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El president del València
treu foc pels queixals
o Jaume Ortí encara es fa creus de
l'arbitratge de Pérez Pérez a Madrid

O Hierro no se sent al·ludit per les crítiques
sobre la duresa del seu marcatge a Mista

QUIM FERNÁNDEZ
Barcelona

El president del València es fa
creus de l'arbitratge de Pérez
Pérez al Bernabeu. Encara ahir,
un dia després del partit, Jaume Ortí estava profundament
indignat i es mantenia ferm en
l'opinió que la influència de
l'àrbitre havia estat decisiva en
la derrota del seu equip al Santiago Bernabeu! Ortí es va veure valent perquè el context general afavoreix el València.
Tothom estava d'acord a dir
que el gol anul·lat a Ilie era absolutament legal i la majoria de
les opinions entenien que Hierro hauria d'haver estat amonestat molt abans del moment
en el qual va veure una targeta
groga. Hierro va fer un marcatge infame a Mista que es va afegir a la llarga llista de greuges
del central madridista. «L'àrbitre ha de tenir" el sentit de repartir justicia i en la jugada de
Hierro ja es desqualifica. En
una juigada d'expulsió directa
nó és capaç ni d'assenyalar falta. Per mi és un rècord mundial
i el límit de la descoinpensació», analitzava, molest, Ortí:
«Em sento frustrat i desmoralitzat. Segurament el València
va fer malament volent jugar
contra el Madrid al mateix nivell i això no es pot fer.»
A Madrid callen. Cap jugador,
ni cap directiu, ni ningú relacionat amb el Real Madrid no
va voler fer cap referència a
l'arbitratge, com si no hagués
existit. I Hierro, un pèl cínic, va
respondre: «Va ser un partit
preciós, molt bonic de jugar, i
els dos equips van actuar al límit però sense arribar a la duresa. No em posaré a valorar
aquestes coses..Hi ha gent que
hauria de veure les coses una
mica més fredament. No em
defensaré, però, que jo sàpiga,
no vaig lesionar ningú. Em vaig
limitar a fer la meva feina tan
ben feta com vaig saber.»
Les seqüeles del partit eren
tan evidents al València que el
president Ortí va desacreditar
completament l'actuació de
l'àrbitre —«és còmplice d'un
assistent que s'equivoca i co-

UV aprofita '
l'arbitratge per
criticar Eduardo
Zaplana
^ València Les consequències
de'la derrota del Valencia a
Madrid van traspassar ahir
els límits de l'àmbit
esportiu Unio Valenciana
(UV),va aprofitar l'arbitratge
percnticar l'actitud del
president de la Generalitat
Valenciana, Eduardo
Zaplana «No es estranya
aquesta actitud per part
d'un dels fundadors de la •
penya madndista de
> Benidorm I fals convers al <
j valencianisme » «S'hauria
d'investig'ar què s'amaga '
darrere del manifest suport i
arbitral que rep l'equip
oficial del govern», conclou i
vUV/EP

Florentino Pérez '
admet que el.goí'
anul·lata llieva.
ser legal
Madrid El president del Real
Madrid, Florentino Pérez,
va admetre ahir que el gol
d'Ilie, l'accioqueva
encendre'el partit, havia'
estat legal El president '
madndista només va haver
de reconèixer una
> ,
evidència pero va valorar
l'actuació de Pérez Pérez
des de l'angle contran aja
posició del València «Els
àrbitres s equivoquen, però
igual cornil va passar a ,
Albelda en el gol de
Morientes » «He llegit que
l'equip va treballar i això es
una prova que no s'ha
perdut el sentit», va afegii*
Pérez /EL9
^

El club blanc no
podia demanar la
final de la lliga de
campions

Hlerro observa com Pavón no pot aturar una internada de Gustavo López en un partit de lliga d'enguany. / EFE

El València crítica èí sisteirna de designació

^

El vicepresident i portaveu del Valencia, Jesús Barrachina, va
anunciar ahir que el seu club demanarà a la federació que
plantegi en la pròxima assemblea la possibilitat de canviar
l'actual sistema de designació dels àrbitres. «No és que no
tinguem confiança en aquest sistema, ni és només pel partit de
Madnd, però mentre s'ha tuncionat amb aquest sistema han
aparegut moltes queixes^, va demanar Barrachina, que va
recolzar les paraules del president Jaume Ortí i va avançar que
el Valencia no reclamarà cap actuació al comitè de competició
per les entrades de Hierro sobre Mista.
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met dues errades»— i va posar
en dubte la imparcialitat de la
cadena que va transmetre el
partit. El jove Pavón, el company de Hierro a la defensa del
Madrid, també va respondre
com si estigués parlant d'una
bassa d'oli: «Jo vaig estar jugant
un partit de futbol, no vaig estar a cap atracament. El futbol
és esport i no s'han de posar excuses. El Madrid també ha patit
arbitratges poc favorables.»

Madrid El president
madridista va reconèixer,
tambe ahir, que el Real
Madnd no havia d'haver
demanat la final de la lliga
de campions de la pròxima
temporada, que es
disputara finalment a Old
Trafford Pérez va admetre
que el Santiago Bernabeu >
no reunia les condicions
que li reclamava la UEFA i
va recordar que el club farà ,
una inversió de 2,4 milions
d'euros per adequar-lo a
les exigències del futbol
modern /EFE

