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Esports

El gran clàssic: Barça-
R.Madrid

El  gran  clàssic es  va  disputar  el  dilluns  29  de 
novembre a les 9:00 de la nit. 

Aquest partit va estar marcat per les grans estrelles 
del futbol i amb els tres candidats a la Pilota d'or 
mundial (Iniesta, Xavi i Messi). 

L'ambient a Barcelona estava molt carregat i amb 
molta tensió, perquè l'equip rival era líder amb un 
punt de diferència.

Quan els jugadors blaugrana van sortir al camp els 
aficionats  barcelonins  van  fer  un  mosaic 
impressionant.   Quan va començar els aficionats 
van animar els seus equips corresponents.

          Imatge de l'estadi la nit del partit

Des del principi del partit es veia  que el Barça era 
l'equip dominant del partit,  als  primers  2  minuts 
Messi  va  fer  un  pal  impressionant,  però  a  partir 
d'aquest moment el Barça va imposar el seu lloc i el 
Madrid no va poder fer res. 

Als  20  minuts  ja  anaven 2-0  amb gols  de  Xavi  i 
Pedro.

En el descans el Barça encara va sortir més motivat 
al contrari del Madrid. El Barça volia marcar més 
gols, i el Madrid ja estava enfonsat.

L'equip  barceloní  seguia  dominant  el  partit  i  a 
conseqüència d'això  el  Barça  va  marcar  tres  gols 
més amb un doblet del “Guaje” i un gol històric de 
Jeffrén firmant la popular maneta.

En la celebració alguns jugadors com Gerard Piqué 
van alçar la mà en forma de celebració.

Durant  els  últims  minuts  del  partit  els  aficionats 
culers  van  fer  càntics  en  contra  de  l'entrenador 
rival José Mourinho.

Després del partit la festa dels aficionats culers  va 
acabar  i  es  va  prolongar  a  la  font  de  Canaletes 
(com  és  habitual),  on  milers  d'aficionats  van 
manifestar la seva eufòria, però també va haver-hi 
algunes  persones  que  van  destrossar  algunes 
instal·lacions. Aquesta és la cara lamentable de la 
jornada, malauradament.

Estadístiques del resultat dels últims 
anys:

29-11-2010 F.C.B 5-0 R.Madrid

29-11-2009 F.C.B 1-0 R.Madrid

13-12-2008 F.C.B 2-0 R.Madrid

23-12-2007 F.C.B 0-1 R.Madrid

10-03-2007 F.C.B 3-3 R.Madrid

1-04-2006 F.C.B 1-1 R.Madrid


