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«Anem a Barcelona
decidits a guanyar»
ENTREVISTA A ROBERTO ACUÑA. Jugador del Saragossa
EL PARTIT

FERRAN CORREAS
Barcelona

(^ Vull començar
bé rany. Vull
guanyar per
donar una alegria
a la nostra aficjó

Roberto Acuña és l'home clau .
del Saragossa. El Toro ja ha
salvat el cap del seu
entrenador, Txetxu Rojo, més
d'una vegada aquesta
temporada. Un gol seu, quasi
des del mig del camp, va servir
al seu equip per guanyar el
Madrid fa setjornades. El
millorjugador iberoamericà de
la lliga espanyola vol ara
marcar al Camp Nou i donar la
victòria al seu equip.
—El Saragossa viatja al Camp Nou disposat a aconseguir la victòria o es
conforma amb l'empat?
—«Jugar contra el Barca sempre és complicat. La veritat és
que tot el que sigui treure alguna cosa positiva del Camp Nou
ja ens estaria bé, sobretot ara
que ens trobem en una posició
complicada. De tota manera,
h i anem a guanyar. V u l l començar bé l'any.»
—És possible aconseguir la victòria a
Barcelona amb l'ambient tan estrany
que viu el seu equip, amb una bona part
de la grada contra l'entrenador?
—«Sí, perquè possiblement j u guem més tranquils a fora que
a casa, encara que els resultats
ens són més favorables a La Romareda.»
—És difícil jugar amb aquest ambient?
—«Molt difícil, però els jugadors i n t e n t e m aïllar-nos-en
quan som al camp.»
—L'última jornada de lliga vostè va
xutar un penal mentre la graderia cridava contra Rojo. Com es va poder
concentrar?
—«Sabia que tenia una gran
responsabilitat i vaig agafar la
pilota convençut que faria gol.
Per sort, així va ser i el Saragossa va poder guanyar.»
Acuña serà diumenge una amenaça per al Barcelona. / EFE
—Diu que volen guanyar al Camp Nou.
Esperen aprofitar els nervis que hi ha
al Barcelona?
cionar en qualsevol moment. jugadors que marca diferèn—«El Barcelona, com nosal- Això sí, esperem que sigui des- cies, però també haurem de v i tres, no passa per un bon mo- prés de diumenge.»
gilar Kluivert, Saviola...»
ment. Esperem aprofitar-ho, —Diumenge torna Rívaldo. Una altra —Per què el Saragossa només ha guaperò també som conscients dificultat per al Saragossa.
nyat dues vegades al Camp Nou tot i
que l'equip de Rexach pot reac- —«Sí, perquè és u n d'aquells que quasi sempre hi juga bons partits?
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ESPECTACLE

<D Que la gent
vagi al camp. Els
Barça-Saragossa
sempre són grans
partits
RIVALDO

(D És un gran
jugador, però
també haurem de
vigilar Kluivert i
Saviola
L'ANY PASSAT

O Guanyàvem
2-4 i ens van
empatar. Encara
no entenc què va
passar
exemple, vam empatar a quatre després d'anar guanyant
per dos gols. Esperem canviar
aquest signe diumenge i donar
la primera alegria de l'any a la
nostra afíció.»
—«És cert, pel tipus de joc del
Barcelona quasi sempre es
veuen bons partits quan ens
enfrontem, encara que els resultats no ens són favorables al
Camp Nou. L'any passat, per

—Fa poques setmanes va marcar un
gran gol a Casillas que va donar la victòria al seu equip contra el Real Madrid. Marcarà al Camp Nou?
—«És difícil repetir aquell gol.
M'agradaria marcar el de la victòria a Barcelona, encara que si
guanyem és igual qui marqui.»

