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U dadtil er alt roligt. TV-statio-
nerne viser billeder af afslap-
pede, legende spillere. Træ-
nerne ”glæder sig” til lørda-
gens kamp. Xavi og Messi vil 

vinde La Liga for at ære afdøde Tito Vila-
nova, mens Iniesta vil tilegne mesterska-
bet til Tata Martino: ”Det bliver vanvittigt, 
hvis vi besejrer Atlético,” siger han til 
Mundo Deportivo. ”Vi vil give os 200 %. 
Vinder vi, er det fordi, vi har fortjent det.” 
Man får tårer i øjnene. Men gamle Johan 
Cruyff og de catalanske sportsaviser 
mener også, at FC Barcelona fortjener at 
blive spanske mestre: Holdet har ført ræk-
ken længere end nogen anden (23 ud af 
de foreløbig 37 spilleuger), man har den 
bedste målforskel (+67 i modsætning til 
Real Madrids +64 og Atléticos +51) og så 
har Barcelona haft en sæson, som har 
været fuld af modgang: Stamspillere har 
været skadet, klubpræsident Sandro 
Rosell måtte gå i utide. Dertil kom ekstræ-

ner Vilanovas død og truslen om et forbud 
mod at handle spillere i sommerpausen.

I Atlético Madrid har man også fortjent at 
vinde. Holdet kunne have vundet mesterska-
bet i forrige runde hjemme mod Málaga, 
hvis ikke Thibaut Courtois havde sejlet rundt 
ude i eget felt, så García Sánchez kunne 
smutte igennem og score, og hvis ikke anda-
lusernes målmand Willy Caballero miraku-
løst havde fået hånden på en afslutning fra 
Adrian López – i overtiden. Opgøret på 
Camp Nou bliver et billede på hele sæsonen. 
Holdets hårdkogte træner, ”gangsteren” 
Cholo Simeone udtaler med vanlig patos, at 
”Vi vil lide… og vinde.” Og det er stensikkert, 
at ingen på Vicente Calderón tør sige den 
mand imod.

afskedens time i barcelona
Kampen i morgen er afslutningen på en 
epoke. Carles Puyol og Víctor Valdés stop-
per i klubben. Meget tyder på, at det også 
gælder Dani Alves, Javier Mascherano og 
Alexis Sánchez. Ingen af dem bliver hyldet 
på Camp Nou. Ikke engang Carles Puoyl, 
som var anfører i de gyldne år under Pep 

Guardiola. Valdés har taget afsked med 
truppen, og er rejst til Tyskland for at gen-
optræne efter sin korsbåndsskade. Man 
venter også til næste uge med at offentlig-
gøre, at Messi har fornyet sin kontrakt. 
Angiveligt for ikke at fjerne fokus fra kam-
pen mod Atlético, som har en enorm betyd-
ning i Barcelona. Det gør ondt helt ind i 
knoglerne, at det er de hvide fra Real 
Madrid og ikke blaugrana, som skal spille 
om Champions League-pokalen på næste 
lørdag i Lissabon. FC Barcelona vil vinde 
over Real Madrid ved at tage mesterskabet 
på Camp Nou. ”Dette er vores finale,” siger 
Iniesta. Og som en af de store sportsaviser 
skriver: ”Hvis ikke vi vinder, så lad for Guds 
skyld Atleti få sin anden Doblete ved også 
at vinde finalen på Estádio da Luz.” Atlético 
Madrid vandt som bekendt La Liga og Copa 
del Rey i sæsonen 1995-1996. 

politik og fodbold
Spillerne og opgøret på Camp Nou bliver der-
med endnu en brik i kampen om Cataloni-
ens fremtid, som i høj grad er en kamp på 
symboler. Helt bogstaveligt kan man i t

Dramaet  
i Barcelona
det er regnskabets time. efter 37 runder skal det spanske mesterskab afgøres i et direkte opgør 
mellem rækkens to bedste mandskaber atlético madrid og fc barcelona. seksløberen er ladt. 
kun ét hold kan vinde.
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Tipsbladet er i foråret på rundtur i Europa 
for at møde udlandsdanskere og fortælle om 
topfodbold i nogle af spillets brændpunkter. 
I denne uge er vi i Barcelona for at fortælle 
on location om opladningen til weekendens 
kamp og stemningen i Barcelona, hvor 
FC Barcelona og Atletico Madrid kæmper 
direkte om det spanske mesterskab.

