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Saviola, a prop de ser el
màxim golejador de primera
o L'argentí ha fet vuit gols, dos menys que
Raúl, Catanha i Urzaiz

O El davanter és e| primer jugador estranger
en la classificació de golejadors de la Miga

FERRAN CORREAS
Barcelona

Després de marcar contra el
Saragossa, Saviola, que ha vist
moltes primeres parts des de la
banqueta, és el màxim golejador del Barcelona en la primera
volta amb vuit gols —un més
que Kluivert—^^ i el quart inillor
de primera, només superat pel
jugador de l'Athletic Urzaiz,
pel davanter del Real Madrid
Radi i pel brasiler nacionalitzat
espanyol del Celta Catanha,
que en sumen deu. Saviola,
doncs, és cada cop més a prop
de liderar la classificació de golejadors, un dels objectius que
s'havia traçat quan vafitxarpel
Barca i que podria aconseguir
aviat si, com sembla, Rexach el
m£mté com a titular.
Saviola, que ha jugat divuit
partits en la primera volta encara que només en tretze ha es- Javier Saviola ha fet vuit gols aquesta temporada en la lliga. / EFE
tat titular, ha fet els vuit gols en
els 1.258 minuts que ha dispu«El meu moment encara no ha arribat»
tat. Els ha fet tots des de l'interior de l'àrea, el lloc del camp
Javier Saviola ha parlat per la pàgina oficial del club després de
on millor es troba l'argentí. Set
ser escollit millor jugador del mes de desembre per aquesta
d'aquests gols els ha marcat
web Ei davanter argenti diu que treballa cada dia per millorar
amb la seva cama bona, la dre1 reconeix que encara no s'ha vist al millor Saviola «Encara no
ta, mentre que el vuitè el va fer
ha arnbat el meu millor moment», diu l'argentí, que reconeix
amb l'esquerra. Curiosament,
que no s'ha vist afavont pel fet de ser suplent en molts partits
sobretot perquè Rexach ha utiL'exjugador del River, que tna el gol contra el Tenerife com el
litzat poc Saviola lluny del
millor que ha marcat com a blaugrana, també diu que estaña
Camp Nou, l'argentí només ha
bé que el Barcelona fitxés el seu compatriota Riquelme, però
marcat a l'Estadi; les seves vícque aquest tema és responsabilitat dels tècnics i no seva
times han estat el Tenerife, el
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Mallorca, el València, el Betis,
el Valladolid en dues ocasions,
el Celta i el Saragossa. Saviola
també ha donat uiia passada
de gol i ha provocat l'únic penal que han xiulat els àrbitres
favorable al Barca. Saviola està;
doncs, en el bon camí per guanyar el títol de màxim golejador de primera, cosa que no
aconsegueix un jugador del
Barca des de la temporada
96/97, quan ho va fer Rohaldo.

De la Cruz demana temps
F.C.
Barcelona

Toíio de la Cruz, tercer entrenador del Barcelona, va repassar ahir ía primera volta del
conjunt blaugrana. Per ell, potser ho ha estat tan bona çqin
alguns esperaven, però ha detnanaf temps als aficionats: «És
cert què per la qualitat dels
nostres jugadors el Barcelona
quasi sempre està obligat a jugar bé, però ja que ens hím volgut coïtiparàr amb el Dream
Team, he de dir que aquell
equip và^neçessitar un temps.

per fer-se, per això també de- que han está lesionats, com Rimano que ara ens donin valdb o Luis Enrique.» De la
temps. També hem dé tenir en Cruz, per últim, ha valorat la
compte que hem tingut rnolts possibilitat que Saviola, Kluilesionats i qüe vaih haver de vert i Rivaldo continuïn jugant
. canviar la nostra preparació fí- junts: «Uns dies és el trident i
sica per jugar l'eliminatòria uns altres els extrems. Nosalprèvia de la lliga de campions;» tres sabem com ha de jugar el
El tècnic blaugrana, que creu • Barca. Tenim jugadors de molque no han de donar necessà- ta qualitat a la davantera; però
riament explicacions després no sempre poden jugar tots
del canvi fet a la porteria i que junts. Per hosaltres és molt imno han de fixar-se gaire.en el " portarit tenir la pilota, que nd
Real Madrid, és optimista per ens la prenguin perquè si és
aquesta segona voltà; «El joc així,.pátim. Tpeirecuperar pidel Barca ihillprarà. Serà clau la lotes rio sempre pòdèn jugar
recuperació d'alguns jugadors junts totf aquests'ïutbolistes.»: De la Cruz, tècnic del Barcelona. / EFE.
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