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O El Barca
comença l'any
amb espectacle
i un resultat curt
contra el
Saragossa
O Kluivert que
va jugar a
davant va obrir
el camí amb un
gol just abans
del descans
O El partit va
començar sent
un referèndum
sobre Rivaldo i
al final el públic,
escàs, va gaudir
OLequip
enceta de la
millor manera
un mes clau per
remuntar
posicions

ALINEACIONS
EQUIP DE CASA
13 Reina._
24 Puyol.._.
17 Christanval.
3 De Boer
12 Sergi
6 Xavi _

18 Gabri
8 Cocu
_..
10 Rivaldo
9Klulvert
7 Savióla _ _

EL 9
Oiiluns 7 de gener.del 20Ò2"

CANVIS
EQUIP DE FORA
13 Lafnez
6
16 Pablo 3
6 Aguado
:.6
23 Paco._.,
..5
25 Esquerdinha . 4
..5
15 Chainho.
-5
20 Acuña
7 Juanete
..5
24 GallettI __ ..5
..4
11 Veilisca
4
12 Bllic.

23 Coco

_.(-)

(KluivertaO')
11 Overmars.
(-)
(Sergi 83')
20 Alfonso
(-)
(Rivaldo 86')
lOGaritano.
(5)
(Veilisca 46')
19 M. Vales
(4)
(Galietti 67')
17 Corona
(4)
(Juaneie73')

GOLS
1-0. (45') Veloç jugada de Sergi per
l'esquerra i passada a Kluivert, que marca
tal com li ve.
2-0. (55') Sergi veu Kluivert dins l'àrea i
aquest cedeix també al primer toc a SavIola,
que rharca sense porter.

ÀRBITRE
Ramírez
Domínguez. Col·legi
navarrès.
Targetes grogues:
)(avl(68')
Pablo(33')
Aguado(80')
Esquerdlnha(86')
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INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de lliga de primera.
Partit de la 19a jornada, l'últim de la primera
volta.
Estadi: Canip Nou. Uns35.000
espectadors, en una de les entrades més
baixes que es recorden.
Terreny de joc: En bones condicions, però
amb alguna clapa a les àrees.

DAVID COLOMER
Barcelona

L'estadi era gairebé un esque- \
let de plàstic i ciment. Els que
van anar al camp ho van fer
amb la mateixa resignació amb
què devien desembolicar els
mateixos mitjons de rombes
que els regalen cada matí de
Reis. Tot i això, tot i aquesta
previsibilitat, continuen fent
els Reis, continuen visitant
l'estadi. Així se sent més o
menys la gentada blaugrana.
L'equip acostuma a sorprendre menys que un parell de
mitjons de rombes, però almenys escalfen una mica els
peus. Ahir, qui va anar al camp
va tenir els peus calentets, però
a veure quan triguen els mitjons a tornar-se a foradar.
De vegades succeeix que
quan els fotògrafs tenen la consigna de seguir un jugador, un
altre és el protagonista a l'altra
punta del camp. A falta de futbol, el públic va rebre més a Rivaldo que a l'equip, i resulta
que l'home, de la nit va ser Sergi. Semblava el del mundial del
94. El vallesà va aparèixer de titular i de vegades també passa
que quan un sector que té tirria
a un jugador i espera confirma i
les expectatives, aquest jugador s'encimbella entre els millors del joc. Sergi va donar el
primer gol a íQuivert, va iniciar
la jugada del segon i va recórrer
el carril de l'esquerrà amb la
decisió i la voracitat d'un que
cobra a tant la peça. Rivaldo (el'
jugador que no vol actuar contra Catalunya però sí contra
Tailàndia perquè els nens de
Tailàndia confeccionen les samarretes que ell sua a mil la gota) va sortir viu del seu referèndum, però qui va guanyar ro-
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Kluivert i Aguado, en una jugada aèria, ahir al Camp Nou. / EFE

tundament el seu plebiscit va
ser Sergi. A veure si es tracta
d'una segona joventut.
Fa la sensació que l'onze titular d'ahir del Barca, si no hi
ha més entrebancs de grips i
esquinçades, perdurarà unes
quantes setmanes. Almenys

fins que la cosa es torni a esguerrar. Reina va fer seure Bonano. Normalment, quan hi ha
canvi de porter és que l'entrenador ja no sap on gratar-se
per trobar noves idees. El partit
va ser tan plàcid defensivament per als blaugrana que se-

gurament Bonano també hauria mantingut el zero. De tota
manera, Rexach li ha perdut la
confiança molt ràpid.
Kluivert, a davant
Sergi va ser el millor, però
Kluivert va ser l'element de-

