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OEIBarçavol
demostrar que
també sap
guanyar i jugar
be lluny del
Camp Nou
O Buscant la
victòria, Rexach
repetirà
alineació per
tercera setmana
consecutiva

DiumengeZO de gener del 2002

portant dels quatre que tenia
programats al calendari el Barcelona per' aquest mes de geDesprés d'haver guanyat i ha- ner. Ho és, no norhés per conver jugat bé tant contra el Sa- firmar aquest canvi favorable
ragossa com contra el Sevilla, el. dels blaugrana i per continuar
Barcelona h a de confirmar pressionant el Real Madrid; ho'
avui, a l'estadi Teresa Rivero de és, sobretot, per comprovar si ,
Vallecas, que la seva millora no els h o m e s de Carles Rexach
és una il·lusió. El partit contra també saben guanyar i jugar bé
el cuer de primera és el més im- liuny del Camp Nou, cosa que
FERRAN CORREAS
Barcelona

en el decurs d'aquesta temporada han fet en molt poques
ocasions. El Barcelona, a la primera voltà, només ha estat capaç de guanyar tres partits com
a visitant: al Sánchez Pizjuán
contra el Sevilla (1-2) a la primera jornada, a Anoeta contra
la Real Sociedad (0-2) i al .Madrigal contra el Vila-real (0-1),
en un partit en què els blaugra-

na van rebre moltes crítiques
per la seva p a t è t i c a s e g o n a
part.
.Els b l a u g r a n a , p e r ò , són
conscients que no ho tindran
fàcil encara que juguin contra
el cuer, sobretot ajcausa de les
reduïdes dimensions de l'estadi de Vallecas i de la bona ratxa
de resultats que travesa el conj u n t q u e dirigeix Gregorio
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OSaviola,
Rivaldo i
Kluivert seran
una vegada més
la referència
ofensiva
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O Les reduïdes
dimensions del
terreny de joc,
principal
obstacle dels
blaugrana
O El Barcelona
només ha
perdut una
vegada a
Vallecas, Tany
1978
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Saviola intentarà a Vallecas marcar el seu primer gol en la lliga lluny del Camp Nou. / EFE.

L'ANÀLISI R/VMON MARIA CALDERE .

Talent, Ordre i Humilitat
Ha quedat clar amb-els últims partits que
l'equip ha entès perfectament els fonaments bàsics d'aquest joc que vol Rexach
i que està basat en l'Ordre i el Talent. El
Barca, contra el Rayo Vallecano, té una
gran oportunitat per.demostrar que'
aquests fonaments estan totalment assumits i aconsegiür una victòria que doni estabilitat i demostri que la recuperació de
l'equip és total.
El Rayo serà un equip ferit, desesperat,
a causa de la delicada situació que passa.
El cuer de la lliga buscarà ima victòria per
alleujar la seva situació intentant no deixar
, jugar de cap manera el Barca. Però rd l'autoestima de l'equip de Vallecas ni la mo-
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tivació extra que donen aquest tipus de
partits, ni les reduïdes dimensions del
camp han de ser un obstacle perquè el Barca continuï jugant com ho va fer contra el
Saragossa i el Sevilla, partits en què, amb
una gran actitud, amb un gran estat fïsic
i amb molta il·lusió, va tornar a practicar
un futbol bonic i efectiu. A Vallecas el Barca
ha de tomar a jugar de manera ofensiva,
amb el trident que formen Rivaldo, Saviola
i Kluivert, capaç de tornar boja qualsevol defensa gràcies a les seves rotá. cions i intercanvi de posicions, i amb
dos laterals en un grarr estat de for^ "*•
ma, Puyol'i Sergi, pujant la banda
amb'gran projecció. També hau^^

rà de jugar amb molta velocitat en totes les
seves accions i posant molta atenció a les~
segones jugades, tant en defensa com en
atac.
I no vull acabar aquesta anàlisi sense
destacar també el gran paper ijue estan tenint els jugadors del planter en aquesta remuiïtada que està protagonitzant el Barca.
Cinc jugadors tomaran a ser titidars, donant moltes esperances a altres joves que
entenen l'esperit i la filosofía del
^^
club i senten els colors com ningú.
^H|
Resumint; Talent i Ordre... i Hu'" I
militat. Segur que així veïu-em una
victòria aVallecas i un Barçà
Triomfant aquesta temporada.
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