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SUAR LA SAMARRETA
XAVÍ AGUADO

EL DEBUT

El debut d'un vell conegut

Fi de la primera volta
UN MADRID FULGURANT. S'ha acabat la primera
volta. Els primers dinou partits no han fet més que
demostrar el que tothom s'imaginava: la igualtat que
hi ha a la lliga. Fa deu jornades, però, ningú s'hauria
imaginat que el Real Madrid, que era el divuitè classificat, acabaria sent campió d'hivern i un dels
equips més en forma del continent. En canvi, altres
equips, com ara el Deportivo de la Corunya i el Barca,
que comandaven la classificació, ara —un per la seva
fòbia a jugar fora de Riazor i l'altre per la seva irregularitat— han començat a dependre de futures ensopegades de
l'equip blanc. Els motius d'aquesta transformació possiblement
són moltes, però jo crec que el
més essencial és que Vicente del
Bosque ha trobat un onze que la
majoria dels aficionats saben de
memòria. En canvi, els altres entrenadors dels equips favorits al
títol estan en una situació diferent: Charly Rexach sols ha repetit
dos onzes fins ara i Jabo Irureta
s'ha decantat per les arxiconegudes rotacions. Aquest ha estat el
factor principal per què l'equip
blanc s'hagi distanciat una mica
dels seus rivals en la lliga.
LA «FAMOSA» IGUALTAT. Dels
altres equips aspirants a alguna
cosa més que entrar a Europa,
com ara el Celta, l'Athletic de Bilbao, el Betis i el València, destaca
la seva irregularitat, produïda per
la famosa igualtat, que fa que
cada partit sigui molt complicat'
guanyar-lo. L'equilibri de forces
que existeix es demostra amb el
fet que els deu últims —exceptuant el Rayo Vallecano'— estiguin separats per n o m é s sis
punts, i això fa que qualsevol mala
ratxa porti qualsevol d'aquests
equips als llocs de descens.

ca es va conjurar per guanyar, i aquests equips que
tenen tanta qualitat i a més uneixen esforços són difícils de sorprendre, encara que s'ha de reconèixer
que no van trobar gaire oposició del meu equip. La
majoria de gent està convençuda que la clau del partit va ser el famós trident, però els espectadors més
entesos sabran entendre que la clau del partit va estar en dos jugadors del planter. Els dos laterals, tant
Sergi com Puyol, van fer que l'absència d'extrems a
què obliga el fet d'alinear el trident la compensessin

LA JUGADA

La «rabona» de Tote
El jugador del Valladolid Tote va protagonitzar
l'acció més espectacular en la jugada del segon
gol del seu equip. El davanter, que havia marcat
el primer gol, va driblar cinc contraris i quan
estava a la ratlla de fons va fer la passada de la
mort al seu company amb una «rabona» que va.
sorprendre tothom.

LES FRASES
Pepe Mel

JrmIÇ'

ENTRENADOR DELTENERIFE

©Ens ha costat molt que
[Fuertes] no mengés tants
donUts
(Fent referència al fet que
el seu jugador s'hagi
aprimat)
Fuertes
JUGADOR ARGENTlTENERIFE .

©És un acudit. Perquè
eisdonutsnoelshe
descobert fins que he
arribat aquí
(Responent les
declaracions de Mel)
JOSÉ MANUEL ESNAL «MANÉ»
ENTRENADOR DE L'ALAVÉS

i

©Està comprovat que els
quatre últims no es
mamen el dit perquè tots
han puntuat
(Després de perdre contra
rOsasuna)

EXHIBICIÓ OFENSIVA. Dels
pariits més destacats del cap de
setmana, en el Real Madrid-Deportivo es va veure ima exhibició Raúl —a la foto— i Zidane van liderar el triomf del Madrid. / EFE
ofensiva de l'equip de la capital de
l'Estat —comptant amb algunes facilitats que va do- ells doblant el seu esforç. La majoria de jugades d'anar el Dépor—, amb un Raúl i un Zidane —autor tac del Barca, inçloent-hi els dos gols, van ser per
d'un gol per emmarcar— que van demostrar per què centrades de Sergi o de Puyol.
són dos dels jugadors més cotitzats del moment. La
gent es pot pensar que la clau del Madrid està en l'as- QU EDA MOLT. El principal periU per al Real Madrid
PQCte ofensiu, però la diferència amb l'equip de fa en la resta de la temporada és que ha d'afrontar moldos mesos és que ara tothom intenta recuperar la tes competicions —la Higa, la copa del Rei i la lliga
pilota, i això produeix un equilibri tàctic en tot l'e- de campions— amb un onze tipus molt clar però
quip.
amb pocs recanvis fiables. El Barca té més banqueta
que el Madrid i a més està fora de la copa
LATERALS DECISIUS. L'altre partit interessant era del Rei. En la profunditat de la banel Barça-Saragossa. Després d'una setmana moguda queta podrien venir els problemes
a causa de declaracions, retards i polèmiques, el Bar- del Madrid.

Xavi Aguado.
Jugador del Saragossa
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El davanter hispanoargentí Juan Antonio Pizzi va
encetar una nova etapa a la lliga dissabte passat
a El Madrigal annb el Vila-real. Pizzi, que en la
seva etapa anterior havia jugat en el Tenerife, el
València i el Barcelona, és l'esperança del
Vila-real per superar la mala ratxa i el poc encert
davant de porteria.

Salva Ballesta
JUGADOR DEL VALÈNCIA

©[Tocar la pilota amb la
mà] ha estat una cagada
total. Però estava molt
motivat pel fet de ser el
camp que era.
(Sobre l'acció que va
propiciar la seva expulsió
al RuizdeLopera)
Javier Irureta
ENTRENADOR DEL DEPORTIVO

© H e m de jugar tres
partits contra el
Valladolid en tres dies i
ens coneixerem com si
fóssim germans

LES DADES

0

Els partits que ha guanyat
fora de casa aquesta temporada el
Rayo Vallecano. Aquesta
estadística contribueix a explicar
perquèéscuer.'

5

Les jornades que fa que el
Vila-real no aconsegueix una
victòria.

6

Els penals que han xiulat al
Sevilla aquesta temporada. És el
més castigat aquesta temporada.

19

Els punts que ha deixat
escapar l'Àthleticde Bilbao durant
la primera volta a San Mamés. Ha
empatat cinc dels deu partits que
ha jugat i n'ha perdut tres.

36

•^ -^
Els anys que fa que el
Saragossa va guanyar al camp del
Barcelona per última vegada.

58

Els minuts que va jugar
el migcampista del Mallorca
Ibagaza després de la lesió que va
patir fa quatre mesos, en la lliga de
campions contra l'Arsenal.

107

Els gols que ha
marcat el migcampista i capità de
l'Athletic Club Julen Guerrero. Ho
va fer el mateix dia del seu 28è
aniversari en el seu 350è partit
oficial amb l'equip basc.

200

Els partits que ha
ju^at el defensa Raqui a la màxima
categoria. El jugador de Las Palmas
també ha defensat les samarretes
del Tenerife, el Saragossa,
l'Hèrcules i Las Palmas.

