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O El Barca ha d'aprofitár les O L'equip juga tres deis
O El descans europeuila
facilitats d'aquest mes per pròxims quatre partits a casa recuperació de jugadors no
rellançar-se en la Higa
contra rivals assequibles
permet excuses a Rexach
FERRAN CORREAS
Barcelona

El Barca ha acabat l'any 2001
viíitè en la Higa i fora de les places europees. Ho va fer a sis
punts del líder, el Deportivo, i
mirant l'esquena a altres sis
equips: el Real Madrid, el Celta,
el Betis, l'Athletic, l'Alavés i el
Valencia. Els jugadors de Carles Rexach, però, poden mirar
el futur a m b optimisme. En
primer lloc per la recuperació
d'alguns jugadors molt importants dins el funcionament de
l'equip, cas de Rivaldo, Anders-

son i Luis Enrique,, però sobre- suna, un dels equips que lluitot, pel calendari que espera els ten per no perdre la categoria.
b l a u g r a n a al gener,.un mes L'úriic desplaçament del Barideal per començar a remuntar ^ celona aquest mes serà a Valleposicions en la classificació.
cas, el 20 de gener, per jugar
El Barcelona jugarà quatre contra el Rayo, el cuer de pripartits delliga, tres d'ells a l'Es- mera. Aquest calendari fa pentadi i contra rivals assequibles. sar en la possibilitat que els
Per començar diumenge rebrà, b a r c e l o n i s t e s s u m i n d o t z e
en l'últim partit de la primera punts, cosa que difícilment povolta, ün Saragossa en hores dran fer els set equips classifibaixes. Una setmana més tard cats per davant.,
tornarà a jugar a casa contra el
Sevilla, equip a qui va guanyar Alliberats. El Barca no haurà
en la primera jornada de lligà de jugar partits de copa per cul(1-2). Per últim, el dia 27 de ge- pa de l'eliminació a Figueres,
ner l'últim visitant serà l'Osa- cosa que sí que hauran de fer

el Real Madrid, el Deportivo i
l'Athletic. Els blaugrana pod r a n tainbé r e m u n t a r posicions afavorits pels enfrontaments directes entre equips
que ara els precedeixen en la
classificació. Per exemple, la
primera jornada de l'any 2002
tindrà com a plat fort el partit
que enfrontarà al Real Madrid
i el Deportivo al Bernabeu. EL
Betis i el València, per la seva
banda, jugaran a Sevilla. La primera jornada de la segona volta també tindrà un enfrontament destacat entre equips cle
la part alta de la classificació: el

Real Madrid i el València jugaran al Bernabeu. Per acabar, la
jornada 22, l'última de gener,
registrarà dos enfrontaments
més entré equips que actualment es troben més ben classificats que l'equip de Rexach.
L'Athletic i el Deportivo jugaran un interessant partit a San
Mamés, m e n t r e que el Real
Madrid de Del Bosque jugarà a
casa contra el Betis.
Està clar que, si el Barca guanya els dotze punts en joc, els
de Rexach remuntaran posicions i podran veure el futur
amb més optimisme.

L'ANÀLISI JOSEP RIERA

Quan guanyar és només deixar de recular
Ja fa uns quants anys que el Barca juga
les ñnals els mesos novembre, desembre
o febrer. Fins i tot a l'agost. El partit més
important d'aquesta temporada, la primera final, va ser l'eliminatòria prèvia
de la Lliga de Carnpions contra el Wisla'
de Cracòvia. Fins les finak del Madrigal
Montjuïc. Contra el Vila-real el Barca
va recaptar tres punts però va continuar
perdent crèdit futbolístic. I tan sols va
aconseguir no continuar reculant. Futbolísticament, l'equip va aconseguir
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mantenir-se estable dins la situació ma del Barca és conjuntural i que cada
d'encefalograma pla en què va caure partit és només un símptpma puntual.
després del miratge d'Anfield Road.
No és que Reixach hagi acabat els arAcostumat a defensar-se com pot dels guments. És que encara els ha de presenproblemes immediats, el Barca actual no tar. No es pot dir que que hagi rebaixat
troba la pausa suficient per atacar els plantejaments, perquè els plans del cos
problemes de fons. I cada partit es
tècnic es fan en funció de cada rival i de
presenta com un inconvenient,
cada situació. Reixach va aconseguir
més que com una possible solutrampejar l'inici de temporada a
ció. Això és el que va passar en el i ^ V» base de resultats. Va donar prioritat
derbi contra l'Espanyol. I la de(
/•i a resoldre els problemes defensius
rrota va ratificar que el proble•
endèmics dels últíms anys i va con-

fiar l'efectivitat ofensiva als cracks. Però
l'equip s'ha acabat desestabilitzant: la
defensa improvisa segons les circumstàncies, el mig del camp navega i l'atac
es réiventa en cada partít. I quan ha començat a escampar-se el pànic entre els
jugadors, l'única resposta de la banqueta
ha estat una crida a la retirada. Fins la
pròxima/ïna/, diumenge contra el Saragossa, caminant sobre la cordafluixaper
acabar dedicant l'abril i el maig a planificar la pròxima temporada.

