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Ruleta russa periquita
EMPAT · L’Espanyol arrenca un punt de Balaídos després de remuntar un 2-0 BOGERIA · El Celta va estar a punt de
sentenciar però Casilla va salvar el conjunt blanc-i-blau, que va tenir en el cap de Colotto la victòria en el temps afegit
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CELTA: Yoel, Hugo Mallo,
Cabral, Fontàs, Toni, Oubiña, Álex López (Madinda,
89’), Krohn-Deli, Augusto
Fernández, Nolito (Rafinha,
75’) i Charles (David Rodríguez, 84’).

ESPANYOL: Casilla, Javi López, Colotto, Moreno, Fuentes, David López (Abraham,
72’), Víctor Sánchez, Stuani,
Simão, Pizzi (Thievy, 60’) i
Sergio García (Raúl Rodríguez, 79’).

GOLS: 1-0 (43’) Álex López. 2-0 (47’) Charles. 2-1 (53’) Víctor Sánchez. 2-2 (75’) Thievy.
ÀRBITRE: José Teixeira Vitienes. Targetes grogues a Fuentes, Simão, Víctor Sánchez, Álex López i Augusto Fernández, Rafinha, David Rodríguez i Javi López.
PÚBLIC: 20.600 persones a Balaídos.

Román Martínez
VIGO (ENVIAT ESPECIAL)

L’Espanyol va mostrar la
seva cara més camaleònica en la jornada inaugural
de lliga, en un partit boig a
Balaídos, on va passar de
controlar el partit amb
una gran seguretat defensiva, a fer aigües i encaixar
dos gols al final de la primera part i al començament de la segona. Tot i això, els deixebles d’Aguirre
es van refer amb un oportú gol de Víctor Sánchez,
l’oportunisme de Thievy i
la fortalesa sota pals de Casilla que, en ple allau de joc
local, va salvar un punt. La
bogeria final, la muntanya
russa blanc-i-blava va arribar a la cloenda amb una
rematada de Colotto que
per poc no va donar el
triomf a l’Espanyol. Un
equip blanc-i-blau que va
viure tots els registres
emocionals possibles en
poc més de noranta minuts en una proleg del que
pot ser la temporada.
Javier Aguirre va apostar a Balaídos pel mateix
onze que va empatar fa
una setmana contra el
Tottenham i Luis Enrique
va posar el seu teòric onze
de gala amb l’absència destacada de l’ex blaugrana
Rafinha, estrella emergent dels gallecs però que
va romandre a la banqueta

perquè tots just acabava
de sortir d’una lesió. Els
blanc-i-blaus van mostrar
una bona predisposició defensiva però la fluïdesa del
joc es diluïa de mig camp
cap endavant. Només el
voluntarisme de Pizzi i un
combatiu Sergio García
trencada l’esterilitat catalana. El Celta responia a
les tíbies mossegades del
l’Espanyol amb la mateixa
moneda: bona estructura
defensiva però sense gaires idees en atac. Pizzi
trencava la teranyina defensiva local amb una bona passada filtrada cap a
Sergio que per poc no connectava el seu xut. Els gallecs ho provaven amb un
xut llunyà d’Álex López
que trobava els guants de
Kiko Casilla. El partit es va
animar en el final del primer acte. Stuani arrencava un bon xut que acabava
a les mans de Joel. Els gallecs seguien amb l’intercanvi de cops amb un centre xut endimoniat d’Augusto que va repel·lir Casilla amb encert. El partit
agafava un ritme vertiginós sense mig del camp.
En la següent jugada Sergio García acabava una
contra cop amb un xut
col·locat al primer pal de
Joel. El partit estava boig i
sense un guió clar el gol podia caure en qualsevol de
les dues porteries i qui va

Sergio García, molt actiu, davant la pressió de Cabral ■ EFE

colpejar primer va ser el
Celta. Khron-Delhi va picar una pilota a la frontal i
Álex López, trencant el fora de joc, es va endissar
dins de l’àrea per fer el primer de la nit sota les cames de Kiko Casilla. Els gallecs s’emportaven un premi massa gran per la feina
feta durant el primer acte
però el futbol només respon als gols materialitzats
i en això els de Luis Enrique havien agafat avantatge en el marcador.
La represa va suposar
un martiri per als deixebles d’Aguirre. La solvència defensiva es va tornar
un nyap en només un minut. Assistència des de
l’esquerre del danès
Khron-Dehli que rematada de cap de manera inapel·lable Charles guanyant la posició als dos
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centrals. El Celta es trobava amb el millor partit de
la nova era Luis Enrique
en un colofó perfecte pel
seu 90 aniversari i esborrava els dubtes d’una temporada nefasta on només
havien marcat un gol en
tota la pretemporada contra del Coruxo de segona
B. L’Espanyol va trobar
una bombolla d’oxigen
cinc minuts després. Una
remat de Sergio García va
rebotar en un defensa i
Víctor Sánchez, amb un
xut sec des de la frontal,
retallava distàncies per seguir alimentant la incertesa del marcador. El gol va
tallar l’efervescència local
i va donar ales als periquitos. Aguirre va canviar la
parella de ball de Sergio
García fent entrar Thievy
Bifouma en el lloc de Pizzi.
El francès va tenir aviat

una bona ocasió, després
d’una magnífica assistència del davanter del Bon
Pastor, però la seva rematada va trobar la resposta
de Joel sota pals. L’Espanyol no afluixava en la seva intenció d’anar a pel
partit i posava a prova la
seva capacitat per capgirar un marcador advers.
Luis Enrique no es quedava enrere i posava dinamita en atac fent entrar Rafinha per Nolito. L’hispanobrasiler va començar a
carburar de seguida amb
una gran jugada personal
que per poc acaba amb el
tercer gol local. Casilla va
salvar la diana amb uns
gran reflexes. El tarragoní
es va haver de multiplicar
en el setge local salvant
dos gols més. L’Espanyol
es mantenia viu de miracle en el partit només sos-

tingut per l’aritmètica del
marcador. La fe de l’Espanyol va moure muntanyes
i Thievy va aprofitar una
imprecisió de la defensa
local per agafar una pilota
en la frontal i definir a la
perfecció davant la sortida
de Joel. L’empat no assegurava res i Kiko Casilla va
treure una fantàstica aturada a una rematada de
cap de Cabral que va fer
emmudir a Balaídos que ja
cantava el gol. Colloto va
tenir al seu cap la rúbrica a
la remuntada perfecte en
el temps de descompte però la seva rematava de cap
es va anar un xic per sobre
del travesser. Al final el
marcador no es va moure
fins al final i l’Espanyol va
rescatar un punt de Balaídos que enforteix la seva
moral tot i les llacunes
existents en el seu joc ■

