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ELS COMPANYS. Guillem, Masip, Boira i Pep van estar donant 
suport a Triguero des de la grada i van dedicar-li una de les tres pan-
cartes al·lusives al punta vilanoví que es van veure al Camp Nou. 

FDG / M. VALL

ESPERANT L’OPORTUNITAT. Triguero va tastar la comoditat dels 
seients de la banqueta del Camp Nou abans de saltar a la gespa. En la 
imatge està acompanyat pels deportivistes Verdú i Cristian.

FDG / M. VALL

SUPORT FAMILIAR. Els pares del futbolista no es van perdre cap 
detall de l’estrena del seu fill amb la selecció catalana absoluta. La 
companya de Triguero i la germana del jugador tampoc van faltar.

Somni complert

firmar l’únic gol del partit i al 
minut 73 va arribar l’hora del 
seu debut. Lluïa el dorsal 19, 
es va senyar i va irrompre a 
la gespa de l’Estadi. El punta 
vilanoví es va situar a l’eix de 
l’atac de la selecció, amb Ser-
rano i Cristian a les bandes. 
Triguero tenia clar que no 
s’havia de complicar la vida i 

d’Ever Banega, el migcampis-
ta del València.

El matx s’havia decidit al 
minut 72, quan Lavezzi va ca-
çar una rematada defectuosa 
de Biglia per batre Morales. 
La selecció olímpica de l’Ar-
gentina, amb Messi i Agüero 
com a puntes de llança, va 
dominar durant la primera 

meitat, però va topar amb 
un sensacional Víctor Val-
dés. A la represa, l’aparició 
de Joan Verdú al mig camp 
va donar poder combinatiu 
a Catalunya i Serrano va te-
nir les dues millors opcions 
de gol del conjunt de Pere 
Gratacós sense poder batre 
Ustari. 

Triguero debuta amb Catalunya al Camp Nou en el partit 200 de la selecció

Àrbitre:
Álvarez Izquierdo. Bé. Va amonestar 
Piqué i Chica

Gol:
0-1, Lavezzi (72’)

Estadi:
Camp Nou: 42.380 espectadors
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Catalunya:
Víctor Valdés (Morales, 46’); Bruno 
Saltor, Lopo (Verdú, 46’), Belenguer, 
David Garcia (Chica, 46’), Piqué 
(Carlos García, 46’), Sergio, Gerard 
(Àngel, 61’), Luis García (Cristian, 
61’), Serrano i Jonathan Soriano 
(Triguero, 73’). 

Argentina

1

Argentina:
Ustari, Fazio, Insúa, Ansaldi, Zaba-
leta, Banega, Gago, Messi (Biglia, 
71’), Higuaín (Di María, 61’), Lavezzi 
(Zárate, 83’) i Agüero (Marco 
Rubén, 55’)

Triguero busca la pilota en presència del sevillista Fazio FDG / M. VALL

quan rebia d’esquena busca-
va el company que tenia de 
cara. Només va fallar en una 
passada enrere que va propi-
ciar un contracop de l’Argen-
tina ben resolt pel porter Mo-
rales davant del Kun Agüero. 
Les diagonals del davanter 
del Vilanova eren constants 
entre els dos centrals de l’al-

biceleste. Al minut 75 va inten-
tar tirar un túnel al sevillista 
Fazio i al 80 va buscar una 
paret a Cristian. La llàstima 
és que els seus moviments 
no van poder acabar en cap 
rematada. En l’intercanvi 
de samarretes del final del 
partit, Triguero va permutar 
el seu 19 de Catalunya pel 8 

// GERARD MUÑOZ CHÉRCOLES

El més fotut és que això 
s’acaba, però tot el que he 
viscut serà inesborrable. 
Aquestes són les paraules 
que Santi Triguero va pro-
nunciar a la zona mixta del 
Camp Nou després d’haver 
vist complert el seu somni 
de jugar al coliseu blaugrana 
en el Catalunya-Argentina 
de dissabte passat. L’extrem 
del Vilanova va disputar els 
últims 20 minuts (17 més el 
descompte) del partit 200 
de la selecció catalana en 
la demarcació de davanter 
centre i es va convertir en 
el futbolista amateur que 
ha jugat durant més estona 
amb el combinat absolut de 
Catalunya.

Quan va començar la 
segona meitat Triguero va 
intensificar els exercicis 
d’escalfament a la banda i al 
minut 69 va ser cridat perquè 
s’apropés a la banqueta. Era 
l’últim canvi de Catalunya. 
Mentre rebia les últimes or-
dres de Gratacós, Lavezzi va 


