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rs, això s'anima
O La lliga tanca la primera
volta amb una demostració
de poder del Real Madrid

O El València reacciona a
temps i es guanya el crèdit
per ser candidat al títol

O Kovacevic torna a la Real
Sociedad i és el gran
fitxatge del mercat d'hivern

QU1M:FERNANDEZ
Barcelona

,'El final de la primera volta de
la lliga es va convertir dissabte
en üna demostració de força
del Real Madrid i la promesa
d'exhibir Zidane cada cap de
setmana. La seiisació general
després de dinou jornades és
que Zidane està per sobre de
qualsevol altre jugador i que el
debat que es va originar a partir
del rendiment que va oferir en
les primeres jornades era tan
inútil com úna cassola de cera.
Zidane eleva el nivell de la,lliga
en general i generà por, sobretot entre els defenses dels
equips més modestos.
Pel futbol que van jugar dissabte, els maidridistes són ara
. mateixl'equip més poderós del
campionat, però està per veure
com passen el mes de febrer i
coiri suporten el feix de partits
de la lliga de campions que els
caurà a sobre. Per darrere hi ha
. ün grup —format pel Gelta, l'Alavés, el Deportivo, el València
i el Betis— que els poden fer un
favor fent-se mal entre ells. No
n'hi ha cap que estigui per sobre dels altres. El Deportivo
semblà adormit fora dè casa, el
Celta va a la seva, el Betis ja en
té prou sent allà on és, l'Athletic creu én ell mateix, el València fa dies que pedala fort i del
Barcelona val més no par,lar-ne. En tot cas, l'únic que ara
mateix té clar que vól jugar pel
títol de lliga és el València. Se^
gurament per una qüestió
d'orgull del seu entrenador,
Rafa Benítez, a qui han qüestionat amb una intensitat gairebé política des del primer dia
que es va calçar a Paterna. El
València animarà diumenge, al
Bernabeu, el començament de
la segona meitat de la lliga. Una
altra ocasió per comprovar la
solidesa del bloc del líder.
Massa partits. Si l'evolució
futbolística de primera divisió
no fa un capgireu, el destí del
Rayo Vallecano, el Tenerife, el
Mallorca, l'Osasuna i la Real
Sociedad serà només evitar el
descens. Fins ara han aportat
ben poca cosa. L'acumulació

La prudència deí
Sevilla i la caínia de
Fernando Vázquez

Zidane salta amb Podestá, del Sevilla, en una acció d'un partit de lliga d'aquest any.

de partits ha carregat èn excés
el Mallorca però no li ha esgotat els recursos. Recursos que
sembla haver perdut el Vila-real, tan eufòric à començament de temporada, o que no
troba de cap rnanera el Saragossa. Sense dir gaire res, l'Osasuna es va construint una
base sòlida de mica en mica.
Però el Rayo no sap on va i cada
setmana li han sacsejat l'estómac amb un enrenou diferent.
Sembla que a Vallecas ningú
no ha capfermat ni una corda
i, sobretot, fa la sensació que té
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un equip ae jugaaors que ja
n'han vist de tots colors i que
van fer destituir de mala manera Goikoetxea perquè no els
deixava ensenyar a fer fills al
pare. A Tenerife, que tampoc
no van bé,l'eritreñador va aprenent el funcionament de la ca^
tegoria a força de clatellòts.
Però se'n va sortint. A Sant Sebastià també han aplicat una
idea, la de Toshack, que ja té l'equip a mida ün cop s'ha tret de
sobre els que li feien nosa i ha
fet tornar Kovacevic, el gran
fitxatge del mercat d'hivern.

LES DADES
2001-2002 2000-2001

Gols marcats
Mitjana de gols
Gols dels equips locals

535

464

' 2,8

-2,4

324

279
185
180
277
92
49
48
60
51
59

Gols dels equips visitants 211
Gols estrangers
Gols estatals
Victòries locals
Victòries visitants
Epats
Penals assenyalats
Penals transformats
Expulsions

211
311
99
40
51
61
45
58

ri ¡evilla va arribar a
: 'I' mera sense fer fressa i
'.I quedara sense patir SI
•. 'iserVa la serenitat que
••. exhibit fi.ns ara El club
. ! donar un vot de
•ifianQa a Francisco
•-" iparros i li va regalar l'any
.i'•retorn de l'equip a
:•! Tiera Fins ara, Caparros
••.•! mantingut el seu equip
• • unadinàrhícade
•' • ularitat adequant la
I ••idenciaalcaràrter
«••ibiciós que li estan
;3fant els jugadors Pero,
•• -bre qualsevol altra cosa,
•' . jarros ha conservat el
.•dcter fon I ha controlat
estidor Tambe es cert
'iii-ï el Sevilla ha tingut la
•'tuna de descobnr Reyes
• .illardo al magatzem dels
• •. Jipsinfenorspero
i • ntrada s'ha mantingut
• •¡•ílaunspnncipis
' ¡ijolistics
• ernando Vázquez ha fet
'• • so menys el mateix a
'• • Palmas pero, de mica
••• iiica, l'estabilitat se li va
• olant entre els dits
. i.:quez ha construït un
- l ' j i p amb un fonament
•'•'•d recorrent a la ,
iri iginaciO, desgranant els
•' jrsos que li ofereixen els
. l'-iadors, estudiant les
:• •.sibilitats que li ofereix
• .1. a partit i convencent els
rivals que jugar a l'estadi
Insular exigeix una
responsabilitat futbolística
especial Però els
problemes econòmics del
club porten camí de
desballestar tota
l'estructura de l'entrenador
gallec que no podra dir res
SI els jugadors es queixen
perquè no cobren, tal com
va fer, fa pocs dies, el
porter Nacho González,
que està disposat a no
renovar

