El 9

BARCA y>l RETORM DESITJAT

Dijous 10 de'gener del 2002

O Luis Enrique reconeix que
l'equip ha baixat des de la
seva lesió a Liverpool, però no
veu relació entre els dos fets

O L'asturià assegura que sap
el calendari que ve, però que
ara només toca pensar en el
partit del Sevilla

5

O Creu que la millora que
l'eq u i p va of eri r d i u menge
passat es deu al parèntesi de
les vacances dé Nadal

No vol ser el salvador
MIQUEL ROCA
Barcelona

Malgrat qué els números de
temporades anteriors demostren que el Barcelona funciona
molt millor amb Luis Enrique
que sense ell, el migcampista
asturià vol treure importància
a la seva imminent tornada a
l'equip de Carles Rexach. Per
començar, el jugador no creu
que la davallada que l'equip
blaugrana ha experimentat des
que es va lesionar a Anfield
Road tingui gaire a veure amb
la seva absència i ho qualifica
com «una simple coincidència.
Estem en una lliga cada cop
més igualada i es poden donar
diverses males ratxes de resultats, com ens ha passat a nosaltres».
Luis Enrique creu que el fet
realment important de la seva
tornada a l'equip és que «també hi ha altres jugadors que es
reincorporen a la disciplina del
grup, com Gerard o molt aviat
Abelardo. És important que la
infermeria es vagi quedant buida, no que es recuperi un sol jugador». En tot cas, el centrecampista va explicar poques
hores abans de rebre definitiv a m e n t l'alta m è d i c a q u e
«quan un torna a l'equip sempre és un bon moment, perquè
estar lesionat és el pitjor que li
pot passar a un esportista».
Vacances miraculoses. Durant
el seu mes i mig llarg d'aturada
forçosa, Luis Enrique ha vist
com els seus companys feien
només set de divuit punts possibles en la lliga i aconseguien
amb penes i treballs un empat
en la lliga de campions contra
el Galatasaray. L'asturià creu
que «la primera part de la temporada ha estat molt dura i l'equip ha arribat molt cansat al
mes de desembre. Les vacances de Nadal ens han anat molt
bé a tots per carregar piles i estic convençut que la millora
que vam oferir contra el Saragossa ja n'és una conseqüència».

Luis Enrique sap que el Barca té un calendari assequible, però de moment només vol pensar en el Sevilla. / EFE:

Valladolid: gol de Xavi i alguna cosa més
De ia segona temporada de Louis van Gaal al Barca n'és un
record cèlebre aquell gol de cap que el menut Xavi va fer ai
Nuévo José Zorrilla i que va salvar de la destitució el tècnic
holandès. La victòria a Valladolid va marcar l'inici d'una
recuperació que va dur els blaugrana a guanyar la lliga. Aquell
dia, però, Lüis Enrique també va ser protagonista. Després de
SIS partits d'absència per lesio, va tornar a l'equip Sense
l'asturià, el Barca havia perdut a Oviedo, havia guanyat per la
mínima el Tenerife, i havia encadenat quatre derrotes contra el
Mallorca, l'Atletico de Madrid, el Deportivo i el Vila-real
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El partit de diumenge passat
davant els aragonesos és el primer d'un seguit de consecutius
que en l'entorn blaugrana es
veuen amb bons ulls per assolir
l'esperada recuperació de l'equip en el campionat de lliga.
No obstant, Luis Enrique s'estima més ser prudent i diu que
«en el calendari no hi penso. El
sé, però només tinc al cap el
partit de diumenge contra el
SeviUa».

Menys sort que el centrecàmpista asturià té el seu company i amic Abelardo, que haurà d'ajornar un parell de setmanes la seva esperada reaparició a causa d'un trencament
del bíceps femoral. Luis Enrique va voler animar el defensa
dient que «el Pitu ja va treballar
amb tot el grup la setmana passada i estic segur què molt aviat
tornarà a l'equip. És qüestió de
dies».

