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Gervin, un ail-star que ve al TDK
perquè «encara gaudeixo jugant»

Elmiticalaex-NBAvaarribarabirIaquestmatipassalarevlslômèdlca
Foc  abans  del  migdia,  j  en

tre  l’expectaciô  de  la premsa  es
portiva  j especialitzada,  va  apa
rèixer  a  la  terminal  de  vols  in
ternacionals  de  l’aeroport  de!
Prat  Georgé  Gervin,  l’ala de  37
anys  j dos  metres  que  ha  fitxat
e!  TDK  Manresa  per  suplir  Bo
ban  Petrovic.

De  complexié  fisica  ileugera
(86  kg),  Gervin  va  demostrar
una  gran  serenor  en  les  seves
deciaracions,  prôpies  d’un  ju
gador  que  ho  ha  estat  gairebé
tot  en  e! bàsquet  professional:
no  conec  detalis  de!  TDK,
perô  espero  que  ens  entenguem
bé  amb  els  companys  j  amb
l’entrenador.  Puc  ajudar  a fer
una  bona  temporada,  tot  i que
séc  conscient  que  la meva  tra
jectôria  a la NBA  fa  és una his
tèria  tancada.  A  la liiga corner-
cia!  estava fent  una bona actua
cid  j em  veig en  condicions  de
rendir,  vine perquè  encara gau
deixo  jugant  a  bàsquet».  Ger
vin,  que  estava  jugant  ara  ai
Quad  City  Thunder  d’Iowa  (21
punts  j  7  rebots  de  mitjana),
negà  que  la  qùestiô  econômica
fos  la  part  fonamental  de  la
seva  vinguda.  El  club  ha  des-
mentit  que  el seu  cost  arribi  ais
200.000 dàlars  pels  quatre  me
sos  que  jugarà.

«El  meu germà m’ha
convençut  que vingués»

Quatre  vegades  màxim  ano
tador  de la  NBA,  Gervin tingué
una  experiència  a  Europa  la
temporada  86-87,  al  Banco  di
Roma:  «d’ailà,  em  va agradar
la  intensitat  en  e! foc  i fugar
dues  vegades  per  setmana.  E!
TDKa  la A-2?  No  em preocu

pa,  aixè.  E!  que  vuil és  complir
amb  la  meva  tasca  j  fer  els
punts  que  l’equip  necessiti».

En  la  seva decisid  de venir  al
TDK,  hi ha  influït  força i’expe
riència  de!  seu  germà  Derrick,
que  fa tres  anys  va jugar  al  Ca

jasur  de Côrdova,  a Primera  B:
«m  ‘ha parlat  moit  bé  d’aquest
pats  j,  tant  a mi  com  a la meva
dona,  ens  agrada molt  la cultu
ra  espanyola».

El  president  Carles  Casas  va
acudir  a  rebre’l  i junts  van  di-

nar  amb  representants  de  la fir
ma  TDK,  clau per decidir  el seu
fitxatge.  Aquest  mati passarà  la
revisid  mèdica  i tot  seguit  s’in
corporarà  ais entrenaments.  Es
vol  que  debuti  dissabte  contra
e!  Cajacanarias.

Un ‘home de
gel’ que diu:
«he olilidat la

droga gràcies al
liàsquet»

Pei  seu  estil  de  joc,  sobri  j
elegant,  per la seva manera  d’a
frontar  la  vida,  George  Gervin
rebia  el nom,  en els seus millors
anys  a  la  NBA,  de  iceman
1’home  de  gel.

Un  estoïcisme  de!  quai  Ger
vin  cônfessava  ahir  que  «cl
temps  m ‘ha fet  perdre  en molts
aspectes;  no, fa  no sôc tan fred,
i  en  cl foc  cm  sento  embolicat
en  una  tasca  que  és  coblectiva,
en  una  plantilla  de  deu fuga
dors».  Gervin  ha  estat  sempre
un  gran  anotador,  perà  en  te-
nia  en  contra  seu  els qui  deien
que  era  poc  solidari  a  l’hora  de
defensar.

«Una  època trista»

Els  probiemes  personais,
l’addiccid  a  la  cocaïna,  el  van
afectar  temps  enrera,  j eh  ho re
corda  «com  una  època  moit
trista,  m ‘estimo  més  no  mirar
enrera.  Va ser  un  temps  en  què
no  m ‘ocupava e! bàsquet,  perè
gràcies  a  l’esport  també  m ‘he
pogut  rehabiitar».

E!  fet  de  reprendre  la  relacié
amb  la  seva  esposa  —  havien
estat  separats—,  l’ha  estabilit
zat,  i en  pocs  dies s’espera  1’ar-
ribada  d’ella  i  dels  seus  tres
fuis.  Com  que els nens  estudia
ran  en una  escola  americana  de
la  capital  catalana,  Gervin  viu
rà  a  Barcelona.

