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Talismà Pérez Lasa

Assistència rècord

Cruz Azul reclama Palència

El col·legiat basc va dirigir
l'Espanyol-Déporde la quinzena
jornada (1-0) i va xiular el partit
entre Las Palmas i el Real Madrid
(4-2). Pérez Lasa ha xiulat aquesta
temporada 11 partits artib quatre
triomfs locals, cinc empats i dues
victòries visitants.

L'Espanyol espera bafreavui contra
el Real Madrid el rècord
d'assistència a Montjuïc si supera
els 40.200 espectadors de la
semifinal de la copa del Rei de
2000, també contra el Madrid. El
rècord està en 55.000 en la
inauguració del centenari.

El president del Cruz Azul,
Guillermo Álvarez, ha manifestat
queja no hi haurà més préstecs de
Palència. «Ja s'ha acabat el temps
dels miralls», va dir en referència
als temps que els espanyols
conquerien Mèxic a canvi de
miralls perals indígenes.
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àxima motivació
O LEspanyol espera amb
O Actitud, poder físic i
O Les baixes de Makelele i
moltes ganes un Real Madrid maduració del partit seran
Zidane donen més possibilitats
que arriba com a favorit
elements clau per a la victòria de victòria als blanc-i-blaus
MANEL RODRÍGUEZ

ESPANYOL

Barcelona

L'equip de Paco Flores afronta
amb un alt grau de motivació
el partit contra el Real Madrid.
La dificultat per superar un rival que, a priori, és favorit al
triomf ha actuat com a revulsiu
per un triple motiu: aconseguir
tres punts vitals, donar la primera alegria de l'any als aficionats i donar un cop d'efecte
important a la lliga. En partits
com aquests, el tècnics no han
de treballar els aspectes psicològics. L'ambient que envolta
el partit i la transcendència del
xoc exerceixen de psicòleg popular. La motivació és un factor
afegit que, malauradament,
només es dóna en algunes circumstàncies i no sempre.
Podrà guanyar l'Espanyol el
Madrid? Tot i l'òbvia diferència
de potencial, la correlació de
forces per a aquest partit és
considerable. L'Espanyol pot i
ha de ser millor que el Madrid
en tres aspectes: actitud, despesa física i maduració del partit. En actitud perquè el Madrid, tot i que no vindrà ámb els
braços caiguts, notarà la fissura oberta en la mentalització
després de la tensió per classificar-se per a la final de la casolana copa del rei. És evident
que l'Espariyol, pel motiu anteriorment esmentat, ha de ser
millor que el Real Madrid en
condició física. Alguns dels jugadors de l'equip rival ja comencen a preocupar-se perquè les cames noten esforços
continuats i reclamen descans.
Quant al tercer aspecte, també
lligat als anteriors, l'Espanyol
haurà de saber tenir paciència
i fer una bona lectura del partit
per atiar el cop definitiu un cop
el rival comenci a notar els ex-
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Martín Posse, celebrant un gol contra el Real Madrid. / EFE

cessos que ha fet en el torneig
delKO.
«French connection.» Les
baixes de Claude Makelele i Zinedine Zidane al centre del
camp deixen el Madrid sense la
connexió francesa, un dels pilars del joc dels de Del Bosque.
La recuperació de pilotes i la
creació es veuran afectades per
les seves absències, i encara
que es digui que els substituts
igualaran lés prestacions, difi'cilment Flavio i Solari donaran
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a l'equip blanc la personalitat
que li donaven els dos francesos. Tots aquests aspectes, i per
sobre de tot el suport assegurat
de 25.000 seguidors, jugaran
un paper essencial. La massa
social espanyolista s'ha mobilitzat, i si és capaç de contrarestar els fidels 15.000 seguidors
madridistes que es preveu que
vagin a Montjuïc, la motivació,
el poder físic i la maduració del
partit han de ser el combustible que posarà en marxa la maquinària de la victòria.
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HORIFNIES
OnUTI

SOLARI

• SUPLENTS: Argensó (p.), Fran, Rotchen;
Oscar. Aganzo, Posse i De Lucas.
» ENTRENADOR: Paco Flores.
» SANCIONATS: Cap.
» LESIONATS: Toni Velamazán i David García.
» CUSSIFICACIÚ: 17è amb 26 punts.

> SUPLENTS: César (p.), Miñambres, Celades,
McManaman, Iván Campo, Munitis i Gutl 0
Morientes.
> ENTRENADOR: Vicente del Bosque.
» SANCIONATS: Makelele.

LA FIGURA

LA FI5ÜRA

> LESIONATS: Zidane, Hierro i SavIo.
• CLASSIFICACIÓ: I r amb 40 punts.

Antonio Pacheco

Raúl González

(DAVANTER)
11-04-76. Montevideo (Uruguai)
l a temporada
Debuta avui.

(DAVANTER)
27/06/77. Madrid
7a temporada
10 gols temporada 2001-02

Arriba per ser el complement de Tamudo. És un
jugador hàbil i amb una gran capacitat per
perforar la porteria contrària.

Del Bosque ha de reagrupar l'equip entorn de
Raúl, sobretot a causa de l'absència de
Zidane. Sempre està a punt.

OAOES DE L'ESPANYOL

DADES DEL REAL MADRID

Partits guanyats
Partits empatats
Partits perduts,
Xuts ben dirigits
Xuts fora ." ",
Gols marcats
Gols encaixats'
Targetes grogues
'Targetesvéfrnelles
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: Partit's guanyats'
Partits empatats
• Partits perduts,,
Xuts ben dirigits
;Xutsfora
"
Gols marcats
, Gols encaixats' •
Targetes grogues
' Targetes vermelles

11
7
i
232
143
39
24
42
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CLAUS DEL PARTIT
L'Espanyol haurà d'exercir una forta pressió per incomodar el joc de l'equip de Del Bosque. Flores
ha mentalitzat els seus jugadors perquè aprofitin les absències de l'equip blanc. '

Lluís Companysl

( f ) 17 0 0 h

Pérez Lasa (basc)

