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Regularitat

Palència i els cargols

Tres amb molèsties

El centrecampista Àngel Morales ha tomata reclamar
«més regularitat per afrontar la recta final del
campionat, en què ens hi juguem molt». Morales, que
diumenge va completar una actuació notable, ha
reconegut: «Sempre que hem guanyat un equip gran
no hem estat capaços d'encadenar aquest triomf amb
més resultats positius que ens han impedit
enlairar-nos.»

Francisco Palència i l'exdirector.
general Fernando Molinos van ser •
distingits ahir membres d'honor de
la 18a Festa del Cargol que,
apadrinada pel directiu del Barca
Josep Mussons, aplega cada any
jugadors i esportistes d'elit en un
dinar de germanor.

Raúl Tamudo, Albert Lopo i Toni
Soldevilla són alguns dels
damnificats per l'esforç de
diumenge contra el Real Madrid. El
defensa va rebréuna fort cop als
isquiotibials, Lopo té un cop al ^
maluc i Soldevilla, un ull de bellut
també a causa d'un cop.

Canvi de xip a
O Sense temps per gaudir
del triomf, els espera demà
un Rayo que cotitza aTalça

O Tamudo somia ser inclòs
per Camacho a la llista de
l'Espanya-Portugal

O Dé Lucas no creu que la
renovació es tanqui pel bon
partit contra eí Real Madrid

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Tamudo ho té clar. El futbol és
de vegades tan ingrat que no et
deixa temps per celebrar els
triomfs importants. «És un dia
molt feliç per a tots nosaltres,
però ara cal oblidar el Madrid
i pensar que t e n i m un altre
compromís decisiu al camp del
Rayo sense deixar-nos temps
per pair la tranquil·litat que
dóna guanyar tres punts contra
un equip gran i fent un bon
partit.» Tamudo es va adreçar
als seguidors més dinàmics de
l'Espanyol per dedicar-los un
gol que per a ell és «especial
perquè no havia marcat mai al
Madrid i va significar el gol de
la victòria, però jase sap que els
gols vénen a ratxes i jo personalment estic fent gols i tenint
sort en aquest sentit». Tamudo
espera poder superar els 11
gols de là temporada passada.
«De moment vaig per bon camí
i espero superar-los sense massa problemes». Del joc del seu
equip contra el Madrid va destacar: «Tot va sortir rodó, sabíem que havíem de jugar molt
concentrats i el que havíem de
fer i es va complir tot ñl per randa.»
Ara però, el Rayo reclama l'atenció dels e s p a n y o l i s t e s .
Demà a les nou juguen coiitra
un rival directe que últimament està en ratxa i que ha canviat força des de l'arribada de
Gregorio Manzano. Respecte
al rival, Raúl Tamudo opina
que guanyar-los «serà més difícil que guanyar el Madrid perquè els punts són més importants per ells i perquè saben
que si ens guanyen es posen a
tres punts de nosaltres i ens
col·locarien en la dinàmica negativa de sempre». Tot i ser im-

Iván Díaz i Català,
novetats a la llista
de convocats
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ntrecampista Iván Díaz
• • ¡efensa David Català
• ' ¡es novetats de la
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Raül Tamudo es va estrenar com a golejador contra el Madrid. / EFE

portants, Tamudo no canviaria
els punts del Madrid pels tres
del Rayo. «Els que ja he guanyat
que no me'ls tregui ningú», va
dir. El rival i el camp són els
principals handicaps que es
trobarà l'Espanyol al Teresa Rivero. «Al seu camp es fan forts
i ens haureiii d'acoblar al camp
i al seu estil de joc per superar-los».
Selecció. Divendres vinent farà
pública el seleccionador estatal José Antonio Camacho la
llista de convocats per al partit
amistós que Espanya jugarà
contra Portugal al Lluís Companys. Tamudo somia poder figurar en una convocatòria que
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premiaria el seu tarannà a la lliga. Ahir, Camacho era a la llotja
de Montjuïc i segur va prendre
bona nota del joc del de Santa
Coloma. Tamudo no es vol fer
massa il·lusions, tot i que reconeix que «qualsevol futbolista
somia la selecció». «En el meu
càs les coses m'estan sortint bé
i tot està més a prop, però si no
hi vaig no passarà res», afirma.
. Un altre dels jugadors destacats c o n t r a el Real Madrid,
Quique de Lucas, va destacar
un cop més el «magnífic ambient que es vivia a la graderia,
que va ser una de les claus». Per
De Lucas, el matiner 0-1 els va
motivar extraordinàriament «i
fins i tot ens va afavorir per re-

muntar per primer cop a la lliga
un marcador en contra». El seu
gol i el magnífic partit que va
completEir no ha de ser per al
jugador un factor que pugui
afavorir les negociacions per la
seva renovació. «No crec que
canviïn les coses per un partit,
jo jugaré igual de tranquil perquè els temes de la renovació
ara queden en un segon pla»-.
El davanter de l'Hospitalet no
va voler avançar si el setembre
vinent jugarà amb l'Espanyol.
«Ja ho veurem», va dir als periodistes. Del partit contra el
Rayo Vallecano va dir que no es
podia perdre de cap manera:
«Si guanyem el deixarem molt
tocat.»
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Mora.
Argensó ,
Navas
Soldevilla
Lopo
Català
Rotchen
Fran
Àlex Fernández
Morales
Óscar
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Palència
Martín Posse
Tamudo
Aganzo

