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y.BARÇA LfTENEN.GAWES'AL MADRID

Avui, a porta tancada

j Kluivert, golejador

Els jugadors del Barca, que ahir
només van exercitar-se pel matí, •
faran avui l'última sessió
preparatòria, que com és costum
es realitzarà a porta tancada, amb
vista al partit del Sevilla. Després,
Carles Rexach donarà la llista de
convocats.

Luis Enrique, a mig gas

Klujvert i Rochemback van marcar
dos gols cadascun en el partidet
d'ahir. El seu equip —on també hi
eren Bonano, Frank de Boer,
Gerard, Coeu, Christanval,
Overmars, Gabri i Geovanni—va
guanyar per 5-1. Overmars i Saviola
van fer els altres gols.

Luis Enrique va plegar vint minuts
abans que la resta per petits
problemes musculars. L'asturià no
va acabar un partidet en qué el va
substituir el segon entrenador, José
Ramón Alexanco. Amb tot, el
migcampista tornarà avui a una
convocatòria dos mesos després.

«Vull que el Madrid
perdí sempre»
O Xavi
Hernández posa
fiáis elogis
dedicats als
blancs des del
vestidor culer
O No s'amaga
en el discurs:
«No m'agradi
que guanyi, ni
tampoc que
jugui bé»
O Creu que
rúnica manera
de confirmar la
recuperació és
guanyarel
Sevilla
O Destaca
raportació del
trident i espera
un rival defensiu
i al contracop

ÁNGELPONZ
Barcelona

Xavi Hernández va comparèixer ahir davant la premsa
per posar les coses al seu lloc.
En una setmana en què les excel·lències del Madrid s'han
destacat fins i tot al vestidor de
Can Barca —el mateix Gerard
fa tres dies no va dubtar a assenyalar que el joc de Zidane i
companyia li recordava el del
Dream Team—, el jugador de
Terrassa va ser ciar i contundent en el seu missatge: «Com
a català que sóc, el que vull és
que el Madrid perdi sempre.»
El migcampista no va tenir cap
problema a admetre que no li
agrada gens el dolç moment de
joc que travessa l'equip blanc:
«Sincerament, no m'agrada
que guanyi i tampoc que jugui
bé. Si ho fa, no tinc més remei
que acceptar-ho, però insisteixo: no m'agrada que els surtin les coses tan bé.»
El jugador sap que el Barca
no pot desaprofitar el calendari
en un mes de gener on té una
bona oportunitat d'escurçar
els cinc punts que el separen
dels madrilenys: «Sabem que
tenim més partits a casa contra
rivals que en aparença no són
tan complicats. Amb tot, en
aquesta lliga qualsevol equip et
complica la vida. Hem de demostrar la nostra superioritat
al camp, i sobretot guanyar.»
Xavi no dubta que el partit contra el Saragossa ha de significar
el punt d'inflexió: «Vam fer les
coses bé, quan veníem d'una
setmana tensa i amb molta
pressió. Ara, l'ambient està
molt més tranquil i hem d'aprofitar^ho; i més havent assolit ima victòria que ens fa tenir
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Xavi Hernández va deixar-se de romanços i va ser clar i català: «Vull que el Madrid perdi sempre.» / EFE.

més confiança, en tots els sentits.» '
Segons el canalitzador de joc
blaugrana, l'aportació del trident hauria de tornar a ser decisiva demà contra el Sevilla:

«Van estar molt encertats, van
canviar constantment les posidons i l'equip en va sortir beneficiat perquè el rival ho acaba de saber mai com jugues. La
seva aportació va ser molt po-

sitiva.» Respecte al rival va ser
concís: «M'imagino que vindran a jugar al contracop i a defensar-se bé. La clau és jugar
com l'altre dia.» La lliçó sembla
apresa.

