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Falta d'idees

Lesionat

DelyValdés

Centre del camp

L'Espanyol no va saber lligar
jugades des del darrere i va patir
una inquietant falta d'idees que els
va dur a xutar entre els tres pals de
la porteria de Rafa en només una '
ocasió. El Màlaga va saber aprofitar
duesjugades a pilota aturada.

Velamazánes
va lesionar al
minut20
després de fer
un xut amb la
seva cama
esquerra.

El davanter va provocar ambla seva
mobilitat problemes a la defensa
blanc-i-blava. Nova brillar
especialment però va ser I 'autor del
segon gol del seu equip en
transformar un penal comès sobre
el seu company Zarate.

La falta d'idees deis jugadors
creatius de l'Espanyol va sentenciar
l'equip de Paco Flores. Ni De Lucas
ni el doble pivot van assortir de
pilotes Tamudo. Cap delsjugadors
del centre del camp va saber fer-se
amb les regnes del matx.
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y
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Jugada que va acabar en penal per una entrada de Lopo a Zarate. / EFE

Pino Zamorano li va perdonar
l'expulsió.
Canvi de decoració. No tenia
gaire sentit seguir mantenint
l'estructura tàctica de l'inici
quan el Màlaga ja havia aconseguit obrir forat i calia donar

resposta. L'Espanyol havia d'a- Rosaleda hi havia una profunprofitar que el seurivalli havia da escassetat d'idees. Ni De Luconcedit una parcel·la de te- cas a la dreta, ni Ivàn Díaz a a
rreny per fer-lo caure en el pa- l'esquerra van assortir de pilorany del domini infructuós i re- tes im Tamudo desesperat que
matar-lo a la contra. Els de va acabar anul·lat. Un penal de
Paco Flores van tenir molt més Lop a sis minuts del final va
temps la pilota però ahir a La permetre a Darío Silva anotar
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el 2-0. Com a resvim del domini
infructuós de l'Espanyol en la
segona part, val a dir que l'únic
xut barceloní entre els tres pals
de la porteria del Màlaga va
arribar en el temps afegit.
L'Espanyol no va estar a l'altura i no va respondre a La Ro-

saleda a les expectatives que
havia creat entre els seus seguidors després d'adjudicar-se el
derbi. Ahir, a Màlaga, els de
Paco Flores van tornar a ser un
equip poruc al qual va faltar
creure's que de debò pot guanyar el Màlaga.

