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2 D’ENTRADA BARÇA CAMPNOU
23 de desembre del 2007

LES CARES
DE LA SETMANA

>> Leo Messi
Va debutar a l’estadi marcant un
golàs a l’Albacete el maig del 2005.
Fet al planter, ha crescut: és llest,
àgil i genial. El futbol mundial li ho
ha reconegut atorgant-li el segon
lloc al Fifa World Player d’aquest
2007. Avui, però, està lesionat.

>> Albert Puig
Entrena l’aleví B i ha rebut el
premi al seny esportiu de la
UFEC. En un partit amb l’Espa-
nyol, va obligar els seus juga-
dors a fer un gol en pròpia
porta després d’haver marcat
aprofitant un servei de banda
provocat per una lesió.

>> Jordi Porta
Aquesta setmana el Barça ha signat
un conveni amb la Federació Llull.
L’objectiu de l’acord és promocionar
la cultura pròpia arreu del territori
lingüístic de la llengua catalana.
Jordi Porta, president d’Òmnium,
n’ha estat un dels impulsors.

>> Guillermo Amor
Va jugar 550 partits amb el primer
equip, i ho va fer amb una discreció
absoluta. Ara fa vuit dies va patir un
accident de cotxe tornant de Valèn-
cia, on l’equip es va imposar per 
0 gols a 3. Després de la por inicial,
la seva evolució s’ha estabilitzat.   
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EDITORIAL

Dilluns, la FIFA va donar dos pre-
mis al FC Barcelona. Un d’indi-
vidual i un altre de col·lectiu. Per
a un club de futbol, el reconeixe-
ment dels mèrits esportius,

siguin individuals o globals,
és el més desitjat. En aquest
sentit, doncs, el segon lloc
aconseguit per Leo Messi —
i els de Ronaldinho, Henry,
Eto’o i Deco entre els vint
primers— és un motiu d’or-
gull, per la feina ben feta que
hi ha al darrere. I, en el cas
particular de Leo Messi, és
un reconeixement també a la
feina que fa el club al planter.
Tanmateix, hi ha premis
col·lectius que, malgrat no ser els més desitjats
de tots, fan de molt bon rebre. És el cas del
premi pel joc net que ha estat concedit al FC
Barcelona com a reconeixement pel seu com-

promís social, plasmat amb l’acord amb l’Uni-
cef. Els culers han d’estar orgullosos d’aquest
premi en la mateixa mesura en què es valoren els
reconeixements esportius. Aquest premi avala la
bona acollida que la iniciativa ha tingut arreu i

que ha identificat el FC
Barcelona com un club
solidari i sensible als pro-
blemes humanitaris.
Els aspectes esportius i els
socials es complementen i
es necessiten. El FC Barce-
lona hi ha cregut sempre.
De fet, ho té recollit als
estatuts com una de les
seves funcions essencials.
Es tracta de donar un sentit
a l’acció del club que vagi

més enllà del fet esportiu. De canalitzar l’e-
norme transcendència del club i el futbol per
dur il·lusió i esperança a moltes persones. Fer
que el futbol tingui ànima, en resum.

PREMI AL COMPROMÍS

LA FIFA HA 
RECONEGUT LA

SENSIBILITAT
SOCIAL DEL CLUB[ ]

El barcelonisme pot afrontar el clàssic
dels clàssics amb confiança. Perquè
el Camp Nou té una força intimida-
dora extraordinària per als rivals i
euforitzant per a l’equip de casa, que

es multiplica exponencial-
ment en els Barça – Madrid.
També s’ha de tenir en
compte que l’equip hi arriba
amb l’ànim al punt just i
amb un estat de forma
òptim. Afrontar el partit,
aquest i qualsevol, amb con-
fiança és absolutament posi-
tiu; és clar, sempre que
aquesta confiança no vulgui
dir ‘confiats’, perquè signifi-
caria que s’està perdent el
respecte necessari al rival.
És cert que el FC Barcelona ha perdut per a
aquest partit Leo Messi. L’argentí format al
planter l’han reconegut com el segon millor
jugador del món, només superat per Kaka, que
ha aportat al seu currículum uns títols per club

que, malauradament, Messi no tenia aquesta
temporada. És, per tant, una baixa important
per a un partit en què, sovint, les accions indi-
viduals són decisives. No hi fa res. Perquè,
alhora, l’equip recupera jugadors que han estat

lesionats. Com Eto’o, que,
amb els darrers partits
jugats, ha recuperat la
forma i el gol, i Henry i
Edmílson.
Que la victòria sigui més
necessària per al Barça que
no pas per al Madrid és un
factor que s’ha de positivit-
zar. La darrera temporada,
l’equip blanc va arribar
amb un desavantatge clar a
la classificació; s’hi jugaven

la pell. Per als blaugranes, en canvi, l’empat,
que mantenia una distància que semblava defi-
nitiva, era un bon resultat (és el que es va creure,
erròniament). Sovint el futbol és un estat d’à-
nim. Per això cal afrontar els partits amb un
pessic de respecte i un punt de confiança.

CONFIANÇA AL PUNT

CONFIAR EN LES
PRÒPIES FORCES

NO VOL DIR 
SORTIR CONFIATS[ ]

NOTA: Horaris de Nadal a www.fcbarcelona.cat

SEU SOCIAL
Tel: 902 1899 00 · Fax: 93 496 37 97
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB-Camp
Nou)
oab@fcbarcelona.cat
Tel: 902 1899 00 · Fax: 93 496 37 97
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del
partit.

TAQUILLES
HORARIS
> Taquilles principals (accés 14).
De dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h.
Divendres, de 9 a 14.30 h.
Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30h.  
> Taquilles Boulevard (accessos 7/9). 
De dilluns a dissabte, de 10 a 18.15 h. 
Diumenge i festius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: 
A partir de les 11 h i fins a l’inici del partit.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De de les 11 h fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
HORARIS VISITA DEL 2 D’ABRIL FINS 28 D’OCTUBRE
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h Tour Camp Nou
Fins les 19 h. Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h. 
Tour Camp Nou Fins les 19 h. Aparcament gratuït.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu 
i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 7 euros i Museu + Tour estadi 11 euros.
Infantil (fins a 13 anys): Museu 5,60 euros i Museu +
Tour Estadi 8,80 euros.
NOTA: L’1 i el 6 de gener i el 25 de desembre, 
el Museu està tancat.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. El públic l’ha de concertar al telèfon 
93 496 36 12.
HORARIS
> Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 
i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 

FCBOTIGA (5% descompte socis, 10% botiga
online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10.30 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Dimecres i divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 h
i de 17 a 20.00 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 7,20 euros; Públic 9,80 euros.

NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de
Gel.
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últim partit de Lliga de
l’any és, ni més ni menys, el
gran clàssic al Camp Nou,
amb els dos eterns rivals, el

Madrid i el Barça, encapçalant la
classificació. Els blancs arriben com
a líders, amb quatre punts
d’avantatge sobre els segons, els
blaugranes. Tot i això, l’últim
triomf a Mestalla (0-3) i la fiabilitat
barcelonista a l’estadi són dos
arguments de pes per creure que els
tres punts es quedaran a casa. Els
números parlen per si sols: 11
partits oficials, 11 victòries. A més,
històricament no és un escenari
propici per al Reial Madrid, com
ho demostra el fet que només hi ha

aconseguit una sola victòria en les
seves últimes 24 visites. 
Per intentar mantenir la bona
ratxa, Frank Rijkaard va concentrar
19 jugadors, entre ells, Thierry
Henry, baixa des de fa un mes.
També Lilian Thuram és novetat
respecte de l’última convocatòria.
En canvi, el gran absent serà Leo

Messi, lesionat als isquiotibials la
darrera jornada. Així doncs, el
davanter argentí no podrà repetir el
recital de la temporada anterior, en
què va signar els tres gols blaugrana
en l’empat a tres. 
Precisament, el possible substitut
de Messi ha estat un dels temes
més comentats els dies previs al
clàssic, coincidint amb el fet que

no hi havia partit entre setmana.
Ronaldinho i Giovani, tots dos
suplents a València, semblen els
més ben situats per ocupar el lloc
que ha quedat vacant a la punta
d’atac. L’altra gran incògnita és si
Deco tornarà al centre del camp. El
portuguès no és titular des que es
va lesionar al Madrigal. L’única
baixa per lesió és Oleguer Presas,
mentre que Ezquerro, Edmílson

—que ja ha rebut l’alta mèdica— i
Marc Crosas no van entrar a la
llista per decisió tècnica. El que no
es perdrà el duel és Samuel Eto’o,
autor de tres gols en els últims dos
partits i que té en el Reial Madrid
una de les seves víctimes preferides. 

El Madrid, amb l’onze de gala
Els blancs van viatjar a Barcelona
amb l’equip al complet. Guti, un
altre dels destacats del darrer
clàssic, ha superat unes molèsties
en un turmell i finalment serà al
Camp Nou, encara que les tres
últimes jornades només ha sumat
39 minuts sobre el terreny de joc.
A diferència del Barça, el conjunt
que dirigeix Bernd Schuster sí
que ha hagut d’afrontar un partit
entre setmana. Es tractava de la
Copa del Rei, a Alacant, en què
els teòrics suplents només van
poder empatar 1-1 in extremis.   
Poc hi tindrà veure aquell matx
amb el d’aquesta nit. El Madrid
acudeix a la cita amb l’onze de
gala, però el Barça l’espera amb
ganes d’oferir a l’afició culer el
millor regal de Nadal: una
victòria davant l’etern rival. 

