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BARCA ELS BIORITIES DE REXACH

Dilluns 4 de febrer del 2002
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Recupera el prestigi

El triomf a Vila-real

La seguretat al Camp Nou

El Barcelona es va alliberar de tots
els seus mals i, en concret, de
l'eliminació a Figueresdelacopa,
iva rubncara Liverpool (1-3)el
triomf de prestigi que buscava des
de feia mesos. El santuari d'Anfield
va acabaraplaudint una segona
part prodigiosa del Barca.

El Barcelona va tornar a escurar al
màxim la seva sort i va guanyar al
camp del Vila-real, posant fia la
ratxa de quatre partits sense
victòries, en un matx en què l'equip
blaugrana va viure una agonia,
exitosa al final, com la que havia
viscut al camp del Lió (2-3).

Carles Rexach va apaivagar les
crítiques de principi d'any amb
dues victòries consecutives al
Camp Nou contra el Sevilla i al
Saragossa, que van permetre a
l'equip aixecar el vol i tornar-se a
omplirde moral. A Rexach, encara
l'esperava lagrancnsi.
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ció, que va viure el seu estat
d'esplendor en dues setmanes
per oblidar. El Barca va perdre
al camp del cuer, el Rayo Vallecano (2-1), i, a més, alguns jugadors van ser acusats d'haver
viscut una nit amb companyia
femenina abans del partit en
l'hotel de concentració. Quan
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guanyar. Vila-real va tornar a
apaivagar la ràbia dels barcelonistes, que van tornar a indignar-se després que el seu equip
perdés el derbi a Montjuïc.
Però a començament d'any,
amb dues victòries seguides al
Camp Nou, va tornar a baixar
a Can Barca el nivell de crispa-
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semblava que l'Osasuna podia que una derrota a les illes aforpagar els plats trencats, Rexach tunades li significaria un sotrac
es va complicar la vida. El tèc- tan gros que l'únic que li espenic català va viure la setmana rava era una caiguda al buit
passada com aquell artista de sense retorn.
circ que es disposa a travessar
Carles Rexach, al més pur esdos punts units per una corda. til de Johan Cruyff, ha salvat el
Rexach va començar el trajecte coll, i ara afronta una setmana
sense por, tot i que sabia segur de dos partits que l'han de ra-
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tificar en el càrrec o l'han de
tornar a posar en l'ull d'un huracà que té més ganes que mai
d'engolir-lo després de la munió de pretendents que li han
sortit a la banqueta del Barcelona durant aquesta moguda
setmana d'oficines al Camp
Nou.

