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RAYO V.

쩠 El Nàstic cau

a Vallecas,
víctima un
altre cop de
les errades
defensives
쩠 En la primera

part, Víctor i
Jordi Alba van
igualar dos
cops un
resultat advers
쩠 Poc després

de la represa,
Piti va fer el
3-2 definitiu
per al Rayo
Vallecano
쩠 La zona

noble, cada
cop més lluny,
i la salvació,
tal com estava
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Cobeño
Albiol
Salva
Tena
Llorens
Diamé
Míchel
Collantes
Jofre
Piti
Pachón
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Rubén Pérez
Campano
Tortolero
Gabriel
Cherfa
David Bauzá
Diop
Jordi Alba
Jandro
José Mari
Víctor

CANVIS
LOCALS:
12 Enguix (Míchel)...................38’
2 Sousa (Jofre).......................66’
20 Rubén Reyes (Piti) ..............76’
VISITANTS:
11 N’Gal (Jandro).....................65’
8 Redondo (Víctor) .................76’
16 Moisés (Jordi Alba) ..............76’

PÚBLIC
Uns 10.000 espectadors.

GOLS
1-0 (9’) Collantes. 1-1 (17’) Víctor.
2-1 (30’) Pachón. 2-2 (36’) Jordi
Alba. 3-2 (53’) Piti.

ÀRBITRE
Bernabé García. T. G.: Enguix (55’),
Llorens (74’) i Cobeño (85’); Víctor
(29’), Jordi Alba (74’), Tortolero
(91’) i Campano (91’). T. V.: doble
groga a Moisés (91’ i 91’) i al tècnic
del Rayo, Pepe Mel (92’).

XAVI SOLÉ (Enviat especial) / Madrid

쩠 El Nàstic no aixeca el cap.
Ahir tenia una oportunitat per
refer-se obtenint un bon resultat al camp del Rayo Vallecano
–on no guanya ningú des de fa
17 mesos–, però va tornar a sucumbir víctima dels seus propis errors. Un altre cop, els problemes en defensa van ser la
llosa dels grana, que tot i igualar fins a dos cops un resultat
advers gràcies a la seva pólvora
en atac, van tornar amb les
mans buides de Vallecas en un
partit boig. Ja són tres jornades
sense guanyar –un punt de
nou–, en les quals, a més, s’han
encaixat nou gols. L’únic consol és que els de la part baixa no
pressionen i la zona de descens
es manté a set punts.
Des del primer minut ja va
quedar clar que el Rayo necessitava el triomf per continuar a
prop dels de dalt. Els madrilenys, que van sortir a totes empesos pel suport del seu fidel i
sorollós públic, van avisar amb
un parell d’arribades perilloses
a l’àrea. Això no va impressionar els grana, que no van trigar
a dir-hi la seva. En menys de
cinc minuts, tots dos equips
s’havien encarregat de dir ben
alt que el partit no tindria treva.
I així va ser en els primers 45
minuts, en què hi va haver un
intercanvi constant de cops.
Qui va pegar primer va ser el
Rayo, aprofitant la velocitat i la
qualitat de Collantes per la
banda de Cherfa, ahir tota una
mina per als interessos de
l’equip de Vallecas. El Nàstic,
però, estava motivat i no va trigar a reaccionar, i va empatar
en una altra acció de qualitat de
la parella formada per José Mari i Víctor. Però amb un bon
atac, si no es té una defensa sòlida, no n’hi ha prou. I així va

EL MILLOR
L’atac.

En la primera part, el
Nàstic va demostrar la
pólvora que té a dalt.

EL PITJOR
El de sempre.

Un cop més, els errors en
defensa van ser la
condemna dels grana.

tornar a quedar evident en el
2-1, que va trencar els minuts
de relativa tranquil·litat després d’un inici frenètic. Però un
altre cop, el conjunt de Ferrando va treure el seu orgull i va
tornar a empatar, mitjançant
Jordi Alba, que es refeia així de
l’error que havia tingut minuts
abans. L’empat va esperonar el
Nàstic, que es va envalentir i va
ser el clar dominador del que
quedava de primera part.
Si el primer període havia estat una declaració d’intencions
de tots dos equips –en el cas del
Nàstic, per bé i per mal–, en la
segona part, el que havia donat
resultat va brillar per la seva absència. Només el Rayo, i tan
sols en els primers deu minuts,
va buscar la porteria contrària
amb decisió. Cosa que li va valer per tornar a avançar-se en el
marcador. I un altre cop, va beneficiant-se d’una badada defensiva o, el que és el mateix,
del gran llast dels tarragonins
en aquest curs. Amb més de
mitja hora per al final del matx,
el que menys hi va haver és fut-