Almeria

Saragossa

Sevilla 

Valladolid

Vila-real

At. Madrid 

Llevant 

Osasuna

Barcelona 

Athletic 

Getafe

València

Racing

Betis

Recreativo

Espanyol

Deportivo

Mallorca 

Madrid

Múrcia
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RIJKAARD VA
CONCENTRAR 19

JUGADORS, ENTRE
ELLS THIERRY HENRY

LES DADES

ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA REIAL MADRID

ÀRBITRE: Mejuto González
ASSISTENTS: Medina Hernández, 

Novoa Robles
4t ÀRBITRE: González Fuentes

ENTRENADORS

1  Valdés
25 Jorquera

3 Milito
4 Márquez

5  Puyol
11  Zambrotta

16 Sylvinho
21 Thuram
22  Abidal

6 Xavi
7 Gudjohnsen

8  Iniesta
20 Deco

24 Touré Yaya

9 Eto’o
10  Ronaldinho

14 Henry
17 Giovani
27 Bojan 

Casillas 1

Dudek 25

Pepe 3

Sergio Ramos 4

Cannavaro 5

Marcelo 12

Heinze 16

Torres 22

Diarra 6

Gago 8

Robinho 10

Robben 11

Guti 14

Baptista 19

Sneijder 23

Raúl 7

Van Nistelrooy 17

Saviola 18

Frank Rijkaard Bernd Schuster

L’
JORDI CLOS

Henry, en una acció de l’últim partit que van disputar, contra el Recreativo. FCB

PS EQUIP PJ PTS

LA CLASSIFICACIÓ

1

2

3

4

5

6  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

R. Madrid 16 38

FC Barcelona 16 34

At. Madrid 16 31

Vila-real 16 31

Espanyol 16 30

Racing 16 26

València 16 25

Mallorca 16 21

Sevilla 16 20

Saragossa 16 20

Almeria 16 19

Recreativo 16 19

Athletic 16 18

Getafe 16 18

Múrcia 16 18

Osasuna 16 17

Valladolid 16 17

Betis 16 17

Deportivo 16 14

Llevant 16 7

AQUESTA JORNADA

El Barça, en una bona dinàmica de joc i resultats, ha sumat tres victòries consecutives. FCB

* La classificació i la jornada no inclouen els 
resultats dels partits disputats dissabte

Tres punts, el millor regal
1) Un autèntic fortí
El Barça no ha deixat escapar 
ni un sol punt en els onze partits
oficials que ha disputat a casa 
(8 de Lliga i 3 de Champions). 
El bagatge realitzador és de 
30 gols a favor i  5 en contra.

3) 1.200 partits de local
El clàssic és el partit número
1.200 del Barça a la Lliga a casa
(320 a les Corts i 879 al Camp
Nou). 897 s’han decantat al bàn-
dol blaugrana, 188 han finalitzat
en empat i 114, amb desfeta culer.  

2) El triomf blaugrana, un clàssic
El Camp Nou és un estadi maleït
per al Reial Madrid, ja que única-
ment ha pogut sumar-hi una
victòria en les últimes 24 visites
en partit de Lliga. La resta, set
empats i setze derrotes. 

3
L’EQUIP CONFIA EN LA FORÇA DEL CAMP NOU PER VÈNCER EL CLÀSSIC 
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ÀRBITRE: Iturralde González

LA TRAJECTÒRIA

Els últims 10 partits del Barça 

VALÈNCIA  0  · FC BARCELONA  3
LLIGA – Jornada 16

MESTALLA

EL PRÒXIM RIVAL

Més informació:
http://www.rcdmallorca.es

Mallorca

Estadi: Ono Estadi 
Dia: 5 o 6 de gener. 
Informació: Després d’un inici
de temporada en què l’equip
balear apuntava a la zona de pri-
vilegi de la classificació, el
Mallorca ha entrat en una fase
amb un rendiment molt irregular
que l’ha portat fins a la vuitena
posició. En aquest sentit, l’equip
de Gregorio Manzano té una
ratxa molt negativa al seu
estadi, on només ha sumat 3
dels últims 12 punts en joc.  

Valdés 1
Milito 3
Márquez 4
Puyol 5
Abidal 22
Xavi 6
Touré Yaya 24
Gudjohnsen 7
Iniesta 8
Eto’o 9
Messi 19

Giovani per Messi (44’)
Deco per Touré Yaya (65’)
Bojan per Eto’o (67’)

Frank Rijkaard

0-1, Eto’o (12’)
0-2, Eto’o (27’)
0-3, Gudjohnsen (61’)

1 Cañizares
5 Marchena
15 Helguera

23 Miguel
24 Moretti
6 Albelda

17 Joaquín
21 Silva

34 Montoro
9 Morientes

19 Arizmendi

Vicente per Morientes (41’)
Mata per Joaquín (65’)

Lomban per Morientes (71’)

Ronald Koeman

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

Lliga
J16 València 0 – FC Barcelona 3
J15 FC Barcelona 2 – Deportivo 1
J14 Espanyol 1 – FC Barcelona 1
J13 FC Barcelona 3 – Recreativo 0
J12 Getafe 2 – FC Barcelona 0
J11 FC Barcelona 3 – Betis 0 
J10 Valladolid 1 – FC Barcelona 1
J9 FC Barcelona 2 – Almeria 0
J8 Vila-real 3 – FC Barcelona 1
J7 FC Barcelona 3 – At. Madrid 0

rriba el líder, el Reial
Madrid. L’equip que més
partits ha guanyat, 14. El
que més gols ha marcat, un

total de 36. El tercer millor visitant
de Primera, amb 14 punts. Però no
visita un camp qualsevol. Arriba al
Camp Nou. Un estadi inexpugna-
ble, amb 8 victòries en 8 partits.
Amb un Barça com a equip més
golejador a casa, amb 22 dianes, i el
conjunt menys golejat de la Lliga,
amb 12 gols. Un xoc de trens i els 3
punts, com va manifestar el presi-
dent Laporta fa uns dies, “marcaran

l’estat d’ànim dels culers”. I és que
la millora de l’equip les últimes jor-
nades i el retorn d’Eto’o reforcen la
confiança per al duel d’aquesta
tarda: “Volem sumar els tres punts i
fer un bon joc perquè els socis se
sentin feliços i contents amb la
feina de l’equip”, diu Rijkaard.
Passi el que passi aquest diumenge,
el Madrid sortirà de líder, però pot
tenir el Barça trepitjant-li els talons.
Per aconseguir-ho, els blaugranes
hauran de ser eficaços en atac i
infranquejables en defensa davant
de dos dels davanters més en forma
de la Lliga: Raúl González i Ruud
Van Nistelrooy, pitxitxi de la tempo-
rada passada, amb 25 gols. “Hem
d’estar atents a l’atac del Madrid. Es
mouen bé al camp i amb llibertat.
Haurem de treballar”, explica el tèc-

nic holandès del FC Barcelona, i
reconeix la bona trajectòria del con-
junt entrenat per Schuster: “És un
bon equip, està en ratxa i en general
està actuant bé. Però això ens fa estar
més motivats i demostrar que volem
fer un bon resultat”. 
En els partits importants a Rijka-
ard li agrada jugar amb algun ele-
ment sorpresa. Fa dues tempora-
des, al Bernabéu, va apostar per
Messi en l’onze i, sense anar més
lluny, fa 8 dies ningú pensava que
Eto’o seria titular a Mestalla. Tot i
les travesses de l’entorn, l’entrena-
dor assegura: “Ja fa dies que tinc
pensat l’equip”. Un onze sense

Leo Messi. Considerat el segon
millor jugador del món de l’any
2007 per la FIFA, l'argentí va viat-
jar a Zuric per rebre el guardó.
Però amb una sensació agredolça.
Es perdia un dels grans partits de
la temporada. I el Barça no pot
comptar amb un dels jugadors
més decisius. N’és el màxim gole-
jador, amb 8 gols. “És una llàstima
que no hi sigui. És un gran juga-
dor, molt important per a nosal-
tres, però confiem que aconsegui-
rem un bon resultat”, diu un
Rijkaard convençut en les possibi-
litats de la plantilla per superar
una absència tan important.

“VOLEM QUE ELS SOCIS
SE SENTIN CONTENTS 
I FELIÇOS AMB EL JOC 

DE L’EQUIP” 

“ÉS UNA LLÀSTIMA 
QUE NO HI SIGUI MESSI,
PERÒ TENIM CONFIANÇA 

PER GUANYAR”

A

TORNA HENRY
Baixa des del 25 de
novembre passat 
per una discopatia a
la columna vertebral,
Henry va rebre dijous
el certificat mèdic
que en garanteix la
recuperació. Ja no té
dolor a l’esquena, 
i Rijkaard disposa
d’una nova carta 
en atac. Henry és la
principal novetat de
la llista. També hi 
és Thuram.

Entrenador
Frank Rijkaard

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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16 16 1.508 0 3 0 0 86 26 0 12

9 5 556 5 6 1 0 33 23 0 0

14 13 1.193 22 9 2 0 120 50 1 0

14 14 1.290 19 8 1 0 108 68 0 0

11 7 731 14 5 3 1 67 48 1 0

5 5 419 2 2 0 0 32 13 0 0

11 10 885 12 16 2 0 86 41 0 0

4 2 232 1 1 0 0 15 19 0 0

13 13 1.114 22 16 4 0 97 53 1 0

16 15 1.405 8 13 1 0 57 102 2 0

10 7 693 21 21 7 0 31 84 1 0

15 14 1.179 19 41 0 0 23 119 8 0

12 9 734 15 8 2 1 36 49 0 0

SANDRA SARMIENTO

Go
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Go
ls 
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ts

LES XIFRES DE LA PLANTILLA

16 15 1.439 21 57 2 0 61 87 2 0

RIJKAARD ELOGIA LA TRAJECTÒRIA I LES INDIVIDUALITATS DEL REIAL MADRID

Rijkaard, durant l’última sessió d’entrenament a La Masia. FCB

El capità, Carles Puyol ahir, en un exercici de combinació. FCB

V. Valdés
Abidal
Oleguer
Milito
Márquez
Thuram
Puyol
Sylvinho
Touré
Iniesta
Xavi
Deco
Messi
Zambrotta
Henry
Ronaldinho
Giovani
Eto’o
Bojan
Gudjohnsen
Ezquerro

