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H imlen over Madrid er 
blå, og i den forløbne 
uge var der også blåt 
på alle fortovscaféer-
ne i den gamle bydel. 

De første Schalke-tilhængere 
ankom søndag aften, og siden blev 
de flere og flere, som satte liv i 
gaden med sang og godt humør. 
Die größte Nordkurve der Welt var 
taget til Madrid med både unge og 
gamle, også adskillige ældre kvin-
der, og de lokale tog godt imod 
dem. Det eneste, som ikke fungere-
de, var serveringen. De fleste spa-
niere drikker øl af små glas, og når 
den første caña blev sat foran 
Schalkefolket, var det tydeligt at se 
på deres forbløffelse, at sådan en 
lille øl kunne de ikke drikke. Men 
der var en gemytlighed over det 
hele, som mindede om de danske 
roligans på tur i de varme lande.

Efter øretæven på 1-6 i den første 
kamp mod Real Madrid var der hel-
ler ikke noget at komme efter. Odds 

på en tysk sejr tirsdag aften lå i 
nabolaget af 150-1, og i sportsavi-
sen Marca skrev Pedro P. San Mar-
tín, at Schalke 04 var en anekdote i 
madrilenernes historie, og at holdet 
manglede den fornødne klasse til at 
true Real Madrid, hvor al opmærk-
somhed er rettet mod søndagens 
Clásico og FC Barcelona.

Den kamp kan afgøre det spanske 
mesterskab, og mod Schalke stillede 
Carlo Ancelotti da også med Cristia-
no y los niños – Cristiano Ronaldo 
og flere af de unge spillere i startop-
stillingen, hvor der var blevet plads 
til Varane (20 år gammel), Nacho 
(24), Jesé (21), Álvaro Morata (21), 
Isco (21) og Asier Illarramendi (24). 
På bænken sad folk som Daniel Car-
vajal (22) og Casemiro (22). Det er 
svært at forestille sig, at UEFA’s krav 
om financial fairplay vil lægge en 
dæmper på Florentino Pérez’s ind-
køb af de store stjerner. Alligevel 
lover de mange unge spillere godt 
for en fremtiden, så det er på alle 
måder blevet forår i Madrid.

I timerne op til kampen var 
gaderne omkring Estadio Bernabéu 

præget af de sædvanlige boder med 
flag, tørklæder og de enorme poser 
med solsikkekerner – de berygtede 

pipas – som folk indtager under 
kampen. Man kigger langt efter en 
dansk stadionplatte med pølse, 
brød, sennep og ketchup. Det var 
også helt efter bogen, at Calle Padre 
Damian bag den dyre langside blev 

ryddet af så store politistyrker, at 
man følte sig hensat til et statskup i 
Mellemamerika. Der stod folk så i 

tre kvarter og ventede på de to spil-
lerbusser, før afspærringerne blev 
fjernet igen.

Kampen mod Schalke var blot en 
dag på kontoret for både for Real 
Madrids spillere og for tilhængerne, 

og burde derfor ikke vække større 
opmærksomhed hos den almindeli-
ge madridista. Ikke desto stillede 
der 65.000 tilskuere på et stadion 
med plads til 85.000. Det er et ret 
godt fremmøde, som vidner om at 
man er begyndt at tro på noget 
stort i Madrid. Holdet er ubesejret 
siden nederlaget på 1-2 i sæsonens 
første Clásico i slutningen af okto-
ber, man har i samme periode sam-
let 10 points mere end FC Barcelona 
og fører nu den spanske liga med 
henholdsvis 3 og 4 points ned til 
Atlético Madrid og catalanerne. 