Diego Simeone og Gerardo Martino fotograferet 
sammen til kvartfinale-kampen i Champions 
League mellem weekendens to duellanter. De 
to argentinere mødte ikke hinanden på 
sidelinjen som trænere i Sydamerika, da 
Martino var landstræner for Paraguay fra 2006, 
hvor Diego Simeone begyndte sin 
trænerkarriere i Racing og Estudiantes.
foto: manu fernandez/ap
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t Barcelonas gamle bydel købe et skakspil, 
hvor brikkerne bærer Real Madrids og FC 
Barcelonas spilledragter. Man kan også få 
et, hvor de enkelte brikker er udformet som 
soldater fra Carlos V’s belejring af Barcelona 
under Den Spanske Arvefølgekrig. Byen 
overgav sig den 11. september 1714, og det 
førte kort efter til afslutningen på næsten 
600 års selvstændighed – Regno de Cata-
lunya 1137-1715. I hvert fald som de cata-
lanske nationalister ser det. Andre hævder, 
at der aldrig har været tale om et egentligt, 
selvstændigt Catalonien, som derefter blev 
undertrykt. Det er en myte, hedder det, og 
derfor kan man ikke i vore dage bruge 
nederlaget i 1714 til at retfærdiggøre kravet 
om Cataloniens løsrivelse fra Spanien. 
Tværtimod. Dengang prøvede catalanerne 
at drage England og Nederlandene ind i kri-
gen på deres side, og nu prøver en uansvar-
lig catalansk elite på samme måde at rode 
EU ind i indre spanske forhold.

Ingen af parterne er nu for sarte til at 
påkalde sig EU’s støtte. Senest har den kon-
servative gruppes kandidat til Kommissio-
nen, Jean-Claude Juncker fra Luxembourg, på 
et af Partido Populars valgmøder erklæret, at 
et selvstændigt Catalonien aldrig vil blive 
optaget i EU. Det kommende valg til EU-par-
lamentet afholdes for Spaniens vedkommen-
de søndag den 25. juli. De catalanske natio-
nalister håber, at et godt resultat her vil styr-
ke deres krav om en vejledende folkeafstem-
ning om Cataloniens selvstændighed den 9. 
november (9-N) i år. Fornylig blev kravet med 
overvældende flertal afvist af parlamentet 
Cortes i Madrid. Svaret kommer på et ban-
ner, der hænger fra mange af Barcelonas bal-
koner: 9-N, votar es normal. Det er en helt 
almindelig praksis i et demokrati, at man 
stemmer om tingene.

Noget overraskende har Julio Iglesias blan-
det sig i debatten. Den gamle crooner og 
reservemålmand i Real Madrid stiller sig på 
føderalisternes side. En løsning, som vil beva-
re Spaniens enhed, men i praksis giver de 
enkelte delstater udstrakt frihed. Iglesias er 
fra Galicien, og indspillede i begyndelsen af 
1970’erne nogle sange på gallego, men han 
var – hvis man skal være høflig – ingen trus-
sel mod Franco-regimet.

Det var hans kolleger Joan Manuel Serrat, 
Lluis Llach og Raimon derimod. De løb alle en 
betydelig personlig risiko i kampen for cata-
lansk sprog og kultur under diktaturet. Llach 
og Serrat måtte gå i eksil, mens Raimon 
udgav pladen A Victor Jara, tilegnet den chi-
lenske sanger, der blev myrdet af general 
Pinochets regime i Chile. Nu har Raimon, som 
er fra Valencia, taget afstand fra Cataloniens 
ønske om selvstændighed. I Valencia-regionen 
taler man en catalansk dialekt, og Raimon 
frygter, at Valencia med Cataloniens løsrivelse 
vil stå isoleret tilbage i et svækket Spanien. 
Nu regner kritikken ned over Raimon fra hans 
gamle venner. Ironisk nok, for Raimon sloges 
netop for retten til at sige sin mening. Men 
han har svigtet sin rolle som symbol på noget 
højere catalansk.