12 11 1.015 15 9 0 0 10 103 5 0

10 9 733 8 13 0 0 6 99 6 0

11 2 455 10 7 0 0 10 38 0 0

3 3 227 3 4 0 0 2 19 2 0

12 3 381 6 10 1 0 4 35 2 0

7 3 314 2 3 0 0 10 20 1 0

1 0 21 0 0 0 0 0 2 0 0

“Hem d’estar atents al seu atac”
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om a líder i amb molta
efectivitat. Així es presenta
el Reial Madrid al Camp
Nou avui. Els blancs han

signat un inici de Lliga realment
positiu, i han igualat el seu millor
registre des que la competició té
el format de tres punts per
victòria: 38 dels 48 possibles,
com a la temporada 1996/97.
La regularitat, però, no ha estat
sempre present al Bernabéu aquest
any. L’equip presidit per Ramón
Calderón ha viscut un 2007 ple de
contrastos, i ha passat d’una crisi de
resultats important a començaments
d’any a una remuntada que els va
permetre aconseguir el campionat
de Lliga al juny. El punt d’inflexió
entre aquestes dues situacions es va
produir, precisament, en la darrera

visita del Madrid al Camp Nou, en
què va empatar (3-3) oferint un
futbol desconegut fins aleshores
amb Capello a la banqueta. Des
d’aquell dia, ara fa més de vuit
mesos, els madridistes no han
deixat anar cap punt del seu estadi.
Malgrat els dubtes de la
pretemporada, Schuster ha sabut
mantenir la bona dinàmica del final
de la temporada passada, tot i el
lleuger canvi d’estil que ha volgut
imprimir a l’equip: combinar el
rigor tàctic heretat de Capello amb
la voluntat d’oferir un joc alegre i
ofensiu. Fins ara, malgrat que no ha
assolit del tot cap d’aquests dos
preceptes, ha tret el màxim
rendiment dels seus jugadors. 

Un conjunt eficaç
Però si hi ha algun tret que
caracteritza el joc d’aquest Madrid
de Schuster és l’eficàcia als metres
finals, cosa que els ha permès ser
l’equip més golejador de Primera.
Els madrilenys no són el conjunt
que més remata a porta, però sí un
dels que més encerta quan ho fa.
Només cal recordar els dos últims
partits dels blancs a la Lliga, davant
l’Osasuna (2-0) i l’Athletic Club (0-
1), per comprovar que, tot i
desplegar un joc amb menys
ocasions que el rival, el Madrid es va
endur els tres punts als dos

compromisos. Aquesta bona
punteria al davant troba la seva
millor aliada en la defensa. Els blancs
són el segon equip menys batut de la
Lliga, amb 14 gols en contra, i
només és superat pel Barça (12). 
Amb tot, com a visitant no és
l’equip temible que és a casa. A la
Champions els blancs no van
guanyar cap dels 3 partits
disputats lluny del Bernabéu,
dimecres només van empatar a
Alacant i a la Lliga han vençut 4
dels 8 compromisos jugats.

ELS ÚLTIMS 10 ANYS

EN PARTIT DE LLIGA

El R. Madrid ha jugat 
77 vegades com a visitant:

44 derrotes, 17 victòries i 16 empats

15 gols marcats com a visitant
7 gols rebuts com a visitant
36 gols a favor
14 gols encaixats

Targetes       38    2

INFORME TÈCNIC FC BARCELONA - REIAL MADRID

SCHUSTER BUSCA UN
FUTBOL ALEGRE QUE

COMBINI AMB EL RIGOR
DEFENSIU DE CAPELLO

EL RIVAL 5

LA DEFENSA

EL DIBUIX TÀCTIC

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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16 16 1.504 0 1 1 0 121 104 0 14

15 15 1.350 30 32 6 1 134 100 3 0

15 15 1.312 30 12 1 0 97 43 0 0

11 11 987 17 19 2 0 77 82 0 0

7 6 610 4 6 0 0 57 10 0 0

6 5 522 6 7 2 0 46 16 0 0

6 4 434 6 1 0 0 26 26 0 0

7 4 405 3 7 0 0 53 25 0 0

2 2 178 6 2 2 0 7 9 0 0

15 14 1.238 28 22 2 0 89 83 0 0

14 11 1.101 14 40 6 1 57 104 1 0

12 11 935 11 10 4 0 35 103 5 0

14 6 653 23 10 4 0 62 57 0 0

7 4 394 9 7 0 0 20 27 0 0

9 3 351 7 14 0 0 19 42 1 0

8 3 323 5 5 1 0 11 38 2 0
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EL RETORN 
DE SAVIOLA
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L’ATAC

>>Guti o Sneijder
La principal incògnita és si Schuster apostarà
per la creativitat de Guti en la construcció o 
per la precisió d‘Sneijder en el xut.

Entrenador
Bernd Schuster

Lliga
J16  R. Madrid 2 – Osasuna 0
J15 Athletic 0 – R. Madrid 1
J14 R. Madrid 3 – Racing 1
J13 Múrcia 1 – R. Madrid 1
J12 R. Madrid 4 – Mallorca 3 
J11 Sevilla 2 – R. Madrid 0
J10 València 1 – R. Madrid 5
J9 R. Madrid 3 – Deportivo 1
J8 Espanyol 2 – R. Madrid 1
J7 R. Madrid 2 – Recreativo 0

LA TRAJECTÒRIA

Els últims 10 partits del R. Madrid  

L’ESTADÍSTICA

Ruud van Nistelrooy
El davanter holandès és l’home
gol del Reial Madrid. Va ser un
jugador clau en la conquesta del
títol de Lliga la temporada pas-
sada, amb 25 gols, que li van per-
metre guanyar el trofeu Pitxitxi
en el seu primer any a la Lliga
espanyola. Letal dins l’àrea, pos-
seeix un excel·lent cop de cap i el
talent necessari per definir també
amb els peus.

LA REFERÈNCIA

EL R. MADRID A L’ESTADI
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EL R. MADRID A LA LLIGA 07/08

17
VAN NISTELROOY 19

El Camp Nou rep el Reial Madrid
més efectiu dels últims temps

BAPTISTA

12
MARCELO

5

CANNAVARO

3

PEPE

7
RAÚL

17
VAN NISTELROOY

1
CASILLAS

10

23
6DIARRA

19
BAPTISTA

SNEIJDER

ROBINHO

12
MARCELO

5

CANNAVARO

3
PEPE

4
SERGIO
RAMOS

FCB 3 • R. Madrid  0
FCB 3 • R. Madrid  0
FCB 2 • R. Madrid  2
FCB 2 • R. Madrid  0
FCB 1 • R. Madrid  1
FCB 0 • R. Madrid  0
FCB 1 • R. Madrid  2
FCB 3 • R. Madrid  0
FCB 1 • R. Madrid  1
FCB 3 • R. Madrid  3

EL LÍDER ÉS L’EQUIP MÉS GOLEJADOR I EL SEGON MENYS BATUT DE PRIMERA

Gago, en una acció davant el deportivista Sergio, al Santiago Bernabéu. REIAL MADRID

El 30 de juny del
2007 va concloure
el seu contracte
amb el Barça, i ara,
cinc mesos després,
torna al Camp Nou
defensant la
samarreta del Reial
Madrid. Saviola,
però, no compta
amb la confiança de
Bernd Schuster i, si
juga, serà sortint
des de la baqueta.

C
ROGER BOGUNYÀ

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

Casillas
Sergio Ramos
Cannavaro
Marcelo
Metzelder
Pepe
Torres
Heinze
Míchel Salgado
Diarra
Guti
Sneijder
Gago
Drenthe
Baptista
Higuaín
Robben
Balboa
Raúl
Van Nistelrooy
Robinho
Saviola
Soldado

7 2 271 1 7 1 0 8 37 0 0

2 0 25 1 2 0 0 2 2 0 0

16 15 1.369 26 23 2 0 29 125 8 0

13 13 1.154 18 20 2 0 16 101 8 0

14 13 1.097 24 26 2 0 22 116 5 0

6 3 258 8 8 0 0 6 26 2 0

1 0 22 1 1 0 0 0 1 0 0

REIAL MADRID

10
ROBINHO

7RAÚL
23

SNEIJDER

4SERGIO
RAMOS

6
DIARRA
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Els veterans aposten pel Barça
TESTIMONIS    7BARÇACAMPNOU

23 de desembre del 2007

“

ROGER GARCIA
Temporades 1994-1999, 132 partits

“
‘TENTE’ SÁNCHEZ

Temporades 1976-85, 416 partits

“
“

JOSEP MARIA FUSTÉ
Temporades 1962-72, 389 partits

“

“
RAMON ALFOSEDA

Temporades 1970-73, 117 partits

“

“

“
ANDONI ZUBIZARRETA

Temporada 1986-94, 490 partits

JUAN MANUEL ASENSI
Temporades 1970-80, 484 partits

“

“
NARCÍS MARTÍ FILOSIA

Temporades 1966-75, 229  partits

“

“
“ “

“

JULIO SALINAS
Temporades 1988-94, 303 partits

CHUS PEREDA
Temporades 1961-69, 293 partits

“
“

JOSÉ ANTONIO ZALDÚA
Temporades 1961-64 i 1965-71, 339 partits

“

Coordinació: Àngels Prieto

FC BARCELONA - REIAL MADRID
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10 TESTIMONIS

ngel Mur es va incorporar
definitivament al Futbol
Club Barcelona la tempo-
rada 1973/74, substituint
el seu pare en les funcions

de fisioterapeuta —o “massat-
gista”, com es deia a l’època—
del primer equip. Fins a la tem-
porada 2005/06, Mur va exercir
el seu càrrec de manera exemplar,
i va obtenir el reconeixement
unànime i el respecte de tothom,
inclosos els adversaris més afe-

rrissats del Barça. Ens posem en
contacte amb ell per parlar del
clàssic vist a través dels ulls d’una
llegenda del vestidor blaugrana
que les ha d’haver vistes de tots
colors, sobretot als partits contra
el Reial Madrid.