Víctor va ser un dels jugadors més destacats del Nàstic ahir contra el Rayo, s

bol. D’una banda, el Rayo no
estava disposat a deixar-se empatar un altre cop i va tirar
d’ofici per anar adormint el
partit. I de l’altra, el Nàstic havia quedat molt tocat pel tercer
gol de l’exjugador del Reus Piti,
i no trobava la fórmula per a
crear el perill de la primera
part. Només quan van entrar
N’Gal i més tard Moisés i Redondo, els grana ho van buscar
mitjançant un joc directe, que

no va acabar resultant. A mesura que s’acostava el darrer xiulet, el final del guió anava prenent forma i aquest no era cap
altre que l’esclat d’eufòria de
Vallecas un cop va acabar el
matx. I és que tot i que el Nàstic
va demostrar ahir estar a un nivell similar o fins i tot, a estones, superior al Rayo, qui pot
celebrar estar lluitant per l’ascens no són els grana, sinó
l’equip de Vallecas.
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RESUM DEL PARTIT
1’ Primer avís del Rayo, amb
un xut massa alt de Piti.

9’ (1-0). Collantes guanya
l’esquena a Cherfa per
velocitat, després d’una
recuperació a la banda dreta
d’Albiol, i supera Rubén amb
un xut creuat a mitja alçada.

17’ (1-1). José Mari posa la

FUTBOL NÀSTIC
pilota al cap de Víctor amb un
toc subtil i de qualitat i el
mallorquí defineix amb un cop
de cap suau des del punt de
penal, sense que Cobeño
pugui fer res per evitar el gol.

30’ (2-1). Pachón, en possible
fora de joc, torna a avançar el
Rayo, aprofitant una gran
jugada individual de Collantes,
que torna a deixar en evidència

la defensa grana –fa un túnel a
Gabriel– i també Rubén, que
es queda a mitja sortida.

35’ Jordi Alba no sap definir

EL 9

53’ (3-2). Una altra badada de

dins l’àrea quan ja era davant
de Cobeño dins l’àrea gràcies a
una magnífica assistència de
José Mari entre línies.

la defensa grana que acaba en
gol. Qui se’n beneficia és Piti,
que controla tot sol al segon
pal una centrada de Collantes,
retalla i xuta a l’escaire.

36’ (2-2). Jordi Alba es refà

75’ Centrada de N’Gal que

del seu error anterior, i aquest
cop, amb la cama dreta, no

desvia Llorens i que va estar a
punt d’entrar a porteria.

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 El Nàstic torna a estar en
un mal moment. Després de
perdre ahir al camp del Rayo
Vallecano, el conjunt grana
encadena tres partits sense
guanyar (1 punt de 9 possibles) i diu adéu –si no ho havia fet encara– a la possibilitat de lluitar per acabar la
temporada en la zona d’ascens, que ja és a 12 punts dels
grana, amb 13 jornades per
disputar. Les places de descens continuen a 7 punts, la
mateixa distància que hi havia abans de començar la jornada. El més greu de tot és
que el Nàstic presenta actualment el pitjor nivell defensiu del curs, ja que ha rebut 9 gols en les últimes tres
jornades; 4 a Salamanca, 2
contra el Còrdova i 3 ahir. Tot
i que un dels principis de la
filosofia de Ferrando com a
tècnic és la solidesa defensiva, l’equip tarragoní és un
dels més golejats de la cate-

d’internar-se per la banda
dreta, fa la passada enrere cap
a Diop, però el seu xut, que ja
anava entre els tres pals,
l’intercepta Salva.

93’ Doble ocasió per al Rayo,
amb un xut ajustat al pal de
Rubén Reyes i un misto de
Pachón dins l’àrea que gairebé
costa el quart gol.

EN CLAU GRANA
Víctor, màxim golejador del Nàstic en solitari.
Després del gol que va marcar ahir a Vallecas,
Víctor Casadesús se situa com el màxim
golejador del conjunt grana, amb 7 gols, un
més que N’Gal i Jandro. El mallorquí va tornar
a aprofitar una assistència de José Mari.
쩠

쩠 La cinquena groga de Jordi Alba. L’esquerrà es
perdrà el partit de la propera jornada contra el
Llevant, un compromís al qual arribaria molt
just, ja que aquesta setmana es concentra amb
la selecció espanyola sub-21 per jugar
divendres un amistós a Irlanda. Moisés també
es perdrà el partit contra el conjunt valencià, ja
que ahir va ser expulsar en el temps afegit.