Stemningen er hård og uforsonlig. Forny-
lig blev den socialistiske borgmester i byen 
Terrassa, små 30 kilometer nordøst for Bar-
celona, angrebet af en kvinde, som var 
rasende over, at det gul-og-rødstribede cata-
lanske flag – La Senyera – der hænger fra 
byens rådhus, var snavset. Det bør nok få 
folk som Javier Mascherano til at holde sig 
fra Terrassa, for La Senyera har lagt farver til 
FC Barcelonas udebanetrøjer – et flag med 
ærmer, om man vil. Det er den bedst sæl-
gende andentrøje i klubbens historie, og det 
er nok ikke tilfældigt, at man det mønster 
netop i år. I den kommende sæson bliver 
udebanetrøjen orange, men det er et godt 
gæt, at klubbens fanshop vil føre den stribe-
de mange år frem i tiden.

real er stadig den fælles 
fjende
I denne uge fik et fyrretræ omtale under avi-
sernes dækning af spansk indenrigspolitik. 
Det drejer sig om den såkaldte Pi de les Tres 
Branques, fyrretræet med de tre stammer. 
Træet gik godt nok ud i 1915, men det næv-
nes første gang i 1700-tallet som tegn på Den 
Hellige Treenighed. Senere blev træet et sym-
bol på foreningen af de tre catalanske lande: 
Catalonien, Valencia-regionen og De Baleari-
ske Øer (Mallorca, Menorca, Ibiza og Formen-
tera). I 1987 blev træet fredet. Forleden mor-
gen opdagede man så, at hærværksmænd 
havde fældet en af stammerne.

Man mærker den uvenlige stemning over-
alt. Lige ved siden af domkirken har Barcelo-
nas bystyre arrangeret en lille udstilling, som 
knytter 300-året for nederlaget i 1714 og Cata-
loniens kamp for selvstændighed til kampen 
mod fascismen i 1930’erne. Her er man ude i 
en hårfin balance, hvor det for den besøgen-
de bliver svært ikke at sætte lighedstegn mel-
lem Madrid og fascismen. Og det er i bedste 
fald uhistorisk, alene fordi den venstreorien-
terede Folkefront i 1936 vandt det sidste fri 
valg inden Den Spanske Borgerkrig – også i 
Madrid. Tonen bliver direkte skinger ved Estat 
Catalàs bod på Ramblaen oppe ved Plaça de 
Catalunya. Det militante Estat Català blev stif-
tet under Primo de Riveras díktatur i 
1920’erne, og det hører med til historien, at 
partiet i dag får under 0,5 % af stemmerne. 
Man kæder uden videre begreberne under-
trykkelse og Madrid sammen, men hylder i 
pjecer og på klistermærker De Internationale 
Brigader (IB), som forsvarede hovedstaden 
under borgerkrigen. IB og kommunisterne gik 
ind for en stram centralisme. Ikke desto min-
dre forklarer en ung aktivist fra Estat Català, 
at fodbold er en forlængelse af den kolde krig 
mellem Madrid og Catalonien.