Arribar i moldre
Però, com el va viure aquella pri-
mera vegada, tenint en compte
que va tenir la sort d’iniciar-se
amb al mític zero a cinc? “Doncs
em va sorprendre, precisament,
pel contrari del que es podria
esperar —recorda Àngel Mur. Al
vestidor no s’hi ensumava aque-
lla tensió que saps que hi ha
d’haver en un partit d’aquesta
mena. Tothom estava força tran-
quil, parlant d’altres coses.
Recordo haver-ho comentat
amb Costas. I després et trobes
que ells cometen un parell 
d’errors i nosaltres estem encer-
tadíssims de cara a porteria. I
te’n vas amb un zero a cinc. Més

enllà del gran equip que teníem,
en aquests partits les cir-
cumstàncies concretes del joc
ajuden molt.”
Els temps han canviat. Però,
com ha anat evolucionant al
llarg dels anys la disposició psi-
cològica dels jugadors davant
aquests grans partits? Perquè,
avui dia, per exemple, és molt
més fàcil anar seguint l’evolució
del Reial Madrid al llarg de tota

la temporada… “Potser sí. Però
crec que, en realitat, no ha can-
viat gairebé res. La preparació
psicològica dels jugadors depèn
de la manera de treballar de
cada entrenador. N’hi ha que
mantenen l’agressivitat tota la
setmana. En recordo un que un
dia va començar a analitzar l’ad-
versari a la pissarra posició per
posició fins que, de sobte, va
engegar a passeig l’anàlisi per
cridar: “¡A nosotros nos da igual
quién juegue!”. N’hi ha que els
mantenen tranquils però cen-
trats durant la setmana i, poc
abans del partit, els arenguen
perquè hi deixin la pell sobre el
terreny de joc. Imagina’t, per
exemple, que l’entrenador et
pregunta qui jugarà en la teva
posició. I tu li contestes:
“Robinho”. I ell: “I com penses
aturar-lo?”. En aquest cas, l’ob-
jectiu de l’entrenador no és que

li trobis la fórmula màgica per
aturar el brasiler, sinó que, des
del moment que t’ho demana,
t’ho plantegis i hi donis voltes,
perquè després no puguis dir
que el joc de Robinho t’ha aga-
fat per sorpresa. Es tracta que et
mentalitzis durant la setmana.
Però sense obsessionar-te, és
clar...”, aconsella.

El públic, fonamental
I tenint en compte totes aques-
tes vivències, com s’imagina
Àngel Mur el partit de diu-
menge? “El Barça té grans juga-
dors”, confia. “Si els tens ficats
dins el partit i tranquils, però,
sobretot, si el públic hi ajuda,
són els millors. En això hi vol-
dria insistir. Les circumstàncies
del joc són importants. Però el
públic ho és encara més. No ha
de deixar de donar suport als
jugadors. Si cal, moriran al

camp. Qualsevol de nosaltres
surt al camp amb aquella barreja
una mica de por i de valentia. I
qualsevol pot cometre una
errada en un xut. Però entre un
“Aiiiii!” de l’afició seguit d’a-

plaudiments i un silenci acom-
panyat de tímids xiulets hi ha
tot un món. Qualsevol adversi-
tat es pot remuntar amb el
suport de la graderia. Ho dónes
tot si tens el suport dels teus”.

“LA PREPARACIÓ 
PSICOLÒGICA DEPÈN DE 

LA MANERA DE TREBALLAR
DE CADA ENTRENADOR”

“LES CIRCUMSTÀNCIES DEL
JOC SÓN IMPORTANTS.
PERÒ EL PÚBLIC HO ÉS

ENCARA MÉS”

À
DAVID CARABÉN

RECORDS I VIVÈNCIES DELS PARTITS CONTRA EL REIAL MADRID AL VESTIDOR I A LA BANQUETA 

Àngel Mur, un clàssic dels clàssics      

Una samarreta i un dard
La primera peça del peculiar museu personal que l’Àngel Mur ha anat
recopilant al llarg de tots aquests anys, a base d’objectes d’allò més dis-
pars (botes, ampolles, banderins, brins d’herba...), va ser la samarreta
amb què va jugar Johan Cruyff aquell partit. Va fer que la signés i la va
oferir al seu pare. “Era el primer any que no viatjava amb l’equip”. Com
tothom sap, i gràcies a la gentilesa d’Àngel Mur pare, avui dia aquesta
samarreta és al Museu del FC Barcelona.
Un altre objecte que va rescatar Mur de l’oblit és un dard que anava
dirigit a Urruti en un altre clàssic disputat al Bernabéu. “El nostre
públic també ho ha estat moltes vegades, així de bèstia. Recordo per-
fectament, a la gespa de Can Barça, un tros de canonada. I el cap de
porc que van llençar a Figo?” El mateix Mur recorda: "El cap de porc no
el vam veure durant el partit, sinó després, a la televisió. El públic va
reaccionar així perquè Figo era una persona molt estimada i no havia
donat cap explicació als aficionats. Però, com que m’estimo el Barça,
sempre he preferit que quedéssim com uns senyors”.

Àngel Mur i el doctor Bestit, atenent Bernd Schuster, actual entrenador del Reial Madrid. FCB

BARÇA CAMPNOU
23 de desembre del 2007

Ronaldinho amb Àngel Mur, en una imatge de fa tres temporades. FCB

FC BARCELONA - REIAL MADRID
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ls quatre tècnics de les sec-
cions professionals del club
seguiran el clàssic d’avui
amb el convenciment que
els de Rijkaard faran un

bon regal avançat de Nadal als
socis i aficionats: aconseguir que
els tres punts es quedin a casa.
Emocionant, complicat, igualat,
vibrant, imprevisible... Aquests
són alguns del adjectius que
Dusko Ivanovic, Manolo Cade-
nas, Quim Paüls i Marc Car-
mona, els entrenadors de les qua-
tre seccions professionals del
club, utilitzen per descriure com
creuen que serà el clàssic. El sen-

timent culer que els envolta en el
seu dia a dia queda palès en els
seus pronòstics, tal com ho
demostra el fet que tots aposten
per una victòria del primer equip.
Curiosament, tres dels entrena-
dors pensen que el compte gole-
jador blaugrana sumarà dos gols
(Cadenas i Paüls, 2-1; Carmona,
2-0), mentre que l’entrenador de
l’AXA Barça, prudent, comenta:
“Guanyarà el Barça”.
Un dels tècnics viu una estrena que
ell mateix qualifica de “molt emo-

cionant”. I és que per a Manolo
Cadenas es tracta del primer Barça-
aMadrid des que dirigeix la ban-
queta d’handbol. És per això que
considera que el partit és “un
al·licient”. “Aquest clàssic té una
motivació especial per a mi, perquè
no és el mateix viure’l quan formes

part de la casa”, explica el tècnic de
l’equip d’handbol.

La clau del partit
Tant Cadenas com Paüls i Car-
mona comenten quina podria ser
la clau de la victòria barcelonista.
Així, l’entrenador de l’equip

d’handbol destaca: “La victòria
contra el València ha de servir
per recuperar l’ànim i l’esperit”.
Paüls, en canvi, considera
imprescindible que els de Rijka-
ard “s’avancin primer en el mar-
cador per encarar bé el partit des
del començament”. Pel que fa a
Carmona, en fa una anàlisi tèc-
nica, i apunta al mig del camp
barcelonista: “Els de Schuster
apostaran per un mig del camp
físic, i crec que si el Barça és
capaç d’imposar-se futbolística-
ment tindrem molt guanyat”.
Molt sincer, Ivanovic reconeix:
“Si en el dia a dia ja em costa
saber quina serà la clau per als
nostres partits, encara em costa-

ria molt més per al futbol”.
Quant al Reial Madrid, l‘entre-
nador del Barça Sorli Discau i el
del Barça Senseit tenen molt
clara quina n’és la qualitat més
important: l’encert ofensiu. Car-
mona fa un pas més i adverteix
que el rival “és letal al davant”.
En definitiva, es tracta de quatre
tècnics que, units per uns colors,
viuran amb una dosi important
d’optimisme i bones vibracions
el que està considerat un dels
millors partits de l’any.   

ls mosaics al Camp Nou en
els minuts previs a les
grans fites esportives són ja
una tradició. Però aquesta
tarda, coincidint amb la

disputa del clàssic, el FC Barcelona
ha preparat una campanya innova-
dora per tal que el mosaic virtual
més gran del món es converteixi
avui en una realitat.
La iniciativa, engegada gràcies al
suport tecnològic de Hewwlett-
Packard i la col·laboració del diari
Sport, consisteix en el desplega-
ment de 26.000 cartolines en les
quals hi ha impreses quatre foto-
grafies de seguidors blaugrana
sobre el fons d’un dels colors que

conformen l’escut del Barça.
Per aconseguir-ho ha estat impres-
cindible la participació dels aficio-
nats barcelonistes, que les últimes
setmanes han enviat més de
176.000 fotografies que en mos-
tren el sentiment culer. Amb
aquestes imatges, enviades per
correu electrònic al web www.fcbs-
howtime.com o al lloc  oficial  del
Barça, www.fcbarcelona.cat, s’ha
confeccionat el mosaic virtual més
gran del món, que avui veurà la
llum i es convertirà en real tan bon
punt sonin les primeres notes del
Cant del Barça.
La resta de les graderies també for-
maran un mosaic amb els símbols
tradicionals del barcelonisme, com
la senyera i els colors blaugrana.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins
un acord global entre el FC Barce-
lona i HP sota la denominació
‘Showtime’. L’objectiu és el de pro-
veir de millors experiències, pel

que fa a productes fotogràfics, els
socis i simpatitzants del Barça per
tal que puguin conservar el millor
record de les seves vivències com a
barcelonistes. Amb ‘Showtime’ es

poden aconseguir productes
fotogràfics d’alta qualitat que van
des d’àlbums i calendaris fins a les
fotografies virtuals amb jugadors
del primer equip.

