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premsa, es va calçar unes xancle-
tes i no va dubtar a fotografiar-se
amb els aplegapilotes que ahir ja
eren al club per protagonitzar la
primera imatge del torneig. Infor-
mal, com ell. Va ser la seva pri-
mera visita a una pista central
que l’espera amb impaciència.
“He jugat grans partits aquí i

no negaré que el meu objectiu és
tornar a aixecar la copa”, va asse-
gurar. Tot i que per aconseguir-
ho Nishikori és conscient que
s’haurà d’enfrontar a grans terrí-
coles i, en particular, al vuit vega-
des guanyador del Godó, Rafa
Nadal. En la seva escalada fins al
número 4 del rànquing –tot i que
després de firmar semifinals a
Montecarlo Nadal el tornarà a
avançar dilluns–, el japonès ha
aconseguit derrotar tots els juga-
dors del top-10 actual. Tot i això,
no ha derrotatmai el balear. És el
seu repte a Barcelona després
que fa un any Nico Almagro
l’apartés del seu camí cap al títol.
La seva última derrota davant

Nadal, l’any passat, va ser espe-
cialment dolorosa, ja que després

de guanyar a Barcelona, Nishiko-
ri es va haver de retirar en la que
era la seva primera final en un
Masters 1.000, el deMadrid, amb
molèsties a l’esquena quan queia
0-3 en el set decisiu davant elma-
llorquí. Una der-
rota que va posar
fi a un gran ratxa
de 14 victòries
consecutives, per
més que entre la
seva victòria a
Barcelona i aques-
ta final el japonès
es garantís l’as-
salt al top-10 per
primera vegada a
la seva carrera.
“Guanyar- lo

sempre ha estat el
meu repte. He ju-
gat cinc o sis vega-
des ambell–en re-
alitat, set– i no ho he aconseguit.
Continua sent el millor jugador
sobre aquesta superfície i gua-
nyar-lo seria fer un pas endavant
més. No serà fàcil, però penso
que cada vegada estic més a prop

d’aconseguir-ho”, va explicar.
Sorprès per la gran acollida

que va tenir ahir, inclosa la pre-
sència de diversos mitjans japo-
nesos, Nishikori va afirmar sen-
tir-se desbordat per ser un dels
protagonistes d’aquesta edició.
“Per a mi és estrany venir com a
primer cap de sèrie a aquest tor-
neig. Tot i que no sóc el mateix
de l’any passat –va reflexionar–.
He hagut de canviar en tot. Sóc
més agressiu que abans, poso pi-
lotes més dures, estic millor en
atac, em van bé les boles altes i
estic molt satisfet amb el meu
rendiment físic... però sé que es-
tar a l’altura d’aquest torneig se-
rà difícil”.
Nadal no és la seva única obses-

sió. Arribar com a primer cap de
sèrie i que el balear sigui el segon
li garanteix no creuar-s’hi fins a
una hipotètica final. El problema
és el que pot trobar-se al camí: es-
pecialistes en terra i més rodats
que ell a aquestes alçades. “Els
més difícils seran els espanyols,
David, Rafa, Almagro… Ells sem-
pre són elsmés difícils a terra, tot
i que el pitjor continua sent Ra-
fa”, va reflexionar.

Nishikori es juga a Barcelona el
que va començar a llaurar aquíma-
teix ara fa un any: la seva me-
teòrica escalada al rànquing. De-
fensar els 500 punts del Godó serà
clau per mantenir-se en el top-5.
“No és fàcil arribar fins aquí i ara
comara és gairebé impossible con-
tinuar escalant ambDjokovic gua-

nyant tots els tor-
nejos que disputa i
amb Murray i Fe-
derer allà –va ana-
litzar–. Però tam-
poc no és gens fà-
cil mantenir-se.
Per a mi ha estat

tan important arribar commante-
nir-me en el top-5. Tinc més con-
sistència, però encara em queden
moltes coses per millorar, espe-
cialment jugar més sòlid i encer-
tar en els punts decisius”.
Kei no pot fallar sobre la terra

de Barcelona per seguir a dalt.
Ahir va assegurar que s’havia pre-
parat a consciència per fer-ho.
“Si he aconseguit guanyar a Djo-
kovic i a Federer és que puc ser
on sóc, però aquí no m’ho po-
saran gens fàcil”, va explicar el ja-
ponès, que avui mateix ja estarà
concentrat en el torneig. D’aquí,
també, la seva renúncia aMonte-
carlo, on no es jugava res en no
haver participat l’any passat.
“És difícil jugar cinc tornejos a

