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Barca, di
reafirmar-se
O Una victòria lluny de
l'Estadi confirmaria la
millora de joc blaugrana

a

OVallecasésuncampon
O El Rayo és un rival
els catalans han aconseguit assequible per aconseguir
bons resultats
els tres punts fora de casa

una derrota, en el primer d'aquests partíts, en la temporada
1977-1978. Tot i que Testadi
dels madrilenys té unes proLes dues ultimes actuacions
porcions molt rediüdes, en què
dels homes de Caries Rexach
els blaugrana els és difícil praccontra el Saragossa (2-0) i el Seticar el futbol de toc ràpid i visvilla (3-1) han creat un aire de
' tós que se'ls ha vist lluir en els
confiança entre els aficionats i
seus millors partits d'aquesta
els rnateixos m e m b r e s de la
temporada, el balanç de tots
plantilla. Amb aquest ànim, els
éls Rayo-Barça disputats fins al
blaugrana tenen avui l'oportum o m e n t els és favorable. El
nitat de confirmar, contra el
canvi de joc experimentat pel
Rayo a l'estadi Teresa Rivero,
conjunt de Vallecas, en què la
aquesta línia de bon joc aconmillora del joc col·lectiu ha
seguida en els seus últims dos
anat substituint la contundenpartits a l'Estadi. El camp del
cia i la duresa defensiva rnosRayo Vallecano és, doncs, la
trada des dels inicis de la temprimera prova de foc per deporada, també ha d'afavorir la
mostrar les possibilitats del
creativitat i la millor mobilitat
Barca en la lliga aquesta tem- El Barcelona només ha perdut un partit en tes seves deu visites al camp del Rayo. / EFE
dels homes més ofensius de l'eporada. El Barcelona ha exquip blaugrana. A Saviola (8
pressat ambició aquesta tem- van ser les víctimes d'un Barca ríír els resultats obtinguts en els
EL BARCA A VALLECAS ¿ois), íQuivert (7 gols) i Rivaldo
porada, i el partit a casa de L'hú- qué tan sois va aconseguir 12 seus 10 p r i m e r s d e s p l a ç a RESULTAT
TEMPORADA
(6 gols) se'ls p r e s e n t a u n a
mil Rayo permetria al conjimt punts de 30 possibles en les se- ments.
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1977-1978...•.
oportunitat immillorable, ni
barcelonista acabar el primer ves 10 sortides. El Rayo, dones,
•.
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més ni menys que el cuer de
desplaçament d'aquesta ségo- sent l'últim classificat de la tau- Un camp generós Els 10. en- 1978-197.9 ;
.....O-O
1979-1980
primera divisió, per lluir-se i
tia volta amb una victòria.
la de la niga, és un bon primer frontaments que s'han produït 1989-1990
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ampliar el seu compte goleja_. Tres són només les victòries plat per un Barcelona que, no entre el Rayo i el Barcelona a 1992-1993
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dor. Les escasses mesures del
que ha aconseguit el Barcelona tenint cap altre objectiu en la Vallecas al llarg de la història de 1993-1994
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terreny de joc obligarán a trelluny del Camp Nou en la pri- Higa que començar una gran la primera divisió conviden 1995-1996
'
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ballar, més del que és habitual,
mera volta. Sevilla (1-2), Real escalada per fer-se amb el lide- també a l'optimisme: Els blau- 1996-1997 :
..•...,
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els migcampistes.Xavi i Coeu.
Sociedad (0-2) i Vila-real (0-1) ratge del Madrid, ha de millo- grana només hi han encaixat 1999.2000'...:..
^ DAVIPCUNILLERA
Barcelona

2000-2001

.•,.„'.

:..:.

•

2-2

Xavi elogia la nova mentalitat
DAVID CUNILLERA
Barcelona

El migcampista del Barcelona
Xavi ya parlar, en una entrevista concedida a la web oficial del
FC Barcelona, deia millora de
joc del conjunt b l a u g r a n a i
d'altres aspectes de l'actualitat
del club. Xavi va justificar el
mal joc del Barca en la primera
volta de la lliga en el cansament, els pocs dies de preparació en la pretemporada, la
mala sort i la superioritat dels
rivals en algunes ocasions. El
del planter va afirmar sentir-se
•satisfet amb el joc a c t u d del

seu equip i confiat respecte als
pròxims compromisos. «Ara
vénen partits molt importants
a casa, i els estem solucionant
amb victòries. De moment l'equip va a ihés, i això és bo», va
assenyalar el jugador. El canvi
de mentalitat ha estat per a
Xavi el factor decisiu en la bona
marxa de l'equip. Segons el
jove del planter, abans no, es
veia un equip amb tantes ganes
de guanyar.
El pròxim rival Respecte al
compromís d'avui a Vallecas,
el migcampista va dir que és im
partit difícil. Les dimensions
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del Teresa Rivero i el joc defensiu dels madrilenys complicaran la tasca del Barcelona, segons Xavi. Sobre el fet de jugar
sense extrems, èl català va negar qué fos un problema. «Ara
en Sergi i en Púyol pugen molt
per la banda, i això em facilita
la meva feina», va explicar. Que
el planter del Barcelona tingui
actualment un protagonisme
i m p o r t a n t d i n s del p r i m e r
equip té la seva explicació en
els resultats, segons Xavi..«El
futbol va per modes..>Ara diuen
que el planter i el trident formen l'onze ideal. Tot ho fan els
resultats», va argimientar.
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El jugador del planter, durant el transcurs d'una roda de premsa. / M.LABURU