En øredøvende udgave af klub-
bens slagsang ¡Hala Madrid! var da 
også dårligt nok tonet ud, før til-
hængerne var oppe af stolesæder-
ne. 2 minutter inde i kampen blev 
Jesé nedlagt bagfra af tyskernes for-
svarer Sead Kolasinac, som har et 
pragmatisk og usentimentalt syn på 
sit arbejde: Hvis modstanderen er 
ved at løbe fra ham – og det sker 
ofte – så må han en tur i græsset. 
Tirsdag aften kostede det Jesé et 
overrevet korsbånd og en pause på 
mindst seks måneder. På pressemø-

Forår i Madrid

Der står en lille dame på hjørnet af Calle de Espoz y Mina og Plaza del Angel i hjertet af Madrid. Hun er der hver dag fra morgen til 
aften. Året rundt, uden at tale med nogen. Ingen ved hvorfor eller, hvad hun tænker. Men hun kan snart smide den tykke jakke, for 
efter en blæsende og regnfuld vinter er foråret kommet til byen med sol og temperaturer på helt op til 26 grader. Kirsebærtræerne 
blomstrer og bladene på Plaza Santa Ana er ved at springe ud.
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Tipsbladet er i de kommende måneder på rundfart i 
Europa for at møde udlandsdanskere og fortælle om 
topfodbold i nogle af spillets brændpunkter. Vi åbner 
med reportager fra England, hvor William Kvist har 
indledt et nyt eventyr i London, mens David Moyes 
kæmper med arven fra Alex Ferguson, og så har vi 
været på Estadio Santiago Bernabéu, hvis hjemme-
hold Real Madrid er tilbage på toppen af Europa inden 
weekendens El Clásico.

”Det var også helt efter bogen, at 

Calle Padre Damian bag den dyre 

langside blev ryddet af så store 

politistyrker, at man følte sig 

hensat til et statskup i 

Mellemamerika. Der stod folk så i 

tre kvarter og ventede på de to 

spillerbusser, før afspærringerne 

blev fjernet igen.”

Foto: Andres Kudacki/Polfoto



11TIPSBLADET21.03.2014

det efter kampen udtrykte Schalkes 
træner Jens Keller sin beklagelse af 
det skete, men han lignede ikke en 
mand, der ville få søvnløse nætter 
af den grund, og han gik hurtigt 
videre til næste spørgsmål.

Inde på banen var det interessant 
at se Xabi Alonso på den defensive 
midtbane i selskab med Asier Illar-
ramendi. Samarbejdet mellem de to 
baskere var ikke uden problemer. 
Blandt andet fik de ikke altid 
afstemt deres indbyrdes placering, 
og det gav unødvendigt megen 
plads til de tyske angribere. Des-
uden havde de begge to mange 
fejlafleveringer, men Illarramendi 
fik vist nok til, at man tør tro på 
ham som Alonsos afløser. Asier Illar-
ramendi fik i øvrigt en svær begyn-
delse i Madrid efter at han sidste 
sommer skiftede fra Real Sociedad. 
I sæsonoptakten løb han ind i en 
række småskader, som han selv 
mente var et resultat af det enorme 
pres, det er at spille for Real Madrid.

Tirsdag aften gjorde Illarramendi 
sammen med Isco, Gareth Bale og 
Cristiano Ronaldo livet surt for de 
tilrejsende tyskere, mens unge 
Morata var længere ude, end han 
kunne bunde. Både før og efter 
pausen brændte han oplagte sco-
ringsmuligheder – mindst fire af 
de helt store – og tilskuerne på 
Bernabéu begyndte så småt at vise 

deres utilfredshed. Der skal ellers 
noget til, når det er en af klubbens 
egne spillere fra ungdomsafdelin-
gen, la cantera. Derfor var det en 
befrielse for alle, da han efter 75 
minutter satte sidste fod på scorin-
gen til 3-1. Forinden havde Cristia-
no Ronaldo med den ærgerrighed 
og gnistrende spillelyst, der kende-
tegner ham i denne sæson, scoret 
to mål og dermed tangeret de 242 
mål legenden Ferenc Puskás står 
noteret for som nummer fire på 
listen over klubbens mest scoren-
de spillere gennem tiden. Og det 
var så dét. Farvel og tak til Schalke. 
På søndag spilles kampen, alle ven-
ter på: Det store opgør mod arve-
fjenden FC Barcelona.

