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«Els Segadors» inaugura el Clàssic
amb el Camp Nou ple a vessar
Sense Messi per primer cop en vint anys i amb Ansu Fati com a titular, el Barça
lluitarà aquesta tarda per vèncer el Reial Madrid

El Camp Nou, durant un mosaic | FCB

L'himne nacional de Catalunya ha inaugurat el Clàssic aquest diumenge al Camp Nou. Tal com
va anunciar el president del club, Joan Laporta, Els Segadors ha sonat abans de començar el
partit entre el Barça i el Reial Madrid.

Visca Catalunya lliure! ?Els Segadors? al Camp Nou. Per molt que a alguns els pesi, la marca
més important de Catalunya és la Marca Barça. pic.twitter.com/rYs0HskrO5
(https://t.co/rYs0HskrO5)
? Irene Massana i Urgell ? (@IreneMassana) October 24, 2021
(https://twitter.com/IreneMassana/status/1452276550053863443?ref_src=twsrc%5Etfw)
La decisió, segons Laporta, s'ha pres perquè Pere Aragonès serà a l'estadi i Els Segadors "ha de
sonar allà on vagi el president de la Generalitat". "Ha coincidit contra el Madrid, doncs és així; però
sempre que ha vingut un president de la Generalitat se li ha posat l'himne quan jo he estat al
club", va explicar Laporta en resposta a perquè es decideix fer sonar l'himne en el partit contra el
Reial Madrid.
"Juguem a casa, no tinc por", va dir Ronald Koeman, qui creu en les possibilitats del seu equip,
ahir a la tarda en la roda de premsa prèvia al partit. I és que el d'avui és el Clàssic número 247.
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El Barça n'ha guanyat 66 dels jugats al Camp Nou, però el Reial Madrid només ha perdut en una
de les últimes vuit visites a Barcelona. Així, el Barça té avui l'oportunitat de guanyar els blancs
com a local després de dues temporades sense aconseguir-ho.
Un Clàssic especial: no hi són ni Messi ni Ramos. Nova era per a tots dos equips. Els blaugranes
confien en els més joves de la plantilla amb Ansu Fati, "l'home gol", com a titular. De fet, Gavi
es converteix amb el jugador més jove en jugar un Clàssic del segle XXI. El Kun, però, començarà a
la banqueta.
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