Europa abans de Roland Garros,
no tinc residència aquí per des-
cansar i preparar-me i elmeu rep-
te és jugar bé en aquest torneig i
a París”, va revelar sense ama-
gar-se. La lesió que el va apartar
de la lluita pel títol de Madrid fa
un any el va frenar també en el
Grand Slam francès, on va caure
a les primeres de torn. Tot el que
sumi a RolandGarros i no perdi a
Barcelona marcarà l’esdevenir
de la seva temporada.
Perquè Nishikori arriba amb

els deures fets: ha revalidat el tí-
tol que va conquerir l’any passat
a Memphis, ha arribat a la final
d’Acapulco, d’on va arrencar 300
punts, i ha avançat fins als quarts
de final en el Masters 1.000 de
Miami, on sense poder assolir les
semis de la passada temporada
creu que ha jugat al seu millor
nivell. “Crec que vaig jugar molt
bé a Miami i estic segur que ho
puc fer aquí”, va concloure.c
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“El meu objectiu és tornar
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“Guanyar contra Nadal
sempre ha estat el meu
objectiu; penso que cada
vegada hi sóc més a prop”

El Barcelona Open Banc Sabadell
de Tenis-Trofeu Comte de Godó
no només és un dels tornejos
amb més tradició del calendari
del tennis mundial sobre terra
batuda, sinó que també és una
magnífica plataforma per a la
projecció exterior de la ciutat
de Barcelona.
Banc Sabadell s’ha vinculat a

aquest històric torneig des de fa
vuit anys com a patrocinador
principal. L’Open és avui un bon
exemple de col·laboració publico-
privada i ens ofereix cada any
una magnífica oportunitat per fer
evident la nostra identificació
amb l’esforç personal, l’afany de
superació i el fair play, atributs i
valors associats al tennis.
Quan un esdeveniment espor-

tiu s’organitza des de fa seixanta-
tres anys ininterrompudament, el
seu arrelament és tan sòlid que,
més que d’una competició espor-
tiva, es tracta d’un veritable es-
deveniment social i un atractiu
més de Barcelona a la primavera.
L’Open és un canal de promo-

ció de la ciutat, però també dels
qui donem suport a aquest magní-
fic torneig, consolidat com una
de les plataformes promocionals
més importants per a la nostra
imatge de marca. Més de 30 mili-
ons d’espectadors i una generació

de valor sobre la nostra imatge
pública estimada en més de 200
milions de dòlars avalen la seva
importància.
D’altra banda, actualment el

millor esportista espanyol de tots
els temps i una icona del tennis
mundial com Rafa Nadal és l’am-
baixador de la marca Banc Saba-
dell a tot el món. La seva manera
de ser i els seus èxits esportius
encaixen a la perfecció amb la
imatge que Banc Sabadell desitja
transmetre. Guanyador en vuit
edicions d’aquest torneig, saber
si ampliarà encara més el seu
domini a l’Open és un dels atrac-
tius d’aquesta nova edició.
I, amb Rafa Nadal, un ex-

cel·lent cartell amb altres des-
tacats tennistes nacionals i inter-
nacionals que ens faran gaudir
intensament d’aquest magnífic
esport del tennis.
Benvinguts, doncs, al Barcelo-

na Open Banc Sabadell-Trofeu
Comte de Godó. Espero que gau-
deixin dels múltiples al·licients
que ofereix sempre Barcelona i
d’aquest excepcional esdeveni-
ment ciutadà que és avui aquest
torneig. Sens dubte, una de les
cites ineludibles per la seva mag-
nitud esportiva, social i institu-
cional de la ciutat.

President
de Banc Sabadell

L’avalen 30 milions
d’espectadors i un valor
d’imatge de més de
200 milions de dòlars

63è BARCELONA OPEN BANC SABADELL
TROFEU COMTE DE GODÓ

UN CAMPIÓ EN XANCLETES
Nishikori es prepara per a la seva
primera foto oficial al Barcelona
Open Banc Sabadell a la pista
central amb un grup d’aplegapilotes