Men det er et andet Madrid, som kommer 
til Camp Nou lørdag eftermiddag. Thomas 
Gravgaard, fodboldredaktør på SBS TV (Kanal 
6), har lige udgivet bogen ”Vi er våbenbrødre” 
(People’s Press) om fankultur og radikale 
hooliganmiljøer. Han var fra 1994 til 1998 
medlem af Atlético Madrids ultrasgruppe, 
Frente Atlético. Om kampen i morgen siger 
han:

”Helt generelt har tilhængerne af Barcelona 
og Atlético Madrid et nogenlunde fredsomme-
ligt forhold til hinanden, som generelt er præ-
get af gensidig respekt på grund af den fælles 
fjende. Men da Atlético Madrids ultras 
begyndte at trække meget mod højre, ændre-
de tonen sig. I de seneste ti år, hvor politikken 
gradvist er blevet nedtonet til et mere nor-
malt, omend stadig nationalistisk niveau, hos 
Frente Atlético, er det blevet bedre igen. Sam-
tidig er Boixos Nois (Barcas ultras) jo helt for-
svundet fra Camp Nou, så for deres vedkom-
mende er der knap så meget slåen-sig-på-bry-
stet. På lørdag vil stemningen nok være meget 
”fjendtlig”, men det skyldes den sportslige 
anledning mere end politik. Hvis det var endt 
med, at Barcelona kunne have hjulpet Atléti-
co uden selv at sætte noget over styr, er det 
ikke utænkeligt, at hele Camp Nou ville have 
hyldet gæsterne.”

spansk ligaafslutning minder 
om superligaen
Kampen afslutter en sæson, som i Spanien 
kaldes La Liga que no quería nadie – mester-
skabet, som ingen ville vinde – hvor de tre 
førerhold på skift har smidt points i afgøren-
de situationer. Senest spillede Atlético 1-1 
hjemme mod Málaga, Barcelona 0-0 ude mod 
Elche, mens Real Madrid tabte 2-0 til Celta 
Vigo. Aviserne skriver i øvrigt, at Reals træner 
Ancelotti var oppe i det røde felt over spiller-
nes indstilling, og gav dem en vaskeægte ski-
deballe i efter nederlaget på Balaídos, men 
det er en anden historie.

Det er godt for spansk fodbold, hvis Atlético 
bryder FC Barcelonas og Real Madrids mono-
pol på mesterskabet – det elsker folk lige fra 
Sevilla til Baskerlandet. Deroppe er en anden 
god historie under opsejling. Med fire kampe 
tilbage ligger SD Eibar nummer to i den næst-
bedste række, og har derfor en realistisk 
mulighed for at rykke op i La Primera. Klub-
bens hjemmebane 

Estadio Municipal de Ipurúa har plads til 
5.000 tilskuere, og hovedtribunen ligger lige 
op til – eller rettere lige under – motorvejen 
mellem Bilbao og San Sebastián. De omkring-
liggende bjerge kaster skygge, så græsset er 
ikke altid lige godt. Præsidenten for den span-
ske fodboldliga LFP, Javier Tebas, har truet 
med at kræve urealistisk store økonomiske 
garantier, hvis Eibar rykker op, så der er fyret 

godt op under temperamenterne på nordky-
sten. Hvis Eibar holder stilen, bliver det inte-
ressant at se Messis og Cristiano Ronaldos 
sarte ben, når de skal spille udekampe her.

Hvis ikke det hele skal ende i steril forudsi-
gelighed, har verden brug for eventyr som SD 
Eibar. Søndag møder baskerne topholdet 
Deportivo La Coruña. Og hvem vinder så lør-
dagens opgør på Camp Nou?

Atlético kan nøjes med uafgjort, mens Barce-
lona skal bruge tre points. Det er ret enkelt. Det 
er også et faktum, at Atletico har haft det 
svært mod hold, hvor man selv skulle skabe 
kampen – Málaga, Levante og Chelsea. Derfor 
taler det for los colchoneros, at Barcelona er 
selve indbegrebet af et hold, som vil have bold-
besiddelse. I denne sæsons fem opgør mellem 
de to hold har Atlético da heller ikke tabt til 

Victor Valdes (til venstre) og Carles Puyol 
(længst til højre) har vundet utallige titler i FC 
Barcelona sammen siden årene omkring 
årtusindskiftet. Lørdag er to Barca-legenders 
sidste kamp på kontrakt i klubben efter 
førsteholdsdebut i henholdsvis 2002 og 1999.
foto: manu fernandez/ap
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Barcelona: 1-1 og 0-0 i den spanske Super Cup, 
1-0 og 1-1 i Champions League, samt 0-0 i liga-
en. Den trænede iagttager vil notere sig, at der 
ikke bliver scoret mange mål i de indbyrdes 
kampe. Gamle koryfæer som Radomir Antic, 
Javier Clemente og Javier Irureta er enige om, 
at Atlético har vundet allerede ved at være, 
hvor de er nu, og derfor kan spille frigjort.

