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que ens

«

O Rexach
comparteix la
idea que el
Barca es juga
més que tres
puntsaVallecas
O Considera
que ha de ser el
partit que
«confirmi» la
recuperació
definitiva
O Reconeix que
requiphade
tornar de
Madrid amb els
tres punts
O Diu que punts
com els d'àvui
són els que
«decideixen» el
campionat
O Demana un
esforç per no
«decebre» una
af ¡ció que torna
a encantar-se
O Creu que la
trajectòria del
Madrid és un
«camí a seguir»
en aquest gener

EL 9

Mi uu^n

ÀNGELPONZ
Barcelona

«Ja hem perdut molts punts
dels anomenats absurds. És a
dir, contra equips que no sdn
potents i que ens han acabat
complicant la vida. La nostra
història n'està plena. En el cas
de perdre contra el Rayo, voldria dir què ells ens han fet
quatre punts, quan són els
cuers. Són equips que no se'ns
donen gens bè i punts que a la
llarga acaben decidint el campiona;t», va comentar,Carles
Rexach. El tècnic comparteix la
teoria que hi ha en joc quelcom
més que tres punts: «L'equip
està molt bé, però el partit a Vallecas és una prova de confirmació. Tenim menys marge i
hem de fer renda, perquè el febrer és terriblement complicat,
ja que, a banda de la Champions, tenim rivals com ara el
Deportivo ò el València.»
Rexach no amaga que tot el que no sigui una victòria serà un
mal resultat: «À la primera volta a casa vam tenir ensopegades importants. Ara sembla
que estem bé, però hem de refermar-hò fora.» En aquest
sentit va insistir en diferents
factors que fan necessària la
victòria: «Estem treient el cap,
i el que hem d'evitar és que ens
donin un clatellot que ens torni
a fer començar de nou. Costa
molt d'agafar aire, i no el podem perdre.» Va afegir que
també ho diu per l'afició: «Una
derrota també desanimaria els
socis. No ens ho podem perinetre, perquè ara tornen a estar il·lusioriats.» El preparador
barcelonista reconeix el bon
nivell dels seus homes i creu
que la fe és una de les principals causes: «L'equip té confiança. Quan un jugador té la
pilota n'hi ha sempre quatre o
cinc que là demanen, i això indica que les coses van bé.» Posats a buscar algun defecte, va
explicar que han de ser més
efectius de cara a porta: «Ens
falta tenir un percentatge d'en. cert més elevat. L'altra dia contra el Saragossa vam tenir dotze oportunitats, ahir vaig veiire
el partit del Rayo de la primera
volta i només en vam tenir quatre. Anerh pel bon camí», va explicar. En aquest sentít va destacar especialment la feina del
trident: «Juga molt millor i, a
banda de donar confiança als
companys, fa que els contraris
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Carles Rexach considera que el Barca ha de refermar el bon moment fora de casa. / EFE

els tinguin més respecte», va
comentar. No va amagar el bon
moment del Rayo —(<fa quatre
partits que no perd», va dir—,
però creu que l'objectiu és imit£ir la trajectòria que en el seu
dia va portar el Madrid dels

llocs de descens al liderat: «Van
ser capaços d'encadenar una
sèrie de cinc o sis victòries consecutives^ que els van donar
molta confiança. Nosaltres tenim ara l'oportunitat de
fer-ho.» I per explicar-ho va fer

un paral·lelisme a la història
més recent: «Igual que en els
últims anys hem tingut uns novembres bastant negres, al gener les coses sempre ens han
sortit molt bé. Esperem que
l'estadística no es trenqui.»

