14

MÉS FUTBOL ^'m^:^.:m

':jn/;

O El Madrid nota la poca
fiabilitat dels suplents en
Tentrada al mes més decisiu

EL 9
Diríiaiís 5 d" febrer tíci ?0í!?

!iJ

O Els blancs perden el
O El València recupera
mànec de la llíga arran de les Baraja i torna a ser un
baixes de Zidane i Makelele
aspirant amb presència

QUIM FERNÁNDEZ

Zidane^ gairebé :
descartat per jugar
a Valladolid

Barcelona

El Real Madrid no sap guanyar
si juga sense Zidane. A Montjuïc, com li va passar a La Romareda, r 11 de novembre (2-1)
en l'últim partit que havien
perdut els blancs, l'absència de
l'estrella francesa i la baixa de
Claude Makelele van ser un
llast massa carregós. En aquell
partit també va marcar Raúl
,—l'autor del gol contra l'Espa; ñ y o l ^ i tot plegat, a l'Olímpic
de Barcelona, el Madrid va
coincidir amb bona part de les
circumstàncies que va trobar a
Saragossa i va haver de conviure u n a altra setmana arrib la
baixa'de Hierro. L'absència del
capità aniquila la capacitat
madridista per crear joc des de
la defensa. L'entrenador Vicente del Bosque ha trobat una
alineació bàsica però la necessitat de fer jugar sempre els
niateixos el colla perquè el cansament es concentra en els titulars i augmenta el perill de le• sions. El Madrid es trobà tari
lluny d'ell mateix que a Mont-.
juïc va semblar un equip vulgar
i es va convèncer,, una altra vegada, que ho té suplents 'prou
fiables. L'actúació de Flaviot
Xonceiçao oferint una gàrnma
inacabable d'errades serveix
d'exemple. " ¡ . '
" '• •
; tArfibat el febrer es reprendrà
la lliga de campions i el Madirid'.
l'haurà de seguir amb un equip
visiblement cansat que no és
. capaç d'acceptar la referència'
- de Raúl quan no hi ha ningú
més. Per estrany que,sembli, és
un altre complement que gira
al voltant de Zidane i no sembla prou responsabilitzat, per
la falta de costum, quan no té
el francès al darrere. Figo travessa u n a baixa forma alarmant. Morientes ha desaparegut sense dir res i no hi ha cap
altre jugador a la plantilla madridista que asseguri les mateixes particularitats futbolístiques, amb l'excepció de Guti.

Luis Figo intenta atrapar la pilota pressionat per Casquero, en un partit de lliga. / EFE

va aconseguir l'última victòria
a c a m p c o n t r a r i a Tenerife
(0-2) en 8 de desembre. El Celta
li ha pres el mànec del campionat però ara està per veure si
tindrà prou delit per aguantar
a dalt de tot. De moment, la lliga s'endinsarà al mes de febrer
amb un líder que només ha d e '
disputar una competició. Igual
com el València i l'Alavés, tercer i quart a un sol punt del priSense rotacions, el Madrid pa- mer i del Madrid que, malgrat
teix un amagriment intens. Ara tot, és segon amb els mateixos
mateix fa tres setmanes que els punts que el Celta.
El mes vinent serà un sedàs
blancs no guanyen en la lliga i
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pel pom de dalt de la lliga i una
prova exacta per avaluar la resistència de les plantilles. Luis
Aragonés, ara a l'Atlético de
Madrid, defensa que la Higa es
decideix en els últims cinc partits. El febrer serveix precisam e n t per d e t e r m i n a r q u i n s
equips hi arriben amb possibilitats. «Les competicions europees passEiran factura a alguns
equips però jo espero que a nosaltres no ens afecti», comentava Baraja, un jugador que ha
impulsat el València des que va
reaparèixer. Els valencianistes

són ara un aspirant amb presència igual com l'Alavés que,
novament amb quatre canyes,
és capaç de competir contra
l'opulència madridista. Tot
plegat, els cinc partits que és
jugaran durant del febrer poden esbandir el capdavant de
la lliga si ia resposta d'equips
com el Betis o l'AtMetio—té
tots els números per quedar-ne
fora si es valoren les limitacions de la plantilla que gestiona l'entrenador Juup Heynckes— no s'adiu amb l'exigència
de la competició.

. dane està gairebé ,
l'ïscartat per jugar demà
i'nb et Real Madrid al •
•;jevo Zorrilla de " ' .
. alladolid, El migcampista
üancès.quehayia •
•¡•ïmanatperjuga'ra' .
! )límpicdèMontjuíc,'no
• • tàrecupérat de la lesió
• i jevà patir en un turrhell •
¡•jrant la tornada de lés
'mifinaisdeeopaal- -'
:•'ïrnabeu. Sénsè Zidane el
Madrid perilla i la;'' ;, ;
assific'ació pot - , ' ,
• • perimentar una situació
'.sólita' Els'tresp'uritsque
••-paren eltíderdelvuitè
assificàt mantenenJa lliga
• ri un estat d^excitació
:"!rnnanerit.,Firis ara' ,
•••mblava'quéélReal •Madrid s.'havia de menjar el
irppionat d'una. , ^''·
¡lieixaiàda'peròsinó ,,
•espavila es pot trobar fora
"iiisVtòt de les posicions de
irhpetició europea ;Si*el
•.'aànd perd'démà a',';
. illadolid el podèn'atrapar
• València i l'Alavés o li
; • )den passar al davant si '
¡n dels dos guanya el partit
i'jéjuguen entre ells.'
' orhptànt-una.derrbta'
•üadndista al Nuevo
"-• )rrilla, la lliga podria'
• i'ribar.a l'extrem de tenir
SIS equips empatats à punts
amb el líder Aquesta
possibilitat depèn d'una
victòna del Deportivo sobre
el Gelta a Balaídos i d'un
triomf del Betis a Las ',"
Palmas Là igualtat de la
competició arribaria a un
extrerp de bogeria. Per
darrere hi quedarien el
Barcelona i l'Athletic, que
s'acostarien a dos i tres
punts,, respectivament, SI
triomfen éri els partits que
tenen contra la Real
Sociedad, al Camp Nou, i el
Màlaga, a San Mamés