Rubén, que ahir tornava en l’onze per la lumbàlgia de Felip, no va estar afortunat. / EL 9

goria (42 gols en contra) i, a
camp contrari, només el Sevilla Atlético, cuer, ha encaixat més gols que els grana,
que ja n’han rebut 28, dos
menys que els andalusos.
Vuit punts en vuit partits.
És el pobre bagatge dels grana en la segona volta. En els
vuit primers partits de la primera meitat de lliga el Nàstic
havia sumat 12 punts.

L’equip
grana és
el segon
més
golejat a
camp
contrari

sobretot pel seu gol. / T. VAN DER MEULEN

Ferrando torna a utilitzar el 4-4-2 a camp contrari
César Ferrando deia últimament que no veia l’equip
prou preparat per jugar a camp contrari amb el 4-4-2,
un sistema que el tècnic valencià veu massa arriscat per
als partits lluny del Nou Estadi. Ahir, però, Ferrando va
preferir fer-lo servir al camp del Rayo, i no li va acabar
de sortir bé. L’esquema, en teoria més ofensiu, li va anar
bé al conjunt grana, ja que va generar ocasions i va fer
dos gols –una bona quantitat a camp contrari–, però els
errors en defensa fan que la nota general de l’equip
sigui baixa. L’última vegada que Ferrando havia jugat

88’ N’Gal, després

desaprofita una passada
excel·lent de Víctor.

El Nàstic ha rebut 9 gols
en els últims 3 partits

13

amb dos davanters a camp contrari havia estat al camp
de l’Osca, en la jornada 23, i el resultat, curiosament, va
ser el mateix que ahir (3-2). Els dos davanters que va
situar Ferrando en l’onze inicial van ser Víctor i José
Mari, mentre que Jandro –amb molèsties durant tota la
setmana– i Jordi Alba van ocupar les dues bandes. En la
fase final del partit, després que Ferrando fes canvis per
buscar la remuntada, el Nàstic va jugar amb Moisés i
José Mari en la punta d’atac; Serge N’Gal, a la banda
dreta, i Pablo Redondo, a l’esquerra.

EL FITXER DEL NÀSTIC
쩠 La Plantilla
NOM

EDAT

POSICIÓ JUGATS MINUTS

Felip

31

Porter

GOLS

TG

630

11

1

Rubén

28

Porter

0

22 1.980

29

2

0

Xabi Pascual

27

Porter

0

0

0

0

0

Álex Cruz

22

Defensa

1

90

0

1

0

Cherfa

23

Defensa

9

730

0

1

1

Gabriel

27

Defensa

6

540

0

3

0

Maxi Caire

20

Defensa

1

37

0

0

1

4

7

TV

Lolo Yedra

24

Defensa

296

1

1

1

Tortolero

27

Defensa

28 2.520

2

9

0

Mingo

31

Defensa

21 1.782

0

8

1

Mairata

30

Defensa

17 1.519

1

3

0

Aimar

24

Defensa

12

0

0

0

Izquierdo

28

Defensa

15 1.091

0

2

0

Antonio López

28

Mig

0

0

0

1
3

86

Óscar Arpón

33

Mig

15

630

1

0

0

Gibanel

33

Mig

14

625

1

3

0

Marinkovic

22

Mig

4

37

0

0

0

David Bauzá

32

Mig

28 2.510

1

3

0

Campano

30

Mig

25 2.212

4

4

0

Jandro

30

Mig

25 1.595

6

6

0

Pape Diop

23

Mig

20 1.581

2

7

0

Jordi Alba

20

Mig

23 1.408

2

6

0

Redondo

26

Mig

19 1.388

3

3

0

Medina

26

Mig

16 1.311

0

2

1

N'Gal

23

Davanter 20

700

6

5

0

José Mari

30

Davanter

600

2

2

0

Víctor

24

Davanter 23 1.546

7

4

0

Moisés

37

Davanter 24 1.142

5

7

2

Osado

20

Davanter

0

0

0

8

1

1
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Xavier Salvadó

EN CLAU GRANA

PRESIDENT DEL NÀSTIC

El Rayo manté la ratxa al seu
estadi. Després de derrotar
el Nàstic, el Rayo Vallecano
encadena 30 partits sense
perdre al seu estadi. L’últim
equip que hi va guanyar va
ser el Deportivo B, el 21
d’octubre del 2007.