Det bliver et af den slags opgør, 
som er forbudt for børn. Barcelona 
SKAL vinde for at bevare håbet om 
at genvinde mesterskabet, mens 
Real Madrid nok kan klare sig med 
uafgjort, men øjner chancen for at 
sætte nådesstødet ind mod en 
såret modstander. Der er en følel-
se i Madrid af at nu har man hol-
det til at slå Messi, Xavi og Iniesta, 
nu skal man betale tilbage efter de 
onde år under Mourinho, hvor 
Real Madrids tilhængere efter hver 
eneste Clásico med et bibelsk bille-
de måtte søge ud i ørkenen for at 
finde indre ro efter endnu et 
nederlag til Guardiola og den 

våbenløse hær fra Catalonien. Om 
Madrid så har holdet til at gøre 
det, ved vi først søndag aften 
omkring klokken 23.00, når kam-
pen er spillet færdig. I baggrunden 
lurer Diego Costa, Simeone og 
Atlético Madrid, men blandt Bar-

celonas og Real Madrids spillere er 
ingen i tvivl om, at det hele bliver 
afgjort på Bernabéu. ”Hvis vi 
taber, er det slut”, siger catalaner-
nes Sergio Busquets.

Kampens kulisser bidrager til en 
højdramatisk stemning. Hver dag 
kan man i fjernsyn og aviser følge 
spillet om Cataloniens frigørelse fra 
Spanien. Diskussionen er blevet eks-
tra ophedet i lyset af begivenheder-
ne på Krim, hvor den russiske 

befolkningsgruppe har stemt for at 
løsrive sig fra Ukraine. Præsidenten 
for Cataloniens selvstyre, Artur Mas, 
har bekendtgjort, at man den 9. 
november i år vil afholde en vejle-

dende folkeafstemning, som skal 
vise om regionens indbyggere 
ønsker selvstændighed. Ifølge den 
konservative regeringsleder i 
Madrid, Mariano Rajoy, vil sådan en 
afstemning være i strid med Spani-
ens forfatning, og i denne uge har 
generalsekretæren for det regeren-
de Partido Popular (PP), María Dolo-
res de Cospedal, erklæret, at en løs-
rivelse fra Spanien aldrig vil ske, så 
længe PP styrer landet.

Begge sider tøver. Mas skylder 
at forklare, hvordan afstemningen 
skal organiseres i praksis, mens 
Rajoy ikke vil sige, hvad han vil 
gøre for at forhindre den. Kampag-
nen for et selvstændigt Catalonien 
støttes af en lang række personlig-
heder inden for sport og kultur – 
herunder den nuværende Bayern-
træner Pep Guardiola – som i 
reklamespots læser højt fra FN’s 
charter, artikel 1, der handler om 
respekt for grundsætningen om 
folkenes ligeret og selvbestemmel-
se. Politikere fra alle sider drager 
– eller afviser at drage – parallel-
ler til situationen på Krim, i Koso-
vo og Skotland, hvor man skal 
stemme om selvstændighed til 
september. Bølgerne går højt, og 
ny tal viser, at 60 procent af cata-
lanerne støtter en løsrivelse fra 
Spanien, men den pågældende 
meningsmåling er foretaget af t 

”Der er en følelse i Madrid af at 

nu har man holdet til at slå 

Messi, Xavi og Iniesta, nu skal 

man betale tilbage efter de onde 

år under Mourinho, hvor Real 

Madrids tilhængere efter hver 

eneste Clásico med et bibelsk 

billede måtte søge ud i ørkenen 

for at finde indre ro efter endnu 

et nederlag til Guardiola og den 

våbenløse hær fra Catalonien.”