Fins  ahir  al  matI,  quan  va
veure  ais  diaris  que  arribava
Gervin  i  els  periodistes  e! van
començar  a  trucar,  Bôban  Pe
trovic  no  va  conèixer  que  era
canviat  com  a  estranger  del
TDK:  «fa  cinc  dies,  la  meva
manager  cm  va  trucar  i cm  va
dfr  que e! club voila  que fes  més
punts,  que  m ‘hi esforcés.  E!  vi
ce-president  Algué  també
m  ‘havia  comentat  que  ilancés
més;  fo  li  vaig respondre  que  si
no  m ‘arribaven  pilotes  era  di
f(dil».

Petrovic  va  fer  31  punts  a
Valladoiid,  perô  el  seu  desti  ja
era  decidit:  «diumenge,  la ma
nager  em  va  trucar  per  dir-me
que  venia  un  americà  ii  prova,
perè  que  no  era  clar  si es  que
dava  i  si  era  per  mi  o  per
Sayo».  Ahir  a  la  tarda,  ei club
no  ii  havia comentat  res;  el pre
sident  Casas  tenia  previst  par
iar-hi  al  vespre.  Per  a  Casas,
«és  com  un  trauma  per  a  mi;

personalment  és  un  gran  xi
cot».

Tranquil,  perà  una  mica
«sentit  per  com  ha  anat  tot»,
Petrovic  és  acompanyat
aquests  dies  per  la  seva  esposa
Silvana  i peis  seus  fiils  Lazar  i
Yeiena,  que  l’han  ajudat  a  pas
sar  ei  tràngol.  E!  jugador  des
coneixia  que,  segons les normes
de  la FIBA,  no pot jugar  aques
ta  temporada  a  cap  altre  club
espanyol  o  de!  continent:  «no
sé  si cm  quedaré  només  per  en
trenar,  no  cm fa  massa  gràcia.
Quasi  pari  arnb cl club,  decidi
ré.  A  l’estiu podia  haver anat a
Venècia,  perè  cm  van  dfr  que
m’aniria  milor  aquz’...».

Sessié  al Congost
sense  Boban  ni Gervin

Petrovic  no  es va presentar  a
l’entrenament  d’ahir,  perquè
«vu!!  aclarir primer  com  queda
la  meva situacid».  Meléndez  no
sabia  res  i  l’esperava  al  Con-

gost,  com  també  esperava  l’a
mericà  Gervin:  «cm  van dir que
tindria  una  reunié  amb  cil  i
amb  e! seu  manager,  havia pre
parat  fa  uns  nous  sistemes  en
anglès,  perè  cm  dieu  que  és  a
Barcelona».  Alguns  afeccio
nats  van  baixar  ai  pavellô  amb
la  intenciô  de veure  l’estrella  en
directe.

De  Gervin,  Meléndez  opina
que  «potser  ha estat un dels deu

millors  fugadors  que  han  pas
sat  per  la NBA  I segur  que  no
se  n ‘ha oblidat;  conflo  que  es
tigui  en forma  maigrat  l’edat».

A  la plantihia, també s’està a
l’expectativa  de la incorporaciô
de  Gervin,  mentre  que  Sayo Sa
rancic  es doua  de l’obligat  adéu
de  Boban,  «un company  i  un
bon  arnic,  en  una  situacid  dcli
cada  que  no  agrada  a  ningil».

x.P.

Et  president Casas va rebre e! sen gran fitxatge

Petrovic va sabÉr pels
diaris que era eH a qui
feien fora de I’equip

Fins al final
‘de laLliga
només hi ha
opcié a un
aitte canvi

Amb  Subias  i  Gervin,  el
TDK  ha cobert  ja  dues  de les
tres  possibilitats  de  canvi  de
jugadors  que  contempla  la
hliga  ACB.  D’aqui  fins  que
la  competicié  s’acabi,  no
més  es  podrà  fer  una  altra
variaciô.  Quan  Pujolràs  e
recuperi  de!  colze,  j  si  es
reincorpora,.  el  contingent
quedarà  exhaurit  de! tot.

Entesa  l’entrada  de  Ger
vin  com  «e! revulsiu  anota
dor»  que l’equip  fajornades
que  necessita,  no  es  com
prèn  tant  la  incorporaciô  de
Subias.  L’entrenador  Flor
Meléndez  ho  justificà  en
veure  que  no  hi  havia,  quan
es  va  prendre  la  decisié  de
permuta  entre  Pujolràs  j Su
bias,  un  fitxatge  estranger
en  vjsta.  Si Gervin  rutila,  no
caldrà  patir-hi.

LA

Boban,  amb  la sevr  esposa  Silvana i  els  sens dos. L,  ahir a  la
seva  Ilar manresana


