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BARCA ELS BIORITMES DE REXACH

Dilluns 4 de febrer del 2002

A Cracovia, el primer examen

Enterra el malefici turc

Rexach i el seu Barca van viure el seu primer gran test
en l'anada de la fase prèvia de la Higa de campions al
camp del Wisla de Cracovia (3-4). El tècnic català va
superar amb bona nota l'examen, però en aquest partit
el Barca va oferir dues cares. Els blaugrana van anar
molts minuts a remolc del Wisla, però en van fer prou
amb una bona segona part i l'efectivitat de Rivaldo,
autor de tres gols, per aconseguir una victòria clau.

El Barcelona va tenir un debut plàcid en la lliga de campions i va esborrar
la malastrugança turca amb una victòria al camp del Fenerbahçe, que es
va equivocarde miga miga l'hora d'afrontar el plantejament del Barca.
En un camp que semblava dos cops més ample, el Barca, amb el mateix
equip que havia fet llàstima contra l'Osasuna (0-0), va tenir tots els espais
que va voler, i ja guanyava per 0-2 abans del descans. Amb aquest triomf,
Rexach va tornar a superar un període d'incertesa al club per la pora un
debut agre en la gran competició.

O Carles
Rexach va curar
a Tenerife
l'enèsima nafra
d'aquesta
temporada
O L'entrenador
català no ha
tingut
tranquil·litat en
cap moment en
aquesta lliga
O Aquesta
setmana haurà
de superar el
plebiscit del
Camp Nou en la
visita de la Real
O Els
pretendents a la
banqueta del
Barca hauran
d'esperar una
altra oportunitat

Ferida

JOSEP M. PUIG
Barcelona

Els bioritmes de Carles Rexach
aquesta temporada han patit
unes oscil·lacions de tal calibre
que es pot pregonar amb la veu
ben alta que a l'entrenador català el cor no li ha bategat a ritme normal en cap m o m e n t .
Tot i això, Rexach sempre ha
superat els match-ball a m b
b o n a nota, i per a q u e s t fet
manté el càrrec tot i les contínues crítiques que ha rebut de
diferents estaments.
Rexach va iniciar la pretemporada amb un únic objectiu:
superar la fase prèvia de la lliga
de campions. Amb una aurèola
de temor, el Barca va superar
la seva primera tanca amb com o d i t a t i es va d i s p o s a r a
afrontar un calendari assequible en la lliga. El Barcelona va
iniciar el c a m p i o n a t a m b el
peu ferm amb un triomf a Sevilla (1-2), però els dubtes van
començar a aparèixer amb dos
empats difícils de pair contra
rivals de poca entitat. Xarli, però, va tapar aquestes incerteses
amb una victòria balsàmica a
Turquia, que esvaia de retruc la
possible indecisió del barcelonisme en els principis de les
competicions europees.
En zona de ningú. El Barca va
viure a partir de mitjans de setembre un mes i mig escèptic.
El conjunt blaugrana va caminar sense una direcció clara,
però la crisi de resultats de l'etern rival, el Real Madrid, va
permetre que el club visqués
aquesta irregularitat a m b la
confiança de tenir un grapat de
p u n t s d ' a v a n t a t g e al sarró.
Però aquest senderi es va convertir de sobte en un camí de
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Rivaldo i Kluivert s'abracen després d'un gol. / EFE

terres movedisses. Els blaugrana van caure al Bernabeu contra el Real Madrid (2-0) en un
partit per oblidar, però el cop
de puny més fort als morros va
arribar pocs dies després, quan
el conjunt de Rexach va ser eliminat de la primera eliminatòria de la copa del Rei en una de-

rrota imperdonable a Figueres
(1-0).
El bàlsam d'Anfield. En plena
crisi i quan més dubtes engendrava l'equip català, el Barca es
va treure del barret de copa un
partit inoblidable a Anfield. La
victòria al camp del Liverpool

en la segona fase de la lliga de
campions va omplir d'elogis
un equip que dues setmanes
abans estava creuclavat. Però
el Barcelona no va saber aprofitar aquest clima de bonança
per recuperar-se i va continuar
cedint terreny en la lliga amb
tres partits consecutius sense