El Camp Nou estrena 
un mosaic molt especial

ES TRACTA DEL PRIMER
CLÀSSIC DE CADENAS

COM A TÈCNIC DE 
L’HANDBOL BLAUGRANA

L’ENCERT OFENSIU,
L’ARMA MÉS PERILLOSA
DEL MADRID, SEGONS

PAÜLS I CARMONA

E
VANESSA FORNS

IVANOVIC, CADENAS, PAÜLS I CARMONA ANALITZEN EL FC BARCELONA-REIAL MADRID

La victòria, únic pronòstic de les seccions
Des de quatre
ubicacions

Quatre tècnics, quatre ubicacions
diferents per gaudir del clàssic. I
una idea en comú: ningú s’ho vol
perdre. Sense cap mena de dubte,
el lloc més original per veure el
partit és l’escollit per la plantilla
de futbol sala: la terminal número
4 de l’Aeroport de Barajas. I no
per caprici, sinó perquè hores
abans han jugat contra l’Interviu.
En el cas de l’handbol, i tenint en
compte que la competició està
aturada, el seu tècnic veurà el
partit a la televisió des de Lleó,
acompanyat de la seva família i
amics. També el seguirà a la tele-
visió Paüls, des de Terrassa. Com
que l’activitat de l’AXA FC Barce-
lona no s’atura durant les festes,
que vénen carregades de com-
promisos importants, Ivanovic
explica: “Únicament tenim dos
dies de festa, el diumenge 23 i el
dilluns 24, i els passaré amb els
meus a Amsterdam, des d’on
seguiré el clàssic”.

Una imatge del mosaic que va fer-se al Camp Nou la temporada passada, coincidint amb el Barça-Madrid. FCB

E
ÀNGELS PRIETO

Els tècnics de les seccions, amb Joan Laporta i Frank Rijkaard. FCB

CLUB  11BARÇACAMPNOU
23 de desembre del 2007 FC BARCELONA - REIAL MADRID
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12    A FONS

”
“ GABI MILITO

Final Copa del Rei 2003/04
Saragossa - Reial Madrid (3-2)

TOURÉ YAYA

Lliga de Campions 2005/06 
Olympiacòs - Reial Madrid (2-1)

“”

FC BARCELONA - REIA

ón la novetat, i això ja
els converteix en el
centre d’atenció de
bona part de les mira-

des. Per a ells, aquest és el
seu primer Barça-Madrid
com a protagonistes, però ja
saben el que és enfrontar-se
a l’equip blanc en partit ofi-
cial. Ja sigui amb l’Arsenal,
l’Olympiacòs, l’Olympique
de Lió o el Saragossa,
Henry, Touré, Abidal i
Milito han aconseguit guan-
yar els madridistes, i ho han
fet, a més, exhibint la seva
enorme qualitat.

De la televisió al camp
El clàssic és un partit que
no té fronteres, i els quatre
jugadors que aquesta tem-
porada han arribat a l’equip
viuen amb una motivació
especial el fet de formar
part d’un espectacle que
tantes vegades han seguit
per televisió. De ben joves
van viure la rivalitat entre
el Barça i el Madrid des de
la distància. Ara ho fan des
de primera fila.

“Dels Barça-Madrid re
especialment el 0-3 al B
béu, ara fa dos anys, am
dos gols de Ronaldinh
d’Eto’o. Al Reial Mad
jugava Zidane”, record
dal. Lluny de la t
aquell partit el va veur
televisió des del sofà d
seva, a Lió, “tot me
unes crispetes”.
Milito, en canvi, re

com al seu primer B
Madrid com a espec
el de l’any de Ronald
temporada 1996/97)
va seguir des de l’A
tina. Pel que fa a H
n’aporta un de poc 
tual, i ho fa per un fe
sonal: “Un Barça-M
que em ve a la memò
el de la temp
1997/98, en què el 

SERGI NOGUERAS

S

ELS QUATRE
FITXATGES JA SA

QUÈ ES GUANYA
EL REIAL MADR

“

Debutan
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LA REMUNTADA AMB EL JUVENIL A

Ara fa dues temporades, al mes de juny de la 2005/06, el Juvenil A blaugrana va pro-
tagonitzar una gran remuntada davant el Reial Madrid a les semifinals de la Copa del
Rei. En aquell conjunt blaugrana hi havia tres joves que actualment formen part de la
primer plantilla i que també es poden estrenar en un clàssic dels grans. Es tracta de
Marc Crosas, Giovani Dos Santos i Bojan Krkic. 
En aquell cas, el Reial Madrid havia guanyat 4-1 al seu camp, a la Ciudad Deportiva de
Valdebebas, i el Juvenil que dirigia Juan Carlos Pérez Rojo havia de remuntar al
Miniestadi a la tornada, que es jugava només 48 hores després, si volia ser a la gran
final que s’havia de disputar a Sòria. Crosas recorda: “Entre partit i partit només vam
poder entrenar-nos dissabte”. Bojan, que ha jugat més d’una desena de partits contra el Reial Madrid en diferents categories, destaca: “Ho
teníem molt complicat, però a la segona part, i a mesura que marcàvem, ens anàvem creient la remuntada”. Ell mateix va fer el primer; Toribio
(ara al Barça B) va fer el segon, i Giovani (que ja havia marcat a l’anada) va fer el 3-0 definitiu que acabava de capgirar l’eliminatòria. El mexicà,
tot i això, ho té molt clar: “No té comparació jugar aquella semifinal amb un clàssic al Camp Nou”. 
Poc temps després tots tres guanyaven la Copa del Rei a l’estadi de Los Pajaritos a la final davant el Saragossa (2-0). Les últimes incorporacions
del planter van seguir el clàssic de la temporada passada al Camp Nou com a espectadors. Bojan i Crosas ho van fer animant des de la graderia.
Giovani el va veure a la televisió. Ja somniaven que un dia en podrien ser protagonistes.

LONA - REIAL MADRID

“ ”
“

”
THIERRY HENRY

Lliga de Campions 2005/06
Reial Madrid - Arsenal (0-1)

Lliga de Campions 2006/07
Olympique de Lió - Reial Madrid (3-0)

ERIC ABIDAL

Dels Barça-Madrid recordo
specialment el 0-3 al Berna-

béu, ara fa dos anys, amb els
dos gols de Ronaldinho i el
d’Eto’o. Al Reial Madrid hi
ugava Zidane”, recorda Abi-
dal. Lluny de la tensió,
quell partit el va veure a la
elevisió des del sofà de casa
eva, a Lió, “tot menjant

unes crispetes”. Gabi
Milito, en canvi, recorda

om al seu primer Barça-
Madrid com a espectador
l de l’any de Ronaldo (la
emporada 1996/97), que

va seguir des de l’Argen-
ina. Pel que fa a Henry,

n’aporta un de poc habi-
ual, i ho fa per un fet per-
onal: “Un Barça-Madrid

que em ve a la memòria és
l de la temporada
997/98, en què el Barça

va guanyar 3-0 amb un gol
de Sonny Anderson. Ja
havia vist altres clàssics
abans, però amb Anderson
hi havia coincidit abans al
Mònaco, i conèixer un
dels protagonistes va fer
que em quedés especial-
ment gravat”. 

Touré, amb 9 anys
Però qui va més enrere és
Yaya Touré, el qual, en
una prova de l’abast mun-
dial d’aquest tipus de par-
tits, recorda com els seguia
a la televisió des de casa
seva, a la Costa d’Ivori,
quan tot just tenia 9 anys:
“He vist molts partits
Barça-Madrid per televi-
sió. Recordo molt bé el de
l’any passat, que va acabar
3-3, i també el 0-3 amb els
dos gols de Ronaldinho i
el d’Eto’o, que vaig seguir
des de Grècia, que és on
estava jugant. També vaig
veure de molt petit el 5-0
amb els tres gols de Roma-
rio. Llavors encara vivia a
Abidjan, i no em podia
imaginar que acabaria
jugant un clàssic”.

ELS QUATRE
FITXATGES JA SABEN

QUÈ ES GUANYAR
EL REIAL MADRID

utants, però no tant
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Anada: 19/2/2008

Tornada: 11/3/2008

Anada: 19/2/2008

Tornada: 5/3/2008

Anada: 20/2/2008

Tornada: 4/3/2008

Anada: 20/2/2008

Tornada: 4/3/2008

Anada: 20/2/2008

Tornada: 4/3/2008

Anada: 20/2/2008

Tornada: 4/3/2008

Anada: 19/2/2008

Tornada: 5/3/2008

Anada: 19/2/2008

Tornada: 5/3/2008

SCHALKE

PORTO

LIVERPOOL

INTER

ROMA

REIAL MADRID

OLYMPIAKOS

CHELSEA

ARSENAL

AC MILAN

CELTIC

FC BARCELONA

FENERBAHCE

SEVILLA

OLYMPIQUE LIÓ

MANCHESTER UTD.

LLIGA DE CAMPIONS  - VUITENS DE FINAL

L’amenaça de Celtic Park
EUSEBIO ANALITZA EL RIVAL DE VUITENS  I ALERTA DEL PERILL DELS ESCOCESOS A CASA SEVA

El Celtic de Glasgow és un rival
que, en teoria, té menys potencial
que nosaltres. Però hem d’estar
atents, perquè ja la temporada

passada, als vuitens de final de la
Lliga de Campions, ens pensàvem
que érem superiors en qualitat i,
finalment, el Liverpool ens va

superar. Per tant, cal estar molt
mentalitzats i sortir amb molta
intensitat en aquest tipus de
partits. L’experiència del darrer

any ens ha de servir d’avís.
Quan més atents hem d’estar és al
partit d’anada. El Celtic ha
demostrat que aquesta temporada
és un equip molt efectiu a casa,
també a la Lliga, i sabem que,
com a locals, treuen millors
resultats que com a visitants.
Com en pogut comprovar en

dues ocasions en les temporades
2003/04 i 2004/05, al Celtic Park
l’ambient els empeny, i els
jugadors hi responen amb una
intensitat i un ritme enormes. Cal
estar-hi preparats i hem
d’intentar imposar-los el nostre
estil. Sabem que ells defensen bé,
que són molt agressius, molt

treballadors i disciplinats i que
aprofiten la més mínima ocasió
de què disposen per crear encara
més problemes. 
Nosaltres, però, tenim prou
arguments per desactivar-ne el
joc, i això és el que hem de tractar
de fer. Si estem cent per cent
concentrats i totalment conscien-
ciats, demostrarem que som
superiors i que podem
accedir als quarts de
final de la  Lliga
de Campions.  