Foto: Manu Fernandez/Polfoto
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t selvstyrets eget Centro de Estu-
dios de la Generalitat, og det 

giver naturligvis anledning 
til tolke resultatet med en 

vis skepsis. Samtidig er 
Spanien stadig hårdt 
ramt af den økonomi-
ske krise. Arbejdsløs-
heden ligger på 26 
procent, og en af de 
store banker, BBVA, 
har beregnet, at 
beskæftigelsen først 
i 2025 vil være tilba-
ge på niveau med 
2009, hvor krisen for 

alvor slog igennem. 
Til sammenligning 
viser prognosen, at 

resten af EU vil nå det 
mål i 2017. Den sociale 

slagside understreges af, 
at de mest velhavende 
10 procent af den span-

ske befolkning stort set 
ikke mærker 

noget til 

krise og arbejdsløshed. Folk imel-
lem tales der om en omfattende 
sort økonomi, og så kunne man 
godt få det indtryk, at de to lands-
dækkende partier, PP og sociali-
sternes PSOE, har aftalt at stille 
med et fast antal politikere, som 

er under anklage for at rage til sig 
på andres bekostning. Senest 
beskyldes PP’s afdeling i Valencia 
for at have finansieret valgkam-

pen i 2007 og 2008 med bestik-
kelse fra nogle entreprenør-

virksomheder.
Den tidligere præsi-

dent for Sevilla FC, 
José María del Nido, 
afsoner en dom på 

syv års fængsel 
blandt andet for 

dokumentfalsk i 
sag med den 
nu tidligere 
borgmester i 
Marbella 

Julián 

Muñoz. Ud over personen del Nido 
har sagen ingen forbindelse til 
spansk fodbold.

Omvendt gav det genlyd i fod-
boldverdenen, at FC Barcelonas 
præsident Sandro Rosell for to 
måneder siden trak sig, da klubben 

blev beskyldt for bedrageri i forbin-
delse med købet af Neymar sidste 
sommer. I denne uge meddelte 
anklagemyndigheden i Valencia, at 
man vil undersøge salget af David 
Villa fra CF Valencia til FC Barcelona 
i 2010. Den officielle salgssum var 
på 40 millioner euro, men det hæv-
des, at den reelle pris var 50 mio. 
Joan Laporta har tidligere givet 
udtryk for, at han gerne vil tilbage 
som præsident i Barcelona, og lige 
nu er det uklart, om Rosells afgang i 
virkeligheden er resultatet af en 
magtkamp bag kulisserne i den 
catalanske storklub.

Skeletterne vælter ud af skabet, 
og det får mange til at tale om et 
land i moralsk opløsning. Andre ser 
det som et sundhedstegn, der viser, 
at Spanien har givet domstolene de 
nødvendige beføjelser, der gør det 
muligt at tage et reelt opgør med 
korruptionen i det politiske system.

Samtidig strides man om den 
historiske erindring. Slægtninge til 
ofrene for Francos undertrykkelse 
vil have vished for, hvad der er 
sket med forsvundne familiemed-
lemmer, mens højrefløjen hævder, 
at det er et brud på den tavshe-
dens pagt, der blev indgået som 
betingelse for en fredelig overgang 
til demokratiet efter Franco-tiden. 
Premierminister Rajoy er mod-
stander af et opgør med fortiden. 
Ikke desto mindre har det konser-
vative byråd i Burgos netop afvist 
at opkalde et parkeringshus efter 
general Juan Yagüe, som i 1934 
nedkæmpede arbejderopstanden i 
Asturien og stod bag en massakre 
på 4.000 republikanere under Den 
Spanske Borgerkrig. Der er også 
andre tegn på, at Spanien har flyt-
tet sig. Forleden blev oberstløjt-
nant i civilgarden Antonio Tejero 
afskediget af den konservative 
spanske indenrigsminister Jorge 
Fernández Díaz. Årsagen var, at 
Tejero besøgte sin far i fængslet 

for at fejre 33-årsdagen for det 
kupforsøg, hvor civilgardister med 
Tejero den ældre i spidsen den 23. 
februar 1981 besatte parlamentet. 
Her skød han for rullende kamera-
er op i loftet, og fik parlaments-
medlemmerne til at søge dækning. 
Kun en karakterfast indsats fra 
kong Juan Carlos fik kuppet til at 
løbe ud i sandet.

