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KluivertGreuen
'equipieneltrident
O El davanter holandès diu
que Rivaldo, Saviola i ell
estan bé jugant junts

O No veu malament que tots O Diu que poden guanyar la
tres intercanviïn posicions
lliga, però s'estima més la
pel bé de l'equip
copa d'Europa

EL 9
Barcelona

*

Patrick Kluivert no troba pegues al trident. Com a mínim,
així ho manifesta obertament
en unes declaracions que publica la pàgina web oficial del
Futbol Club Barcelona. El jugador holandès assegura que diumenge passat es va sentir «molt
bé tant pel fet de tornar a jugar
amb l'equip com per haver acttiat amb Rivaldo i Saviola al
costat».
El davanter blaugrana creu
que se n'ha fet un gra massa de
la seva hipotètica incompatibilitat amb el brasiler i l'argentí,
ja que «som tres jugadors que
podem intercanviar les nostres
posicions. Si un dels tres es troba millor al centre del camp ho
pot dir i ens canviem. Això és
beneficiós per a l'equip i crec
que diumenge tornarem a jugar així».
El Sevilla. Kluivert opina que el
partit de diumenge passat contra el Saragossa va sortir bé al
Barca perquè «els jugadors ens
sentíem obligats a guanyar».
L'holandès reconeix que «els
aragonesos no van estar al nivell que ens esperàvem, però el
pròxim partit serà diferent. El
Sevilla és un equip que ve de
guanyar en un c a m p difícil
com el del Vila-real i arribarà
en un gran moment de forma,
però hem de demostrar que
som millors que ells».
De l'actuació de diumenge
contra el Saragossa, el jugador
holandès en destaca especialment Saviola, de qui diu que
«m'hi entenc molt bé», i Sergi.
Kluivert assegura que «ja sabíem que els nostres laterals
poden ser molt ofensius, gairebé extrems, i ho vam aprofitar
com encara no ho havíem fet
fins ara». El jugador, creu que
«amb una sola victòria no n'hi
ha prou per dir que hem sortit
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El davanter holandès del Barca vol tenir Rivaldo i Saviola al costat. / EFE

Ahir Patrick Kluivert no va ser un dels dos jugadors que
surten a la sala de premsa de Can Barca a atendre els
mitjans dé comunicació. Que sapiguem, tampoc va concedir
cap entrevista individual. Però en canvi, l'holeuidès va
parlar. Ho va fer per mitjà de la pàgina web oñcial del club
blaugrana; junt amb la seva, una de les dues fonts
J U U d'informació oñcials darrere les quals s'amaguen
DAC cada copmés els cracks delfutbol.Nosónunmal
referent, però parlant per la xarxa no hi ha opció a
la rèplica. Si n'lii hagués, hauríem pogut preguntar a
l'holandès si el trident 11 agrada més ara, que Rivaldo i
Saviola estan en solfa i ell podria ser el sacrificat en cas de
sobrar-ne un, que no pas quan l'argentí seia a la banqueta.
i el brasUer era amb la seva selecció. / MIQUEL ROCA
de la mala trajectòria que portàvem, però penso que ja estem en camí de fer-ho».
Pel que fa al futur de la temporada blaugrana, l'internacional h o l a n d è s es declara
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«convençut que podem guanyar la Higa i la copa d'Europa,
encara que si he de triar entre
l'una o l'altra, em quedo amb
la lliga de campions. El millor
seria guanyar-les totes dues».

No es va entrenar, però jugara
Patnck Kluivert no es va poder entrenar
• amb la resta deis seus companys per
problemes físics. L'holandès va rebre en
l'entrenament de dimarts uncop a la
cama dreta que va provocar que ahiral
matí es presentés al vestidor amb un
hematoma al lloc del cop. Pel que
sembla, però, res no impedirà al
davanterblaugranasera la disposicnó
de Rexach per a la próxima
convocatòria. Segons va fer saber el doctor Ricard Pruna, metge
del primer equip, el pronòstic és favorable i està previst que el
jugador pugui entrenar-se avui mateix. Encara que no fos així
i li calgués un dia més de repòs, pel partit contra el Sevilla encara
falten tres dies i res fa pensar que Kluivert se'l pugui arribar a
perdre. L'absència del davanter holandès en la doble sessió
d'entrenament va ser l'única nota negativa d'una jornada en
la qual les altes mèdiques de Luis Enrique i Gerard van fer que,
precisament, les alegries arribessin de la infermeria.