Vista panoràmica del Celtic Park, l’estadi que acollirà el partit d’anada de vuitens de la Lliga de Campions. UEFA

“AL SEU ESTADI, 
HAUREM D’INTENTAR

IMPOSAR-LOS 
EL NOSTRE ESTIL”

*Els equips en segona posició jugaran el partit de tornada a casa.

20 de febrer: viatge a Glasgow 

>> Des del divendres 11 de gener, a partir de les 10
hores del matí, i fins a les 19 hores del dilluns 14 de
gener, estarà obert el procés de sol·licituds de
dret a compra de les entrades per al partit d’a-
nada de vuitens de final, a Glasgow, el 20 
de febrer.

>> El procés és exclusiu per als socis del club, i
caldrà fer les sol·licituds per mitjà d’un formulari
disponible al lloc web del club. Cada soci pot fer
una única petició d’una entrada, però en un

mateix formulari hi ha la possibilitat d’ins-
criure-hi fins a 4 peticions de socis, en el cas
que vulguin viatjar junts. 

>> Totes les sol·licituds es tractaran després
del final del termini establert. En cas que hi
hagi més sol·licituds que entrades, el dia 15 de
gener se sortejaran davant de notari entre els
socis inscrits. El mateix 15 de gener, el club
comunicarà als socis afortunats el procés per
a la recollida i el pagament de les entrades.

4 de març: localitats per al Camp Nou

>> El dilluns 14 de gener, a partir de les 10 hores,
s’obrirà un procés de venda anticipada de les
entrades disponibles per a socis no abonats. 
La venda es realitzarà al lloc web www.fcbarce-
lona.cat,  per telèfon, al número 902 1899 00, 
o als terminals Servicaixa de La Caixa. 

>> Cada soci podrà comprar un màxim de 2 entra-
des. Les localitats es podran adquirir a partir de
73€, i els socis gaudiran d’un 5% de descompte
en la compra de la primera entrada.

>> Aquest primer procés de venda serà exclu-
siu per a socis no abonats. En funció del nom-
bre d’entrades
de què el club
pugui disposar
gràcies al Seient
Lliure s’obriran
nous processos
de venda, dels
quals s'informarà 
puntualment.

COM ACONSEGUIR LES ENTRADES

Text: Eusebio Sacristán, tècnic FC Barcelona
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BARÇA B

l FC Barcelona va remuntar
contra l'Europa dues vega-
des a còpia de caràcter i amb
gols de Iago, Xavi Torres,

Gai i Guerra. Pep Guardiola va
alinear 4 juvenils —el més gran,
de 17 anys— que van tenir-hi un
paper molt destacat: Iago Falqué
va debutar marcant un gol; Bola-
ños ja ha jugat 3 partits com a

central; Gai va marcar el seu ter-
cer gol de la temporada, mentre
que Thiago va fer dues passades
de gol espectaculars.
En un primer temps igualat i
amb poques ocasions de gol, el
filial blaugrana va tenir més pos-
sessió de pilota. Al minut 2 del
primer temps, l’Europa va fer un
penal clar a Emilio Guerra que
l’àrbitre no va xiular. Al minut

19, Enric Pi va fer una gran cen-
trada que va empalmar Albert per
fer el 0-1. La resposta blaugrana
va arribar del debutant Iago Fal-
qué. Gràcies a la pressió de Gue-
rra, Iago es va trobar una pilota
morta a la frontal que va rematar
a prop del pal al minut 36.
El segon temps va començar amb
un altre gol de l’Europa. Benja va
fer un xut tímid des de dins de l’à-

rea petita que semblava que Oier
podria rebutjar, però finalment va
entrar a porteria. Amb el marca-
dor en contra, el Barça B va treure
el caràcter i es va llançar a l’atac.
Després d’alguna aproximació
perillosa, Xavi Torres va rematar
perfectament un córner per fer el
2-2 al minut 68. Després del gol,
Moreno va ser expulsat per protes-
tar una falta inexistent de Torres.

Amb l’entrada de Thiago, l’atac
blaugrana es va dinamitzar i va
guanyar un jugador amb una
visió de joc privilegiada. Va fer
una passada a Gai sense mirar
perquè l’extrem culminés la
remuntada amb un xut al primer
pal. Els dos jugadors, de 16
anys, van aportat imaginació i
qualitat a l’atac.

Amb el gol de Gai, l’Europa va
abaixar els braços i, poc després, es
va enfonsar amb l’expulsió del seu
porter. Asier es va endur Guer- 
ra quan aquest marxava sol cap a
la porteria. Amb 9 jugadors, l’Eu-
ropa va rebre el definitiu 4-2.
Thiago va fer una altra passada
genial per a Gai. El xut de l’israe-
lià el va rebutjar Adri, però Gue r-
ra va recollir el rebuig per fer el
seu novè gol de la temporada.

E

IAGO FALQUÉ VA
MARCAR I VA TENIR

UN GRAN DEBUT 
AMB EL FILIAL

MARC GUILLÉN FORASTER

EL CONJUNT DE GUARDIOLA VA FER UN JOC OFENSIU I SEGUEIX IMBATUT A CASA

Remuntada de caràcter i joventut al Mini

24

CE EUROPA:
Asier, Àlex, Amantini, Moreno, Roger, Albert,
Fernando, Gatell (Boris), Rojals (Adri), Benja i
Enric Pi.

FC BARCELONA B:
Oier, Córcoles, Bolaños (Thiago), Victor Sán-
chez, Xavi Torres, Abraham (Valiente), Toribio,
Busquets, Gai, Guerra i Iago (Eneko).

GOLS:
0-1, Albert (19”); 1-1, Víctor Vázquez (36”); 1-2,
Benja (50”); 2-2, Xavi Torres (68”); 3-2, Gai
(73”) i 4-2, Guerra (84”).

CE EUROPAFC BARCELONA B

ÀRBITRE: José Barrera

FUTBOL 17BARÇA CAMPNOU
23 de desembre 2007

Thiago i Iago van ser dos dels destacats en la victòria contra l’Europa. FCB
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Unicaja de Màlaga va saber
treure el màxim profit de la
seva pista, de la seva afició i
del cansament que arrosse-

gava l’AXA Barça després d’un
retorn accidentat des de Turquia.
El conjunt d'Ivanovic, que havia
arribat a Màlaga divendres a dos
quarts d'onze de la nit, sempre va
anar a remolc i no va tenir opcions
al Martin Carpena (77-62).
El matx va començar amb una
esmaixada en ‘alley-hoop’ de 
l’Unicaja que va fabricar Jiri

Welsch i va culminar Haislip.
També Ndong es va sumar al fes-
tival d’esmaixades malagueny.
Amb un 6-1, el Barça es va des-
pertar. Basile va treure falta i va

encistellar el primer bàsquet en
joc dels visitants. El parcial blau-
grana va ser de 0-6, amb dos
punts de Vázquez, una altra ciste-
lla de Basile i un triple de Lakovic. 
Aquest va ser el quart més encertat
dels blaugranes. A partir d’aquí,
l’Unicaja va créixer. Berni Rodrí-
guez i Germán Gabriel van ajustar
el resultat abans del descans. Des-
prés de 20 minuts, els malaguenys
ja guanyaven per 33-31.
A la  represa, l’Unicaja va
col·locar la màxima diferència:
15 punts que es van treballar
amb l’encert de Cabezas —10
punts aconseguits de manera
pràcticament consecutiva. 

Els blaugranes es van quedar
estancats. Durant quatre minuts
els d’Ivanovic no van poder encis-

tellar ni un sol punt. I Haislip
rubricava el quart amb el triple
que posava el 59-44 al marcador.
Els malaguenys, amb el suport del
seu públic, es van llançar a totes al

darrer període. Marcus Haislip va
acabar amb 24 punts i un 31 de
valoració. Per arrodonir una
actuació increïble va esmaixar 
l’anella davant d’Albert Moncasi. 
El Martín Carpena va celebrar
la cinquena victòria consecutiva
a l’ACB, mentre que els blau-
granes han trencat una ratxa de
set triomf seguits, comptant els
partits de Lliga ACB i Eurolliga.
L’AXA Barça suma la tercera
derrota a la Lliga ACB. El prò-
xim partit serà el divendres 28
de desembre al Palau Blaugrana
contra el Reial Madrid, després
d'unes vacances nadalenques de
dos dies.

BÀSQUET - AXA FC BARCELONA

L’
Roger Grimau intenta encistellar davant de l’oposició de Ndong. UNICAJAB. FOTOPRESS / M.POZO

SÒNIA DE ALBA

EL CANSAMENT DEL VIATGE DE RETORN DE TURQUIA PASSA FACTURA 

l Barça Sorli Discau només
va poder treure un punt de
la pista del Roncato Vic. El
partit va ser molt igualat,

bonic i trepidant, però els porters
van ser els autèntics protagonistes
i ho van aturar tot. Els primers
minuts van ser de domini altern.
A partir del minut 10, però, els de
Paüls van començar a dominar
amb possessions llargues i tallant
les primeres línies de passada del
Vic. Pocs minuts després va arri-
bar la primera gran ocasió per als
blaugranes, a càrrec de Panadero.
La segona meitat va tenir menys
qualitat, però va també va ser
força emocionant. El Vic va ser
fidel al seu estil i va començar a
penjar boles al punt de penal,
buscant trencar l'empat. Però el
Barça no li ho va permetre i va
tornar a dominar el matx. Només
en els últims moments el Vic va
tenir opcions d’obtenir la victò-
ria, després que Borja disparés
una bola que va acabar al pal.
David Páez, però, també va tenir
una opció molt clara a dos
minuts pel final, quan va estave-
llar una bola al travesser de la
porteria d’un Sergi Fernández
omnipresent.

