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«Vam pensar que sortint a
camp ja en fèiem prou»
J.M.P.
Barcelona

La derrota del Barca contra el
Rayo Vallecano al Teresa Rivero de Vallecas va obligar ahir
els jugadors del Barca a sortir
a la palestra. El capità del Barca, Sergi Barjuan, va reconèixer
després de l'entrenament que
els jugadors van sortir al camp
massa relaxats pels elogis que
habien rebut les setmanes anteriors. Sergi va ser conscient
que un dels factors que van influir negativament en l'actitud
de l'equip podria haver estat
-que «vam sortir al camp seiise

la tensió necessària» i al mateix al camp amb el mateix conventemps «els elogis i les flors re- ciment dels últims partits» i es
budes en lès últimes setmanes va escudar que van estar «una
ens van fèr pensar que només mica indecisos» i que l'equip va
sortint al camp en fèiem prou caure en el nerviosisme i la preper guanyar el partit». Sergi va cipitació. Finalment Sergi Barafegir que el Barca no va entrar j u a n va enviar u n rnissatgeen el partit fins al minut 30, d'optimisme i va dir que espe«quan ens van marcar el gol, i rava que la derrota contra el
llavors et costa més d e s p e t : Rayo no instal·li de nou el pestar-te i començar a jugar a fut- simisme a l'entitat, «ja que enbol.'I q u a n estàs davant u n cara estem a dalt i, en un puny,
equip que lluita molt i s'entre- tots els equips». Segons el seu
ga més que tu, si no l'iguales al- parer, els jugadors del Barcelomenys en aquest aspecte és na han de tenir «el convencimolt difícil qúe puguis gua- ment» que practiquen un bon
nyar». El capità també va opi- futbol i intentar «fer-lo cada
nar que el Barca «no va entrar partit» per tirar endavant.
Sergi Barjuan va entonar ahir el «mea culpa». / EFE.

«Ens va faltar actitud
guanyadora (agressivitat»
JOSEP M. PUIG
Barcelona.

£1 defensa internacional holandès del Barca Frank de Boer
va ser el segon jugador ahir que
va donar les seves claus sobre
la derrota del Barca a Vallecas.
De Boer va comparèixer davant
de la premsa amb el cap cot,
com els altres seus companys,
i va analitzar el que va succeir
a Vallecas, encara que no va
poder treure'n l'aigua clara.
«Per mi va faltar una actitud
guanyadora» contra el Rayo, va
assenyalar De Boer, que va destacar que abans que res «és ne-

cessari tenir l'agressivitat i la
mentalitat, i després s'imposa
la qualitat». Frank de Boer va
manifestar que és molt difícil
dir què va succeir: «Jo no tinc
cap explicació.» «Encara queda
molta lliga, i només estem a sis
punts (del íideratge)», va añrmar Frank de Boer, que va assegurar que confia que si el
Barca g u a n y a en els dos
pròxims partits, tornarà a estar
«al costat del Real Madrid». Per
a l'internacional holandès, la
derrota contra el Rayo Vallecano significarà que els jugadors
del Barcelona tindran «més
pressió» en el pròxim partit de

lliga al Camp Nou contra l'Osasuna.
Pel que fa a la reunió que van
mantenir els jugadors i el tècnic abans de l ' e n t r e n a m e n t
matinal d'ahir. De Boer va reproduir les paraules del tècnic
Carles Rexach. «L'entrenador
ens ha dit que falta agressivitat
i mentalitat. Té tot el dret a
dir-ho», va concloure Frank de
Boer, que va comparar la derrota al camp del Rayo Vallecano amb la que va encaixar el FC
Barcelona la temporada passada al camp del Racing de Santander, que també estava entrenat peir Gregorio Manzano.
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Frank de Boer també va donar les explicacions de la derrota.'/ EFE

«Si perdem aquests punts
serà difícil estar a dalt»
J.M.P.
Barcelona

Carles Puyol va anar més enllà
en la seva anàlisi del partit a
Vallecas, en considerar que és
en aquest tipus de camps, com
el del Rayo V a l l e c a n o , «on
realment es guanya la lliga, i si
perdem aquests punts que al
final seran importants, serà
difícil estar a dalt». Els jugadors del Barcelona no sabien
explicar què els havia succeït
contra el Rayo Vallecano, malgrat que eren conscients que
es tractava d'un partit molt

important que' podria haver
significat el seu enlairament
en la lliga i el seu acostament
al líder, el Real Madrid. Carles
Puyol va remarcar que els jugadors tenien «ganes de guanyar», tot'i que va assegurar:
«El Rayo va tenir poques oport u n i t a t s i va s a b e r m a r c a r ,
mentre que nosaltres no vam
saber aprofitar les poques que
varh tenir.» El baix estat- d'à"nim mostrat per alguns jugadors no els va impedir, no obstant això, intentar girar full i
centrar-se a intentar corregir
els errors en els pròxims par-
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tits. Carles Puyolva assenyalar
que el Barca ha de continuar
treballant i demostrar que vol
guanyar la lliga, i es va mostrat
convençut que l'equip estarà
bé en els pròxims partits del
campionat de Ihga.
El lateral, que serà baixa per
sanció d i u m e n g e q u e ve al
Camp Nou en el partit contra
l'Osas'una, va ser l'únic jugador del titulars ique es va quedar u n a h o r a extra e n t r e nànt-se, ja que la resta amb 18
minuts en va tenir prou per recuperar-se de la humiliant derrota a Vallecas.

Carles Puyol va ser molt curt de paraules. / EFE.