쩠

«Hem fet un bon partit i
hem estat molt superiors,
però ens han condemnat
els errors defensius,
alguns molt innocents,
que arrosseguem tota la
temporada»
«No hem de caure en el
pessimisme. Estem en la
zona tranquil·la i hem de
certificar la salvació, però
queda temps per acabar
classificats dignament,
entre els set primers»
«Estic satisfet amb el
treball de l’equip. La
temporada que ve, amb
algun retoc, podem ser
més competitius»

Avui, festa. L’expedició del
Nàstic va tornar ahir de
Madrid, avui no s’entrena i
demà tornarà a la feina per
preparar el proper partit de
lliga, diumenge a la tarda
contra el Llevant al Nou
Estadi (17.00 h).

쩠

César Ferrando, seriós, en un partit d’aquesta temporada. / MARTA MARTÍNEZ

쩠 2a divisió A Jornada 29

César Ferrando Tècnic del Nàstic

«Han guanyat fent poca cosa»

David Bauzá
MIGCAMPISTA DEL NÀSTIC

«Ha estat un partit boig,
trencat. A partir del tercer
gol ells han aconseguit
que no es jugués gens i
l’àrbitre sempre ens ha
xiulat en contra»
«Hem tingut ocasions per
fer més gols i hem comès
algunes errades darrere»
«Hem de sumar com més
aviat millor els 50 punts
per no patir al final.
L’equip dóna la cara i està
treballant bé»

XAVI SOLÉ / Madrid

쩠 César Ferrando era un home
decebut al final del partit, no
pel joc del seu equip, sinó per la
mala sort que, segons l’entrenador del Nàstic, no aconsegueix treure’s de sobre. «No
hem merescut perdre, ja que
hem sigut molt superiors, sobretot en la primera meitat, i en
la segona hem tingut moltes
ocasions», va afirmar Ferrando,
que lamentava que el rival no
hagi de generar massa futbol
ofensiu per obtenir fruits: «És
trist veure el que fa l’equip i no
guanyar. El futbol és així, no tenim sort malgrat que en tot

José Mari Romero
DAVANTER DEL NÀSTIC

«Ells han tingut una gran
efectivitat i ens ha resultat
difícil anar a remolc»
«Els seus gols eren
evitables, i és el que ens
passa darrerament. Fa
ràbia perquè són coses
que es poden evitar»
«L’equip ha de continuar
amb la mateixa idea, i
l’única manera és treballar
igual o més»

moment hem donat la cara.
Fem molt per vèncer i ells amb
no res ens fan mal, ja que ens
han guanyat fent poca cosa.»
El tècnic de Tavernes de la
Valldigna no va voler valorar
detalladament els gols del Rayo
Vallecano, ja que, segons va assegurar, no els va poder veure
bé des de la banqueta, i es va limitar a afirmar que l’equip grana ha de defensar amb més
agressivitat. Ferrando va admetre que està preocupat pel
fet que el Nàstic faci tres partits
que no guanya i hagi rebut nou
gols en els tres últims duels
–«no ho estem fent tan mala-

ment com això», afirma–, però
assegura que estaria més preocupat si el conjunt tarragoní
no hagués tingut cap possibilitat de puntuar. «No ens queda
un altre remei que continuar
treballant. Ara hem de pensar a
guanyar el proper partit, contra
el Llevant, que és molt important, i no tornar a cometre errors. De totes maneres, el tècnic valencià va explicar que està content amb el treball dels
seus jugadors i que no se’ls pot
retreure res pel que fa a l’actitud. «De fet, el disgust també és
per això», va sentenciar el tècnic valencià.

EL RESULTAT

ELS GOLS REBUTS

L’EQUIP

«No ho hem
merescut. Hem
estat superiors,
sobretot en la
primera meitat»

«No els he vist
prou bé des de la
banqueta, però
cal defensar amb
més agressivitat»

«No tinc cap
retret pel que fa al
treball i l’actitud.
El disgust també
és per això»

R. Sociedad - Girona ........................ 2 - 0
Llevant - Castelló .............................. 3 - 1
Rayo Vallecano - Nàstic .................. 3 - 2
Còrdova - Eibar .................................. 1 - 1
Salamanca - Tenerife ....................... 1 - 2
Albacete - Osca ................................. 0 - 2
Alacant - Celta ................................... 2 - 2
Elx - Hèrcules .................................... 2 - 2
Las Palmas - Xerez ........................... 2 - 3
Saragossa - Sevilla Atlético ............ 4 - 0
Múrcia - Alavés .................................. 1 - 0
Equip