På søndag vil ingen skænke Teje-
ro en tanke. Hele ugen har de span-
ske medier varmet op til den mest 
spændende Clásico i årevis. I det 
daglige TV-program Tikitaka sætter 
man en række emner til diskussi-
on, og beder derefter nogle såkald-
te fodboldpersonligheder, som 
journalisten Juanma Rodríguez og 
den tidligere topdommer Eduardo 
Iturralde, om at råbe deres uforbe-
derlige mening efter hinanden. 
Ingen hører efter. Stilen er skinger 
og ekstrem, men den giver et 
udmærket billede af stemningen 
omkring opgørene mellem Real 
Madrid og FC Barcelona. Tirsdag 
aften råbte man om kontroversielle 
situationer og tvivlsomme dom-
merkendelser i de senere års Clási-
cos, og dem var der naturligvis nok 
af. En mand som Pepe optrådte 
hyppigt i de forskellige klip.

Onsdag morgen udkom Barcelo-
na-sportsavisen Mundo Deportivo 
med et forsidebillede af den portu-
gisiske forsvarer under overskriften 
”Pepeligro”. Ordet peligro betyder 
fare, og Pepe betyder… ja, Pepe. 
Inde i bladet bragte man en kaval-
kade med seksten kommenterede 
eksempler på hans brutale spillestil. 
Ingen ved, om Ancelotti kan holde 
ham nede, når bølgerne går højt 
søndag aften. Spørgsmålet er, om 
man tør tage Pepe med, eller om 
man giver pladsen til Varane, der 
har spillet de seneste fem kampe fra 
start. Han kan også tage dem begge 
to med og sætte Sergio Ramos ud 
på højre back i stedet for Carvajal, 
som ellers har gjort det udmærket, 
men mangler rutine fra de helt 
store kampe.

Benzema er et andet spørgsmåls-
tegn. Han måtte lørdag udgå i 
opgøret mod Málaga med en skade 
i højre lår. Bliver han ikke klar, kan 
Jesés alvorlige skade vise sig at 
blive et stort handicap, fordi den 
arme Morata endnu ikke har klasse 
til at begå sig på allerhøjeste 
niveau. Meldingen fra klubben er, 
at Benzema er i bedring, og da 
Carlo Ancelotti efter kampen mod 
Schalke blev spurgt om han havde 
sin opstilling klar til el Clásico, sva-
rede han med stort overskud og et 
glimt i øjet: ”Ja”. Det kan dårligt 
betyde andet end at Real Madrid – 
ud over de nævnte spørgsmålstegn 
og spillere – stiller med Diego 
López, Marcelo, Modric, Xabi Alon-
so, Isco, Bale og Cristiano Ronaldo. 
Iker Casillas stod – igen – en god 
kamp mod Schalke, men han spil-

”I denne uge meddelte 

anklagemyndigheden i Valencia, 

at man vil undersøge salget af 

David Villa fra CF Valencia til FC 

Barcelona i 2010. Den officielle 

salgssum var på 40 millioner 

euro, men det hævdes, at den 

reelle pris var 50 mio.”

”Tirsdag aften råbte man om 

kontroversielle situationer og 

tvivlsomme dommerkendelser 

i de senere års Clásicos, og 

dem var der naturligvis nok 

af. En mand som Pepe 

optrådte hyppigt i de 

forskellige klip.”
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ler som bekendt kun i Champions 
League og pokalturneringen, mens 
López er fast mand i ligaen. Uan-
set, hvad årsagen måtte være, er 
det naturligvis ikke en holdbar situ-
ation for Casillas, som uden tvivl 
må væk til sommer.

