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O El Barca es
catapulta en la
classificació
amb una
victòria
espectacular
Q El Sevilla es
va avançar en el
minut 4, però
Rivaldo va
liderarla
remuntada
O L'equip de
Rexach,
imparable,
consolida un
camí sòlid per
reivindicar-se
O El Barca va
mereixeria
mitja dotzena i
Rivaldo va fallar
un penal amb
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15 Rochemback.(5)
(Christanval 70')
14 Gerard
(6)
(CocuSO')
22Geovanni
(5)
(Rivaldo 83') ,
18 Toedtli
...(5)
(Luis Gil 46')
11 Olivera
^(5)
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17 Mario
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(Gallardo 74')

i
•
;
i
;
;
i
;
;
;
;
i
•

GOLS
0-1.(4') Juanmi treu un fora de banda amb
molta potència, Pablo pentina la pilota i
Tomás marca sol'davant Reina.
1-1. (7') Combinació ràp[da dins l'àrea que
acabaamb una cessió de taló de Kluivert a
Rivaldo, que marca. .
2-1. (56') Rivaldo treu una falta directa des
de la dreta, el porter rebutja molt curt i
Gabrimarca a porta buida.
3-1. (60') Falta que treu magistralment
Rivaldol que entra pertot l'escaire esquerre.
.

ÀRBITRE
Evaristo Puentes
Leira. Notable.
Col·legi gallec.
Targetes grogues:
Christanval (50')
David (87')

INCIDÈNCIES
Competició: Carhpionat de lliga de primera
divisió. Jornada 20.
Estadi: Camp Nou, amb uns 65.000
espectadors.
Terreny de joc: La gespa no ofereix el seu
millor aspecte,'sobretot en la zona de les
porteries. A la segona part va plovisquejar
una mica i estava moll. Just abans del partit
el van regar uns cinc minuts.

DAVID COLOMER
Barcelona

Només són dos partits, però hi
ha futur perquè ha florit un nou
present. El Barçà és un avió qüe
ha sortit de la zona de turbulències i els seus passatgers
viatgen ara alleugerits, còmodament asseguts en les seves
butaques amb els seus sucs à^^..
taronja i contemplant el cè'l
blau per les finestretes. Però
ñns que l'avió no aterri, freni i
s'aturi, ningú no pot dir que ha
arribat viu. El Barca és ara encisador p e r q u è fins ara feia
llàstima. Un cop superada l a '
comparativa a m b el passat,
caldrà més.
Sovint succeeix que quan el
Barca es presenta envalentoriat, la realitat li reserva un gir
espantós. I això que ahir el Barca va sortir amb gana llaminera, situant els laterals'gairebé
d'extrems, tocant i accelerant.
Aquest gir espantós va existir
als quatre minuts i al Barca se
li regirava l'estómac amb un
gol que no entrava en les coordenades previstes. Va ser un
fora de banda atlètic que va
treure Juanmi, Pablo va pentinar i Tomás va rematar a l'estil
gol de Zarra.
La p a r r ò q u i a no va tenir
temps d'esverar-se. Tres minuts després, el Barca empatava, i ho feia amb plasticitat. El
gol, un.prodigi, permetia el
Barca continuar aferrant-se al
nou sender que ha descobert,
el de l'onze repetit i els laterals
oxigenant el trident. L'1-1 va
ser una rematada sòbria de Rivaldo a passada d'esperó de
Kluivert. Una clàssica jugada
de .trident, ,en dècimes, ,de se^,
gQnid,en centímetres td'herba..
No norriés les coses quedaven
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Sergi, perseguit per Gallardo, del Sevilla, ahir al Camp Nou. / EFE

igual que com havien començat, sinó que, estèticament, el
Barca es reivindicava i deixava
les coses clares al Sevillà, que
va estar-se de més insolènciesla.resta.del,matx,to,t i-que,els,
blaugrana,v;an,arris,car,5força,
deixant Christanval i De Bder

sols per cobrir cinquanta metres de camp. L'equip blaügrana, amb decisió i paciència, va
acumular més gent a l'àrea i a
les bandes, i sobretot gent diferent,^ no 'sè'nipré els;rnatéixos,'
já'qü'é'^Riváldo i KluiVeft s'óïe-"
n e n constantment per les ales.

Quan un equip provoca que el
rival es pregunti constantrnent
les marques, té molt guanyat.
Poc després (37'), Notario
aturava un penal a Rivaldo, que
Pabló havia comès al'brásiléri'
D'èsjjrés à'hàver-se réfèt dél'
O-CElB'àrçFs'én'frSntavíà'üria^

