campionat va resultar
una carícia lleu per a molts. Han
passat 18 anys i torna a fer la volta
olímpica quan el país es troba en la
seva pitjor crisi des d’aquells dies de
fúria. Les casualitats de vegades
existeixen. H