Kravet om en sejr lægger maksi-
malt pres på FC Barcelona, hvor 
der er spekulationer om Neymars 
plads på holdet. Tilskuerne piftede 
ad ham under forrige uges kamp 
mod Manchester City og den brasi-
lianske stjerne sad ude da Barcelo-
na søndag vandt 7-0 over Osasuna. 
Den meget Real Madrid-venlige 
sportsavis As har bragt en 
meningsmåling, som viser, at Bar-
celonas tilhængere klart foretræk-
ker Pedro på pladsen som angri-
ber frem for både Neymar og 
Alexis Sánchez. Man kan ikke afvi-
se tanken om at As ønsker at 
sætte lus i skindpelsen hos Barce-
lona. Men det er svært at se helt 
bort fra tallene, som viser, at 
Pedro fik flere stemmer end de to 
andre tilsammen. Det kan der 
være mange grunde til. Pedro 
kommer fra de Canariske Øer, men 
er opdraget på La Masia og regnes 
for at være en af klubbens egne. 
Alexis og Neymar er dyre indkøb 
udefra, og især skulle de mange 
culés på lægterne være trætte af, 
at den unge brasilianer ikke viser 
større engagement. Det har fået 

holdkammeraten Xavi til at erklæ-
re, at Neymar ofrer sig mere, end 
folk er klar over. Og når man hører 
den slags, vejrer man straks, at der 
er krise. Hvor ofte har man ikke 
hørt en bestyrelsesformand bedy-
re, at en kriseramt træner er vel-
lidt og sidder sikkert i sadlen, for 
så at fyre ham kort efter?

Ellers tyder alt på ro i Barcelona-
lejren. Et vip med Messis venstre-
fod fik al krisesnak til at forstum-
me, skrev den engelske journalist 
Sid Lowe i sidste uge efter catalo-
niernes 2-1-sejr over Manchester 
City. I søndags lavede argentineren 
hattrick mod Osasuna, og han har 
nu overtaget pladsen som klub-

bens mest scorende spiller nogen-
sinde. 370 mål i alle turneringer er 
det blevet til, og manden er kun 
26 år gammel.

Det er to hold med selvtilliden i 
orden, som mødes på søndag, og 
to hold med en relativt fast 

startopstilling. Når det kommer 
til stykket vil Tata Martino nok 
ikke sætte en dyr spiller som Ney-
mar af. Derfor kræver det et rigt 
indre liv at forestille sig Barcelo-
na med en anden sammensæt-
ning end den kendte: Valdés, 
Alves, Piqué, Mascherano, Jordi 
Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, 
Fábregas, Messi og Neymar.

FC Barcelona har som mes que 
un club identificeret sig med Cata-
loniens kamp for selvstændighed, 
og i takt med at løsrivelsesproces-
sen bliver mere og mere konkret, 
skærpes modsætningerne mellem 
Catalonien og centralmagten i 
Madrid. I det lys bliver FC Barcelo-

na og Real Madrid til fjendebilleder 
og dermed symboler på en konflikt 
uden udsigt til kompromiser. Der 
er derfor både et mesterskab og 
stærke følelser på spil, når de to 
hold mødes søndag aften. Kampen 
begynder klokken 21.00. +

”Hvor ofte har man ikke hørt en 

bestyrelsesformand bedyre, at en 

kriseramt træner er vellidt og 

sidder sikkert i sadlen, for så at 

fyre ham kort efter?”

ANNONCE

Denne artikel er blevet til som del af Svend Rybners og hans medfor-

fatter Jesper Ralbjergs arbejde på en ny bog om spansk fodbold, en 

bog ved navn ”Spansk fodbold – andet og mere end el Clasico”, som 

Tipsbladet er journalistisk sparringspartner på.

Ligesom denne artikel fortæller om Real Madrid og FC Barcelonas 

kobling til det spanske samfund, vil bogen vise, hvordan fodbolden er 

integreret i det omgivende spanske samfund i en sådan grad, at de to 
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løsrivelsestendenser, terrororganisationer, økonomi, den historiske 

erindring – og musik.

Bogen udkommer i oktober 2014 og 

kommer til at koste 299,95 kr.

Du kan dog allerede nu forudbestille 

bogen via forlagets hjemmeside til 

249,95 inkl. fragt ved at skrive kode-

ordet ”Tipsbladet” når du afgiver din 

bestilling. Tilbuddet gælder indtil 21. 

april 2014.
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