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O Només en
tres
temporades, el
Barca estava a
aquestes altures
pitjor classificat
en la lliga
O Els canvis de
tècnic van ser
majoritàriament
les solucions
per redreçar el
rumb de Tequip
O Rexach fa
historia en
Tapartat
d'estadístiques
negatives del
club
Q Tot i això, els
blaugrana estan
a només set
punts del líder i
amb possibilitats
en la Champions
Q El Barcelona
de Llorenç Serra
Ferrer seria en
eidiad'avuíel
líder de Tactual
Higa

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El tècnic del Barca Caries
Rexach pot respirar a fons per
pèls. Només quatre equips històrics del FC Barcelona estaven
igual o pitjor classificats en el
campionat de lliga en arribar a
la jornada 22. Després d'una
recerca detallada de les setanta
edicions de la competició de
lliga, el Barca ha estat en tres
ocasions per sota del novè lloc
que ocupa ara mateix l'equip
de Rexach i en una ocasió també estava en aquesta posició,
però els números eren molt
pitjors que els actuals del Barca. En conseqüència, com a
mínim, Rexach pot estar segur
d'un cosa: que el seu equip no
és el pitjor de la història del
Barca, de moment.

li va costar el càrrec en detriment de Ladislao Kubala. El
Barca, en la jornada 22, erà
desè en la classificació a tretze
punts del líder, el Real Madrid,
que serià el campió de la lliga.
Kubala va fer reaccionar l'equip i el va acabar classificant

quart, després d'una ratxa impressionant.
1987/88. Una altra temporada
horrible va ser la mítica que va
acabar amb el motí de l'Hesperia, hotel que serà recordat
també a partir d'aquest any per

una presumpta farra que van
fer diferents jugadors abans del
partit contra el Rayo Vallecano.
En aquesta lliga, per cert,, que
els tècnics van ser l'anglès
Terry Venable i Luis Aragonés,
el Barcelona en la jornada 22
era onzè, amb nou partits per-

1939/40. En aquesta temporada de només 12 equips en la
lluita pel títol de la regularitat,
la lliga de 22 jornades va situar
el Barca en el novè lloc. Josep
Planas va ser el tècriic de l'equip, que va plegar dues temporades després quan les coses
van tornar a anar maldades
amb la vinguda de nous mals
.resultats.
1940/41. Aquesta lliga va ser la
de pitjor record i el club_va salvar la categoria després de disputar la promoció. Josep Planas va començar com a tècnic
i va ser substituït per Ramón
Guzmán, que no nornés va salvar l'equip sinó que també va
guanyar la copa. El Barca en
aquesta jornada fatídica era
tretzè en la lliga a dinou punts
del líder, el València, que acabaria sent el campió de la Higa.
El conjunt, blaugrana en una
competició de catorze equips
va aconseguir remuntar una
posició i va acabar el capionat
en dotzè lloc, que li va permetre mantenir-se dins l'elit del
futbol gràcies a guanyar la promoció de descens de manera
dramàtica.
1979/80. Fa 22 anys, el Barcelona també va viure/una situació molt similar a l'actual. Després de guanyar la Recopa a Basilea, el tècnic Joaquim Rifé va
passar per un mal tràngol que
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Fernando, de rOsasuna, i Reizíger, del Barca, pugnen per una pilota en el partit de diumenge passat. / EFE.