L’Unicaja talla la ratxa de l’AXA Barça
HOQUEI PATINS

EMPAT AMB
BON JOC

E
CARLES CASCANTE 

0 0
ROCATO PATÍ VIC: Sergi Fernández, Borja,
Bancells, Adroher, Piti Roca, cinq inicial, Cardó,
Pujadas i Torras

FCB SORLI DISCAU:  
Egurrola, Panadero, Teixidó, Borregán, David
Páez, cinq inicial, Carlitos López, Mia Ordeig i
Miquel Masoliver

ÀRBITRES: J.Vidal i M.Alemany

RONCATO PATÍ VIC FCB SORLI DISCAU

77 62
UNICAJA: 
Rodríguez (14), Welsch (2), Cabezas (16),
Ndong (12), Haislip (24) –cinc inicial- Popovic
(4), Kus (-), Chylinski (-), Gabriel (4), Prestes
(-), Jiménez (1)

AXA FC BARCELONA: 
Basile (6), Lakovic (24), Vázquez (6), Acker
(7), Kasun (2) –cinc inicial- Sánchez (3), Trias
(8), Marconato (4), Ilyasova (-), Moncasi (-),
Grimau (2)

PARCIALS:
14-19; 19-12; 26-13; 18-18

ÀRBITRES: Pérez Pérez, Guirao i Cortés

UNICAJA AXA FC BARCELONA

BARÇA CAMPNOU
23 de desembre 200718 SECCIONS

CABEZAS I HAISLIP
VAN DEFINIR EL 
PARTIT AMB UN
GRAN ENCERT

L’AXA BARÇA VA
LLUITAR FINS QUE

LES FORCES HO 
VAN PERMETRE
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ls socis del FC Barcelona
poden gaudir amb tota la
família d’un concert
d’allò més familiar, diri-

git bàsicament als nens, que
permet descobrir els secrets
dels instruments de vent de
metall. Amb el nom ‘Els colors
del metall’, el 29 de desembre
a les 11 del matí, L’Auditori
farà una funció especial per a
socis amb un preu exclusiu.
Per només 6 euros els socis
podran adquirir fins a quatre
entrades per carnet i gaudir

d’una jornada familiar a la sala
2 Oriol Martorell.
Les entrades es poden comprar
ja a les mateixes taquilles de
L’Auditori —de 12 a 21 hores
de dilluns a dissabte— o bé

per telèfon al Servicaixa, al
902 33 22 11, fins al mateix
dia del concert. El soci blau-
grana s’haurà d’identificar amb
el seu nom i cognoms i dispo-
sar d’una targeta de dèbit o de
crèdit per efectuar la compra.
Les entrades es podran recollir
a les taquilles de L’Auditori el
mateix dia de la funció, pre-
sentant el carnet de soci i el
DNI, o bé a qualsevol terminal
de Servicaixa.
Amb ‘Els colors del metall’ els
socis blaugrana gaudiran de
tota la potència dels instru-
ments de vent de metall.

OAB 21BARÇA CAMPNOU
23 de desembre del 2007

l 28 de desembre, a les 21
hores, la Pista de gel del
FC Barcelona serà l’esce-
nari d’un gran espectacle

de patinatge artístic, ‘Somnis’.
La funció permetrà descobrir
una història magnífica en què
els personatges desvetllen els
seus somnis i experiències amb
l’amor com a element vital.
Els socis blaugrana ja poden
comprar les seves entrades per

veure aquest espectacle de pati-
natge artístic sobre gel. Per
adquirir-les cal anar a la mateixa
Pista de gel, situada al costat del
Palau Blaugrana, els dies feiners,
de 10 a 19 hores, o els caps de
setmana, de 10.30 a 14 hores i
de 17 a 20 hores. El preu de les
entrades és de 13,50 euros. La
resta de públic també pot gaudir
de ‘Somnis’. En aquest cas, el
preu de les localitats és de 15
euros. Per a més informació cal
trucar al 93 496 36 30.

I és que, tot i ser festes nadalen-
ques, les activitats dirigides als
socis no s’aturen. Amb aquest
espectacle de ‘Somnis’ els espec-
tadors poden fer un recorregut
pels propis somnis, l’existència
de cadascú i el perquè de totes
les vivències adquirides. A par-
tir dels somnis de dues nenes,
l’espectacle també vol mostrar
la infància, el creixement, les
reflexions, les il·lusions i el
retrobament amb elements com
l’amor i el desamor. 

EXHIBICIÓ ARTÍSTICA

E
La Pista de gel serà l’escenari d’un espectacle de llum i colors.                FCB

LA FUNCIÓ PERMET
DESCOBRIR ELS 

INSTRUMENTS DE
VENT DE METALL

ANNA SEGURA

L’ESPECTACLE TINDRÀ LLOC EL DIA 28 A LA PISTA DE GEL

Viu el patinatge amb ‘Somnis’
MÚSICA

AQUEST NADAL, CONCERT
FAMILIAR A L’AUDITORI

E
A. S.
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Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
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FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
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Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València
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22 DADES I SERVEIS BARÇACAMPNOU
23 de desembre del 2007
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Recreativo
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Betis
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Llevant

LA CLASSIFICACIÓ
PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

L. Fabiano Sevilla

Messi FC Barcelona

Raúl R. Madrid

Van Nistelrooy R. Madrid

EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2007-2008

Osasuna
FC Barcelona
Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Espanyol

Recreativo
Sevilla
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a 
1

20/01/08   Jornada 20

26
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9/
07
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a 
5

17/02/08   Jornada 24
Sevilla
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo
Espanyol
Recreativo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Llevant

At. de  Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe

02
/0

9/
07
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27/01/08   Jornada 21

FC Barcelona
Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Osasuna
Athletic Club

Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Espanyol

Sevilla

16
/0

9/
07
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03/02/08   Jornada 22

Sevilla
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo
Espanyol

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FC Barcelona
Saragossa

Llevant
At. de Madrid

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo
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10/02/08   Jornada 23

Sevilla
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saragossa
Llevant

At. de Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol

30
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24/02/08   Jornada 25

Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Sevilla

07
/1

0/
07
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02/03/08  Jornada 26

Sevilla
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Llevant
At. de Madrid

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

21
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09/03/08   Jornada 27

At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Llevant
Saragossa

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid

Sevilla

28
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9 16/03/08   Jornada 28

Sevilla
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

At. de Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València

31
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23/03/08   Jornada 29

Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racicng
Múrcia

Mallorca
Sevilla04
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30/03/20   Jornada 30

Sevilla
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València
R. Madrid
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06/04/08   Jornada 31

Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vila-real
At. de Madrid

Llevant
Saragossa

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia
Sevilla

25
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13/04/08   Jornada 32

Sevilla
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Almeria
Valladolid

Betis
Getafe

Recreativo
Espanyol

Deportivo
València

R. Madrid
Mallorca
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20/04/08   Jornada 33

Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racing
Sevilla
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27/04/08   Jornada 34

Sevilla
Almeria
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barccelona
Osasuna
Athletic Club
Racing

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València
R. Madrid
Mallorca

Múrcia

16
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04/05/08   Jornada 35

Betis 
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia
Racing

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Valladolid
Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Sevilla

23
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07/05/08   Jornada 36

Betis
Valladolid
Almeria
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sevilla
Getafe

Recreativo
Espanyol

Deportivo
València

R. Madrid
Mallorca

Múrcia
Racing
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11/05/08   Jornada 37

Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia
Racing
Sevilla

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Betis
Valladolid

Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

13
/0

1/
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18/05/08  Jornada 38

LA TRAVESSA

TOTS ELS RESULTATS
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V
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e
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Almeria 0-0 - - - - - - - 1-1 - 2-0 0-1 - - 0-1 1-0 1-2 1-0 -

