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Cocu: «No sé si els blancs
aguantaran aquest nivell»
o L'holandès creu que ei Real Madrid pot
passar per lina altra crisi

O Ei mig està segur que el Barca remuntarà
moltes posicions el mes de gener
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Philippe Coeu, com l'altre dia
va fer el seu company d'equip
Gerard López, no va dubt'ar a
afirmar que el Real Madrid i especialment el francès Zinedine
Zidane eçtàn jugant a un gran
nivell en aquests últims partits.
Cocu, però, va afirmar que els
blancs no li fan por i que està
segur que el Barcelona encara
pot superar el conjunt de Vicente del Bosque: «És cert que
el Madrid i Zidane es troben en
un gran moment, però tot pot
canviar. Les primeres jornades
de lliga van rebre moltes crítiques pel seu joc. Qui diu que no
li pugui tornar a passar. No estic segur que el Real Madrid
pugui aguantar aquest nivell
durant tota la temporada».
Cocu també va assenyalar que
no és el Madrid l'equip que el Cocu no va voler parlar sobre les crítiques que Crüyff ha fet al joc del Barca. / EFE
preocupa. L'holandès norhés
vol pensar en el Barcelona:
molt important per al Barcelo«Hem de deixar de parlar del
Zídànè elogia Rlvaldo
na: «Hem de jugar bé i guanyar,
Real Madrid i mirar només el
per fi, dos partits seguits. Crec
SI els jugadors del Barcelona no hdn deixat durant aquesta
Barcelona. Si juguem bé i guaque ara ho podrem fer, ja que
setmana d'elogiar el joc del seu gran rival, el Real Madrid, un
nyem partits podem guanyar el
tots som molt més tranquils.
futbolista del conjunt blanc, el francès Zinedine Zidane, també
títol, però si ho fem malament,
Aquest mes de gener serà clau.
va voler parlar bé ahir de l'equip blaugrana. Zidane va comentar
de què ens servirà mirar el Real
Considero que tenim un calenque el Barcelona té un dels millors jugadors del món i ho va
Madrid?»
dari assequible per guanyar
fer de forma contundent' «Rivaldoesun monstre.» Quan va
cinc partits seguits. També
Cocu, que considera clau juser preguntat pel joc del Madnd i per si és el gran favorit al títol
juga a favor nostre el fet que no
gar contra el Sevilla com diude lliga, el francès va voler recordar que s'ha de tenir en compte
tenim partits de lliga de cammenge passat i tornar a guaaltres equips: «El Barcelona, el Deportivo i el València també
pions. Això ens permet pensar
nyar per- remuntar posicions,
juguen bé i són favorits al títol», va dir.
més en els partits de lliga.»
creu que el mes de gener serà
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Andersson, baixa de nou
el Barcelona des del dia 9 de vist que Andersson jugués
desembre, dia en què va haver contra el Saragossa diumenge
de retirar-se lesionat del partit passat, però Carles Rexach no
El central suec Patrik Anders- que enfrontava el Barcelona al el va poder utilitzar ni un mison torna a estar de baixa. El Sevilla a l'Estadi després d'una nut. El suec havia de ser titular,
defensa, que ahir va ser sotmès forta topada amb Henrique però va parlar amb el tècnic
a una ressonància magnètica, Guedes Catanha, com a conse- blaugrana abans del partit i li
pateix en aquesta ocasió una qüència de la qual va patir una va comentar que no havia podistensió al lligament col·late- commoció cerebral. El suec va gut recuperar el ritme durant
ral intern del genoll esquerre, estar dos dies hospitalitzat i es les vacances. El central va ser
segons el comunicat mèdic del va perdre els partits de lliga sincer i va comentar que predoctor Ricard Pruna. Segons contra el Vila-real i l'Espanyol, feria que jugués un altre comPruna, la lesió no és gaire im- ja que durant diversos dies va pany que es trobés en millor
portant, però la seva presència patir mal de cap i forts mare- forma que ell. L'holandès
Frank de Boer va ser el gran bediumenge contra el Sevilla està jos.
descartada.
Després de la tornada de les neficiat per la sinceritat d'AhAndersson no ha jugat amb vacances de Nadal esta:va pre- dersson;
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El suec Patrik Andersson no juga des
del día 9 de desembre. / EFE