PJ PG PE PP GF GC PT

Xerez
Tenerife
Hèrcules
Rayo Vallecano
Saragossa
R. Sociedad
Castelló
Salamanca
Osca
Llevant
Nàstic
Girona
Múrcia
Elx
Albacete
Celta
Còrdova
Las Palmas
Alavés
Eibar
Alacant
Sevilla Atlético

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

15
15
13
12
13
11
11
12
11
12
9
8
11
8
9
8
8
7
8
7
5
1

9
7
11
13
9
12
11
8
10
7
11
14
5
12
9
11
9
11
7
7
9
8

5
7
5
4
7
6
7
9
8
10
9
7
13
9
11
10
12
11
14
15
15
20

52
52
49
36
52
31
39
45
38
42
44
31
31
38
32
32
30
36
31
22
26
17

32
38
31
27
33
23
31
33
33
42
40
33
38
36
38
36
35
37
48
40
48
54

54
52
50
49
48
45
44
44
43
43
38
38
38
36
36
35
33
32
31
28
24
11

La propera (29-03-09)
Alavés-Hèrcules; Sevilla AtléticoMúrcia; Xerez-Saragossa; Girona-Las
Palmas; Castelló-R. Sociedad; Nàstic-Llevant; Eibar-Rayo Vallecano; Tenerife-Còrdova;
Osca-Salamanca;
Celta-Albacete; Alacant-Elx

L’1X1 DE XAVI SOLÉ
Rubén (90’)

Campano (90’)

Tortolero (90’)

Gabriel (90’)

Cherfa (90’)

D. Bauzá (90’)

Imprecís

Defensiu

Superat

Retratat

Desbordat

Apagat

Tornava a la titularitat després
de moltes setmanes i no es va
acabar de guanyar el lloc tot i
no cometre errades greus. En
el segon gol però, sí que es va
quedar a mitja sortida.

Diop (90’)
Efervescent
Va començar amb molt de
ritme, oferint-se i assistint els
seus companys, però es va
anar apagant. En la segona
part, molt cansat, va perdre el
duel particular amb Diamé.

Jofre li va causar problemes i
això li va impedir afegir-se a
l’atac. L’equip va trobar a faltar
les seves centrades. Com tota
la defensa, massa tou a l’hora
de tallar algunes accions.

Jordi Alba (76’)
Incisiu
En la primera part va fer anar
de corcoll la defensa
madrilenya, sobretot Llorens, i
va tenir el premi del gol. Això
sí, després de la represa, va
desaparèixer, com tot l’equip.

No va ser el pitjor de la
rereguarda grana, però això no
l’eximeix de tenir part de
culpa, ja que no es va trobar
gens còmode amb els seus
companys al darrere.

Jandro (65’)
Perdut
Després de gairebé no haver-se
entrenat durant la setmana, va
ser titular i no va justificar la
presència en l’onze inicial.
Lent i desubicat, només va
aparèixer en comptagotes.

Cada partit que passa,
continua demostrant les seves
carències. La seva progressió
és tan lenta que no s’arriba a
veure. En el segon gol va
confirmar aquest mal paper.

José Mari (90’)
Assistent
Quan no troba el gol, també es
pot comptar amb les seves
assistències marca de la casa,
com la del gol de Víctor. Li va
faltar, però, tenir més
continuïtat i participació.

El seu carril va ser un filó per a
Collantes, amb habilitat i
velocitat, que el va desbordar
constantment. Dubitatiu, no va
saber si atacar-lo o esperar-lo, i
ho va pagar de totes formes.

Víctor (76’)
Pitxitxi
Amb el seu gol ja és el màxim
golejador del conjunt grana
amb set dianes. Ahir a més,
també va donar el segon gol a
Jordi Alba. Amb una groga, va
acabar substituït.

Com sempre, va complir amb
la seva feina de desgast, però
ja fa setmanes que no es troba
en el seu millor nivell. Més
defensiu que altres dies, però
buscant els companys.

N’Gal (25’). Elèctric
Va millorar, encara que no
gaire, el perill dels grana.

Redondo (14’). Absent
Amb l’equip buscant el joc
directe, no va intervenir gaire.

Moisés (14’). Expulsat
Va reforçar el joc aeri i va veure
dues grogues en temps afegit.

