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Rivaldo, que només havia
jugat set partits amb el
Barca entre l'agost i el
desembre, ha fet valdré
els dos partits que han obert l'any
al Camp Nou per reconciliàr-se
amb l'afició. Contra el Sevilla va fer dos gols que haurien estat tres si no
hagués fallat un penal.

El trident en ple ha jugat
des de l'inici els partits
contra el Saragossa i el
Sevilla, en els quals
Rivaldo, Saviola I Kluivert han fet
gol. L'holandès i l'argentí van
decidir contra els aragonesos i el
brasiler va ser el motor del triomf
sobre els andalusos.

El parèntesi de Nadal va
permetre a la plantilla
recuperar-se del
cansament físic i psíquic
que arrossegava. El seguit dè
partits contra rivals que no són de
primer nivell i no tenir compromisos
entre setmana han de continuar
ajudanta la remuntada. •

Els perqués de
O Sis punts en
set dies han
tornat els de
Rexach a les
places de lliga
de campions
O L'afició torna
a il·lusionar-se
ambrequipi
això es nota a la
graderia
O D'un partit a
Taltre, l'entrada
al Camp Nou ha
augmentat en
30.000 persones
O La millora
física pot anar a
més mentre
jugui un partit
cada set dies
O Malgrat els
nou punts
perduts a casa,
l'Estadi torna a
fer respecte

MIQUEL ROCA
Barcelona

Any nou, vida nova. Dues victòries, contra el Seiragossa i el
Sevilla, han fet tornar a la gerit
blaugrana la il·lusió per una
temporada que durant el novembre i el desembre va córrer
el perill de tornar-se d'aquelles
en què l'equip queda descavalcat de la lliga tot just pair els torrons i fia la seva «salvació» a
arribar i guanyar una final a
partít únic. Sis pimts en set dies
han'revifat el Barca a la classificació, però, sobretot, és la notable millora d'imatge de l'onze de Rexach el que fa que des
. del Camp Nou es vegi el futur
cimb una mirada molt diferent
a la del 22 de desembre, quan
els blaugrana van caure a
Montjuïc per 2-0 contra l'Espanyol.
En el canvi de sintonia entre
l'equip i la graderia hi ha tingut
molt a veure Rivaldo. El brasiler, que tantes vegades apareix
com a problema i tantes altres
com a solució, passa ara per
aquesta última fase i el Barca
ho nota. Després d'aparèixer
només set vegades vestit de
blaugrana en els divuit primers
partits de lliga, Rivaldo ha fet
valdré els dos primers partits
de l'any a casa per reconciliar-se amb una afició més
agraïda per les seves exquisides prestacions professionals.
que dolguda per les declaracions en què s'oposava a la
conveniència del partit entre
Catalimya i la seva selecció del
Brasil. El Camp Nou va pagar
diumenge Rivaldo amb la dosi
d'afecte que el brasiler reclama
de tant eh tant com a plus al seu
salari milionari. La resposta
van ser dos gols d'efecte sedant. El primer, per evitar els
nervis de veure el Sevilla per
sobre en el marcador; el segon,
per matar el neguit d'afrontar
la rectafinaldel partit amb una
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Els gols del trident han fet tornar l'alegria a Can Barca. / EFE

renda mínima.
Trident golejador. Rivaldo,
però, no està sol. No ho està a
l'equip, en què els laterals
s'han convertit en els millors
extrems, ni ho està a l'atac.
Rexach ha apostat en els últims
dos partits per col·locar de sortida el brasiler, Kluivert i Saviola en l'equip inicial. En set dies,
el Camp Nou els ha vist fer gol
a tots tres, però l'aposta pel trident en ple és també una aposta pel relleu generacional ben

fet. A diferència de quan el
nouvingut Saviola treia les castanyes del foc, ara Rivaldo és el
mestre que mana, Kluivert l'estilet que remata i l'argentí, el
cadellet que aprèn. Caldrà veure si Rexach, més reticent a fer
jugar Saviola lluny de l'Estadi,
continua apostant pel trident a
l'estret camp de Vallecas.
L'any nou també ha dut a
Can Barca una línia de més rigidesa per part de Carles
Rexach. El tècnic va dir després
de perdre amb l'Espanyol que

Bonano havia abaixat el rendiment i la declaració no va quedar-se en paraules. Va col·locar
Reina sota els pals per deixar
clar que en aquest Barca ningú
té el lloc assegurat. Rexach
també s'ha posat ferruc a l'hora
de preservar l'ordre intern a la
plantilla. Geovanni i Rochemback es van presentar un dia
tard després de les vacances de
Nadal i, al marge de com la directiva els toquiJa butxaca, els
brasilers ho estan pagant. No
van ser convocats contra el Sa-

