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ALINEACIONS
ESPANYOL
1 Mora
18 Navas
4 Lopo
5 Soidevilia
16 Ricardo
22 Àlex
8 Morales
14 De Lucas
15 Palència
24 Roger
23 Tamudo
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REAL MADRID
1 Casillas
6
2 Michel
5
22 Pavón
5
18 Karanka
5
3 Roberto Carlos 5
6 Helguera
5
16 Flavio
4
10 Figo
4
7 Raúl
6
21 Solari
5
4
9 Morientes

Dilluns 4 de febrer del 2002

CANVIS
14Guti
(4)
(Morientes 56')
U Martín Posse (6)
(Roger67')
23 Munitis
(4)
(Flavio 70')
2 Fran
(5)
(Ricardo81')
3 Rotchen
(5)
(Palència 84')

GOLS
0-1. d ' ) Tot just posar-se la pilota en
moviment Figo fa una obertura a la dreta,
Flavio ta la centrada i el refús de la defensa
cau a peus de Raúl, que marca pel pal curt.
1-1. (32') Jugada per l'esquerra de Palència,
que cedeix al centre, oti De Lucas controla
i amb la dreta de rosca troba l'escaire
esquerre de Casillas.
2-1. (74') Àlex treu una falta assajada al
segon pal, Palència toca de cap i Tamudo bat
Casillas amb molta comoditat.

ÀRBITRE
Iturralde González
Col·legi basc.
Targetes grogues:
De Lucas (14')
Lopo (44')
Àlex F. (63')
Ricardo (77')

INCIDÈNCIES
Competició; Quarta jornada de la segona
volta de la lliga.
Estadi: Lluís Companys. Hi van assistir
47.900 espectadors, que van fer el rècord
d'assistència a Montjuïc en partit de lliga,
superant amb escreix les previsions del club.
Prop de 15.000 seguidors del Madrid van
passar per taquilla.
Terreny de joc: En bones condicions.
L'Espanyol va treure 10 còrners (cinc a cada
part), per 5 del Madrid, quatre d'ells a la
segona meitat.

Cau un
ODépor, Barca
i Madrid s'han
agenollat a
Montjuïc contra
un Espanyol
motivadíssim
O El suport de
rafició va ser
decisiu per
capgirar el 0-1 i
superar el Real
Madrid
O La màgia de De
Lucas i Testilet de
Tamudo van
desarmar un
rival cansat i
sense alè
O L'actitud, el
poder físic i la
mentalitat dels
de Flores van
ser les claus de
la victòria

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Un gran Espanyol. Aquest és el
missatge amb què tothom es va
quedar ahir en acabar el partit
contra el Real Madrid. Gran en
motivació, en actitud, en poder
fi'sic, en joc, en gols, i amb una
afició que es mereix un 10. Tots
a q u e s t s c o n d i c i o n a n t s van
coincidir ahir al Lluís Companys i l'Espanyol va fer agenollar el tercer equip gran de la lliga al seu estadi després de superar el Dépor i el Barca. Ningií
no pot qüesdonar el 2-1. L'Espanyol s'ho va guanyar a pols
i amb molt de mèrit, perquè va
haver de redreçar el partit després d'encaixar el 0-1 q u a n
centenars d'aficionats encara
no havien arribat al camp. És
un triomf per treure pit i conclusions.
L'Espanyol va reivindicar el
seu paper d'equip sòlid que no
es mereix ocupar una posició a
tocar de l'infern del descens.
Però, d'altra banda, cal exigir-li
que aquesta actitud es perllongui quan té davant seu rivals de
la seva lliga. Es diu que el triomf
d'ahir ha de ser el punt d'inflexió per enlairar-se definitivament, però en realitat valdran igual els tres punts contra
el Madrid que els tres de Vallecas o els del Valladolid diumenge vinent.
27 segons. El 0-1 quan encara
no s'havia complert el primer
minut va exercir de revulsiu
per als de Paco Flores, i vist
com va anar el partit, possiblement va perjudicar més els de
Del Bosque. Els locals van saber refer-se aviat i el gol, que
havia provocat massa nervis,
sobretot en Mora i alguns de-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 4/2/2002. Page 12

Angel Morales persegueix Solari, a qui va guanyar gairebé sempre la partida, EFE

tenses, va deixar pas lliure a un
Espanyol que va començar a
tenir més temps la pilota i a
fer-la circular amb coherència
buscant sempre les bandes i els
canvis de direcció del joc. Els
aficionats, veient que el seu
equip s'entregava en cada ac-

ció, el van fer volar amb els seus
ànims. Mica en mica, els de
Flores es van fer els amos del
partit. Davant seu, al Madrid
només Raúl inquietava, perquè Figo estava sent anul·lat
per Ricardo i ni Solari ni Flavio
ni Helguera no es deixaven no-

tar. Per part espanyolista cal
destacar l'entrega de Palència
i la capacitat de desbordar en
accions individuals de De Lucas, que, per fi, torna a recordar
el tros de jugador que és. Amb
paciència i madurant el partit
va arribar el gol de l'empat mit-

