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A Europa s’hi arriba superant el Madrid

“El Madrid té grans jugadors, 
d’un nivell màxim i amb capacitat 
per girar full com més aviat millor. 
Saben connectar i desconnectar-se. 
La seva feina és guanyar-nos i vol-
dran esgotar les seves possibilitats 
de guanyar la Lliga”, va dir sobre un 
rival que arriba amb la baixa de Ser-
gio Ramos, així com la possible bai-
xa de Ronaldo, amb problemes al ge-
noll. El portuguès va entrar a la con-
vocatòria i vola a Barcelona, però 
caldrà veure si abans del partit té 
molèsties o no. Khedira, Modric i 
Arbeloa també són baixa. 

Bona entrada al Power8 
L’Espanyol encadena tres partits 
sense perdre i té cada vegada més 
a prop el somni. Ningú es fia del Re-
ial Madrid, que arribarà ferit a Cor-
nellà-El Prat, però sí que creuen 
que pot ser un bon moment per 
aconseguir una victòria a casa que 
no aconsegueixen des de fa set 
anys. L’Espanyol espera que el 
Power8 Stadium presenti la millor 
entrada de la temporada en l’últim 
partit davant dels aficionats. 

El Madrid, per la seva banda, viu 
dies complicats, més pendent del 
futur que no pas del present. Ance-
lotti va afirmar: “Sabem que el de 
l’Espanyol és un partit important en 
què hem de reaccionar. Després del 
partit de dimecres no serà fàcil, pe-
rò de moment l’equip s’ha entrenat 
bé i està centrat per donar-ho tot en 
els dos partits que queden per con-
tinuar lluitant per la Lliga mentre hi 
hagi opcions matemàtiques”. El tèc-
nic italià sap que potser no continu-
arà la temporada vinent, però va in-
tentar no parlar sobre el seu futur. 
“Entenc que hi ha molt interès, pe-
rò el nostre escenari és diferent, te-
nim dos partits en què cal donar el 
màxim perquè encara hi ha possibi-
litats de guanyar la Lliga. Després ja 
hi haurà temps per parlar del futur 
del Reial Madrid”. 

Keylor Navas podria jugar de ti-
tular aquest partit a la porteria, ja 
que Iker Casillas ho farà contra el 
Getafe en l’última jornada de Lliga, 
un partit en què el porter es podria 
acomiadar del madridisme després 
de 16 anys al primer equip.e

L’equip blanc, ferit, pot perdre del tot la Lliga contra els homes de Sergio González al Power8
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Ancelotti, tècnic del Madrid, 
durant l’últim entrenament 
dels seus. FERNANDO ALVARADO / EFE

L’Espanyol s’acomiada de la seva 
afició al Power8 Stadium per la 
porta gran (19 h): rep un Reial Ma-
drid que podria marxar des de l’ae-
roport del Prat després del matx 
sentint els petards dels aficionats 
del Barça celebrant el títol de Lliga. 
Els homes de Sergio González, pe-
rò, tenen objectius diferents. Der-
rotar els madridistes seria fer un 
gran pas endavant cap al possible 
retorn a les competicions europees 
la temporada vinent, en un vespre 
de futbol en què caldrà estar atents 
als resultats del Màlaga, l’Athletic i 
el Celta, uns rivals que juguen tots 
fora de casa. 

L’entrenador blanc-i-blau no po-
drà disposar de l’extrem gallec Lu-
cas Vázquez, ja que està cedit pel 
Reial Madrid aquesta temporada, i 
els contractes de cessió del club 
blanc sempre deixen clar que el fut-
bolista no podrà jugar contra ells. 
En el seu lloc hi entra el migcampis-
ta Cañas, novetat a la convocatòria 
d’un Espanyol que es va concentrar 
la nit anterior al partit, conscient de 
la seva importància. El lateral es-
querre Rubén Duarte continua fora 
dels plans del tècnic català, que va 
insistir en roda de premsa a dema-
nar respecte per un Madrid trist 
després de quedar-se fora de la final 
de la Lliga de Campions en empa-
tar contra la Juve al Santiago Berna-
béu dimecres. “La gent vol que gua-
nyem per nosaltres mateixos. La 
il·lusió de la setena plaça preval a 
molestar una altra entitat”, va dir 
quan li van preguntar si l’Espanyol 
podia donar l’estocada final a una 
setmana nefasta dels madridistes. 

BARCELONA
T.P.

L’Espanyol desconfia 
del Reial Madrid

Sergio González  
ENTRENADOR DE L’ESPANYOL 

“Té grandíssims jugadors. 
Saben connectar i 
desconnectar-se. La seva 
feina és guanyar-nos i 
voldran esgotar les seves 
opcions de ser campions”

Carlo Ancelotti   
ENTRENADOR DEL REIAL MADRID

“Després del partit de 
dimecres no serà fàcil, però 
l’equip s’ha entrenat bé i està 
centrat per donar-ho tot en 
els partits que queden per 
seguir lluitant per la Lliga”

Baixes 
Ramos no 
podrà jugar 
contra l’equip 
de Sergio 
González

 
Espanyol 

Reial Madrid 
Espanyol: Kiko Casilla; Arbilla, Álvaro, Héctor Moreno, 
Fuentes; Javi López, Abraham, Víctor Sánchez, Monta-
ñés; Sergio García i Caicedo. Entrenador: Sergio Gon-
zález. 
Reial Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Pepe, 
Marcelo; Kroos, Isco, James; Bale, Cristiano Ronaldo i 
Benzema. Entrenador: Carlo Ancelotti. 
 
Lliga: 37a jornada. 
Estadi: Power8 Stadium. A les 19 h (Canal+ Futbol). 
Àrbitre: Martínez Munuera (Comitè Valencià).


