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Una imatge de l'Osasuna-Barça de la temporada passada. La derrota, contra el llavors cuer, va signficar el comiat de Serra Ferrer. / EFE.

cuers
persegueix el Barca
O l a temporada passada no O Sevilla i Betis van baixar
va derrotar el Numància,
després de derrotar el
rOviedo, fOsasuna i el Racing Barca la 1999-2000
FERRAN CORREAS
Barcelona

Una vegada més el Barcelona
ha punxat al camp del cuer. No
és la primera vegada que els
blaugrána, sense la motivació
necessària per jugar aquest tipus de partits, perden punts
contra equips molt inferiors.
Només hem de fer un repàs a
les cinc últimes temporades.
La passada', sense anar més
lluny, es va deixar punts contra
els tres equips que van perdre
la categoria. Els blaugrana no
van ser capaços de passar de
l'empat contra elNumància en
cap dels dos partits que hi van
jugar. El Barca també va perdre

a l'Estadi contra l'Oviedo (0.-1)
i va ser golejat a Santander pel
Racing (4-0). Els blaugrana
també van ser derrotats la temporada, passada per l'Osasuna
a El Sadar quan els de Pamplona eren cüers. Aquella derrota
(3-1) va,acabar suposant la des-,
titució de Llorenç Serra Ferrer.
• ; La temporada 1999-2000, el
Barcelona també va caure contra dos equips que finalment
van baixar. Ho van fer contra el
Betis al Ruiz de Lopera (2-1) i
contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (3-2). A aquest partit, l'equip andalús hi arribava com a
cuer i amb una única victòria.
Pel que fa a la t e m p o r a d a
1998-1999, va ser el Vila-real
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O L'Hèrcules va descendir
la 1996-97, però va sumar
sis punts contra el Barca

l'equip que va privar elBarça
A Manzano li vajJié el Barca
d'una suposada còmoda victòria. Els del Madrigal van donar
Gregorio Manzano té el Barca ,
. , i,
- — - í " -•« " - v : —
la gran sorpresa guaiiyant a
desrnoràlitzat.
La
temporada
passada,
quan
l'Estadi (1-3). I més desfetes la
era
entrenador
del
Racing
de
Santander^,
-' ,
temporada 1997-1998. El Com-,
també
va'guanyar-lo
en
circumstàncies
molt
•r\-postel·la, ara a segona divisió
semblants El Racing era cueri eLBarcelona
B, va ser capaç d'émpatar amb
visitava Santander ambj'opbrtúnitat de : ,
el Barca a San Lázaro (2-2), en
situar-se
á tres punts del Real Madnd; •'
un dels pocs resultats brillants
WC-"^
L'equip
blaugrana
va ser golejat aquèlí dia'
que van aconseguir els gallecs
per
quatre
a
zero
Ahir
es
va
tornar
a
repetir
la història, però '.
en la seva última temporada a
;
amb
Manzano
a
la
banqueta
del
Rayo,
tannbé
cuer i amb el •
primera. Per últim, a la campa'
Barca
nnirant
de
col·locar-se
a
tres
punts
del
Madod
L'aaual
nya 1996-1997, a m b Bobby,
tècnic
del
Rayo,
gran
estudiós
del
futbol,
va
declarar
que la ,. ,
Robson a la banqueta, l'Hèrcu•
temporada
passada,
per
motivar
ejs
jugadors
del
Racing,
els và ',
les va perdre la categoria desfér
veure'un
vídeo
en
què'els
de
Santander
golejaven
el
Bàrça
prés d'haver guanyat els dos
• de Cruyff per cinc a zero. Màrizano rio va utilitzar la'mateixa
partits que va jugar contra el
tàctica amb el Rayo, tot I que sí que va fer.veure als seus'
Barca, 2-3 a l'Estadi i 2-1 a Alajugadors
vídeos dels dos últims partits lugats pel Barca cant.