At.Madrid - - - - - - 1-0 - 1-1 - 2-0 4-0 - - 4-0 4-3 - 4-3 3-4

Athletic Club 1-1 0-2 - 0-0 2-2 - - - - - 0-0 - 0-1 2-0 1-1 - - - -

FC Barcelona 2-0 3-0 3-1 3-0 2-1 - - - - - - - - 3-0 4-1 2-1 - - -

Betis 3-1 0-2 - - - 2-2 - - 3-0 - 0-3 1-1 - - 2-1 - 1-2 - -

Deportivo 0-3 - - - 1-0 - - - 1-1 - 1-2 0-1 - 0-2 1-1 - 2-4 - -

Espanyol - - 2-1 1-1 - 1-0 1-0 1-0 - 0-0 - - 2-1 - - - - 0-1

Getafe - - 2-0 2-0 - 0-0 - 2-1 - 2-0 - - 0-1 1-1 - - - - 1-3

Llevant 3-0 0-1 1-2 1-4 4-3 - - - - 0-0 - - - 0-2 - 0-2 - - -

Mallorca - - 0-0 - - - 2-2 4-2 3-0 1-1 - - - - - - 0-2 4-2 0-1

Múrcia 0-1 1-1 - - 0-0 0-2 - - - - - 2-1 1-1 1-0 2-1 - - - -

Osasuna - - - 0-0 - - 1-2 0-2 4-1 - - - - - - 1-1 0-0 2-2 3-2

Racing - - - 0-0 - - 1-1 2-0 1-0 3-1 - - - - - - 1-0 2-0 0-2

R.Madrid 3-1 2-1 - - 2-0 3-1 - - - 4-3 - 2-0 3-1 2-0 - - - - -

Saragossa - - - - - - 3-3 1-1 3-0 - - 2-1 1-1 - - 2-0 - 2-3 4-1

Sevilla - - - - - 0-1 2-3 4-1 - 1-2 3-1 - - 2-0 4-1 - 3-0 - -

València - - 0-3 0-3 - - 1-2 2-1 - - 3-0 - - 1-5 - - - 2-1 0-3

Valladolid - - 1-2 1-1 - 2-2 - - 1-0 - 1-4 - - 1-1 - - 0-0 - 2-0

Vila-real 1-1 - 1-0 3-1 0-1 - - - 3-0 - 2-0 - - 0-5 - - 3-2 - -

Víctor Valdés FC Barcelona

Casillas R. Madrid

Toño Martínez Racing

Cobeño Almeria

16

16

16

15

12

14

15

15

Valladolid · Betis

Almeria · Getafe

Vila-real · Recreativo

At. Madrid · Espanyol

Llevant · Deportivo

Saragossa · València

Osasuna · Mallorca

Athletic · Múrcia

Sevilla · Racing

Las Palmas· Hèrcules

Albacete · Castelló

Numancia · Còrdova 

R. Societat · Tenerife

Gimnàstic · Cadis

FC Barcelona · R. Madrid 

Recreativo - 0-0 - - 1-1 - 2-1 - - 0-2 - 1-0 0-0 - 2-1 - 0-1 - -

PJ              G

10

8

8

8

38 16 12 2 2 36 14

34 16 10 4 2 32 12

31 16 9 4 3 30 17

31 16 10 1 5 29 23

30 16 8 6 2 24 18

26 16 7 5 4 16 15

25 16 8 1 7 20 26

21 16 5 6 5 25 24

20 16 6 2 8 28 22

20 16 5 5 6 25 26

19 16 5 4 7 14 18

19 16 5 4 7 12 19

18 16 4 6 6 15 17

18 16 5 3 8 17 21

18 16 4 6 6 13 19

17 16 4 5 7 17 20

17 16 4 5 7 21 27

17 16 4 5 7 17 23

14 16 3 5 8 15 24

7 16 2 1 13 11 32
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>> En aquestes festes nadalenques el car-
net de soci del FC Barcelona torna a ser el
millor regal per a qualsevol barcelonista.
Fins al 5 de gener, Nit de Reis, totes les altes
rebran un regal addicional al ja habitual lot
de benvinguda. Durant aquests dies, els
nous socis rebran una flassada polar amb
l’escut del Barça brodat. 

>> A aquest regal exclusiu per a les altes
fetes durant les festes s’hi ha de sumar el
lot que reben els nous socis, que inclou un
diploma, una insígnia de bronze, els esta-
tuts del club, la guia del soci, el calendari de
les seccions professionals i una carta de
benvinguda al club. Tot, dins una pràctica
motxilla blaugrana.

>> Quant als nous socis de la categoria
infantil (entre 6 i 14 anys), rebran, quan es
donin d’alta, un val bescanviable per una
entrada gratuïta per al partit de tornada dels
setzens de final de la Copa del Rei amb l’Al-
coià del dia 2 de gener (18 hores). 

>> Aquest regal s’afegeix al lot que reben
els socis alevins i infantils (un estoig amb
material escolar, una carpeta personalitzada
amb un jugador del Barça i un pòster mesu-
rador). Per donar-se d’alta només cal anar a
l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB)
amb una fotografia de qui vulgueu fer soci i
les seves dades personals. També es pot fer
per telèfon al 902 1899 00 o al web del club.

DADES I SERVEIS 23BARÇACAMPNOU
23 de desembre del 2007

AGENDA         FC BARCELONA

DIMECRES, 2 DE GENER
18.00H              

FC BARCELONA
ALCOIÀ
COPA DEL REI 
SETZENS DE FINAL. TORNADA

DISSABTE, 12 DE GENER
20.00 H

TENERIFE
FCB SORLI DISCAU
LLIGA
JORNADA 18

DIVENDRES, 4 DE GENER
20.00 H     

FCB SORLI DISCAU
CERDANYOLA
OK LLIGA. JORNADA 17

DIVENDRES, 28 DE DESEMBRE
20.45H           LA 2

AXA FC BARCELONA
REIAL MADRID
LLIGA ACB. JORNADA 14

DIUMENGE, 30 DE DESEMBRE
12.30H          CANAL 33

VIVE MENORCA
AXA FC BARCELONA
LLIGA ACB. JORNADA 15

DIMECRES, 2 DE GENER
20.30H         CANAL 33 

UNICAJA
AXA FC BARCELONA
EUROLLIGA. GRUP C
JORNADA 10

LA RECOMANACIÓ

Dimarts a les 22.00h, en exclusiva,
viatge a l’Argentina de Messi

Aquest Nadal Barça TV presenta un reportatge
únic: ‘Heroi en silenci’. Coneixerem els llocs
que han marcat la vida de Leo Messi. Amics i
familiars ens acompanyen als carrers que el
van veure créixer amb una pilota als peus.   

Torna’l a viure: dimarts, a les 18.00h,
el Barça-Madrid d’aquesta tarda

I a les 20.00h: “Prendre partit” 
i “Thuram, compromís solidari”  

>> Un reportatge de Televisió de Catalunya acom-
panyant una delegació del Barça a Swazilàndia i un
treball de TF1 que mostra la cara més íntima i com-
promesa de Liliam Thuram. 

FUTBOL BÀSQUET

DIUMENGE, 6 DE GENER
17.00H        BARÇA TV       

FC BARCELONA B
PREMIÀ
TERCERA DIVISIÓ. JORNADA 20

BARÇA B

HOQUEI PATINS

Dos testimonis solidaris

Hem preparat un dia de Nadal molt especial

PER NADAL, FES-TE SOCI
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Article d’Àlex Botines “Un gol fuera del campo”, ‘Diario de Barcelona’ (30 de desembre de 1975).

LOS RECOGEPELOTAS LANZABAN AL AIRE SUS BARRETINAS, LOS JUGADORES SEGUÍAN ABRAZADOS, EL MARCADOR
ELECTRÓNICO ENCENDÍA LAS LUCECITAS DE UNA REALIDAD: EL BARÇA HABÍA GANADO AL MADRID

24 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
23 de desembre del 2007

““ ””

DESEMBRE DEL 1975: POLÍTICA I GOL MIRACULÓS DE REXACH

A finals de l’any 1975 a l’Estat espanyol hi
corrien els primers aires de llibertat, amb l’inici
de la transició democràtica després de la mort
del dictador Francisco Franco, el 20 de novem-
bre. Va ser en aquest context tan especial que es
va jugar, el 28 de desembre, el Barça–Reial
Madrid. Si ja, en essència, un partit així com-
porta un al·licient afegit, en aquell cas s’hi unia
la conjuntura política especial, amb la pèrdua
gradual de la por general a l’hora d’expressar les
idees. També van contribuir a escalfar l’am-
bient les declaracions prèvies al partit. Així, el
sempre desinhibit president madridista San-
tiago Bernabéu va arribar a recordar que ell
havia combatut a la Guerra Civil a les files de
les tropes franquistes que van conquerir Cata-
lunya. Pel que fa al president del Barça Agustí

Montal, va contestar: “El clima l’enrareixen
uns fantasmes, i ja se sap que el color tradicio-
nal dels fantasmes és el blanc”.
Aquella nit dels Sants Innocents les càmeres de
televisió (era la primera retransmissió de color
de TVE d’un partit de Lliga) van ser testimonis
d’un partit altament polititzat. A les grades s’hi
van poder veure per primera vegada des del
1939 les senyeres catalanes onejant al vent; els
fulls reivindicatius van ploure profusament, i
algú va col·locar a la tercera graderia del gol
nord una pancarta amb el text ‘Amnistia. Lli-
bertats polítiques sindicals. Estatut d’Autono-
mia Països Catalans’. 
Malgrat tot això, i tractant-se d’un Barça-
Madrid, no es pot dir que aquell dia el partit fos
el menys important. Ben al contrari, va ser un

matx èpic que ha passat a la història per com el
Barça va aconseguir la victòria, al darrer minut
i mercès a un gol miraculós de Rexach, una
rematada de volea des de fora de l’àrea que va
botar just al davant del porter madridista
Miguel Ángel i que el va despistar del tot. El gol
va provocar un esclat d’alegria al Camp Nou
com poques vegades s’ha vist. Abans havien
marcat Neeskens, de rematada esplèndida de
cap a servei de córner, i Pirri, aprofitant una
assistència amb el cap de Del Bosque.
Al final del matx, el president Montal va posar
la nota de sensatesa enmig de tanta passió
amb una metàfora ben apropiada: “Els direc-
tius hem d’aconseguir que la pilota boti sem-
pre de manera tranquil·la i que mai reboti
amb mala intenció”.

Toño de la Cruz controla una pilota al Camp Nou, el dia que van estrenar-se els marcadors electrònics.                                                      
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NIT DE SENYERES

>> A finals de 1975, la senyera
encara no es podia lluir amb lli-
bertat. I alguns van pensar que
aquell partit arribava en el
moment indicat per traspassar
els límits del que era permès. 
I així, un grup d’activistes catala-
nistes, inspirats per Joan Grana-
dos i Jaume Rosell, van preparar
un enorme desplegament de
banderes. 

>> Jacint Borràs, membre actual
de la junta directiva, es va encar-
regar d’adquirir les teles, i un
munt de persones van anar
cosint el miler de senyeres que
aquell dia van tenir una significa-
ció especial. 

>>  Després de la victòria contra
el Reial Madrid (2-1), aquelles
senyeres encara van ser útils per
a molts barcelonistes que van
envair la Rambla, on els crits de
‘Visca el Barça!’ es confongueren
amb la reivindicació de l’amnistia
i la llibertat. Una nit rodona en
què es va viure què significava
sortir del franquisme.
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