På papiret skulle kampens dommer Mateu 
Lahoz også være en fordel for Atleti, for han 
tillader en del kropskontakt. Omvendt har FC 
Barcelona ikke tabt en eneste af de fire 
kampe, han har dømt på Camp Nou. Statisti-
kerne fremhæver, at bortset fra sæsonen 
1976-1977 er alle Atlético Madrids ni mester-
skaber først blevet sikret på sidste spilledag.

Kun to gange tidligere er det spanske fod-
boldmesterskab blevet afgjort i en direkte duel 

mellem de to bedste hold i rækken. Pudsigt 
nok har både FC Barcelona og Atlético Madrid 
været part i sagen. I 1946 spillede Sevilla FC 
1-1 på Barcelonas gamle hjemmebane Les 
Corts, og det var nok for dem. Els culés måtte 
gå fra banen med bøjede hoveder. I 1951 
vandt Atlético med den berygtede træner 
Helemio Herrerera i spidsen mesterskabet 
efter 1-1 på Estadio Nervión i Sevilla. Sevilla FC 
fik underkendt et mål til 2-1, fordi linjevogtere-
ne dømte bolden ude, inden den blev lagt ind 
over. Der knytter sig i øvrigt den historie til 
kampen i 1946, at FC Barcelonas præst Lluís 
Sabaté Monclús lå for døden. Han kom kort til 
bevidsthed, og spurgte, hvordan det var gået 
hans elskede Barça i kampen mod Sevilla. Iføl-
ge overleveringen svarede de ”Nu sufra mosén, 
hemos ganado” – bare rolig Fader, vi vandt.

Det bliver sandsynligvis Tata Martinos sidste 
aften i spidsen for FC Barcelona. Han har for 
længe siden meddelt, at presset i klubben var 
for voldsomt for ham. El Tata har en drøj 
argentinske accent, hvor det, vi på dansk 
udtaler som j, bliver til sj. Derfor har Barcelo-
na i denne sæson mødt hold som Visjarreal 
og Sevisja. Men manden har været et sympa-
tisk bekendtskab, og det bliver spændende at 
se, om Luis Enrique kan gøre det bedre efter 
sommerpausen. Gerard Piqué og Jordi Alba er 
meldt klar til kampen på Camp Nou, så Adria-
no og Bertran må nok en tur på bænken. Ney-
mar døjer med en hævet tå på venstre fod. 
Mon ikke han kommer sig til lørdag aften.

I Madrid går snakken, om Simeone vælger 
den boldsikre Tiago frem for den mere defen-
sive Mario Suárez. Diego Costa er også blevet 

raskmeldt, og det er de ikke kede på Vicente 
Calderón. Begge hold skal nok få nerver på, 
når det går løs. Atlético hjemsøges af en gam-
mel angst for ”Pupas” – fejlene, det uforudsi-
gelige, smerten. Et godt eksempel var Europa 
Cup-finalen i 1974, hvor Atlético i sidste 
minut af den forlængede spilletid førte 1-0 
mod Bayern München, da Hans-Georg 
Schwarzenbeck ud af ingenting fik losset et 
langskud ind bag målmand Miguel Reina, 
Pepe Reinas far. To dage senere vandt tysker-
ne omkampen med 4-0. Lidelsen er en del af 
selve Atlético Madrids selvforståelse. Man 
mærker livet, når man skuffes. 

Lørdag aften trækkes der blank på Camp 
Nou. 90 minutter senere ved verden, hvem 
der hæver pokalen, og hvem der skal begrave 
deres døde. +


