EL 9
Dilluns 21 de gener del 2002

BARCA ' LA TROMPADA CONTRA ELCOER
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O El Barca va
caure al camp
delcuerenun
partit que se li
va fer incòmode
des del principi
O Linstint de
Bolic va
esperonar el
Rayo, que no va
deixar espais
als laterals
O El bosnia va
avançar els
locals, Xavi va
empatar però
De Quintana va
sentenciar
O Els blaugrana
continuen
regalant lligues
a camps dels
últims
classificats

ALINEACIONS
RAYOV.
1 I. Etxeberria..„6
14 Ferrón
..'.. 7
4 De Quintana .-..y
27 Mainz.._
7
• 6 Alcázar
_._6
9 Quevedo
6
22 Pablo Sanz. 5
10 Peragón '. 7
25 Arteaga
5
8 Míchel.
.6
11 Bolic .... -.
8

FC BARCELONA
13 Reina
^,5
24 Puyo!.
5
3 F. de Boer.._
17 Christanval.
12 Sergi.._
6 Xavi
18 Gabri
8 Cocu
.:..
10 Rivaldo..........
7 Saviola _9 Kluivert

CANVIS
15 Rochenback.(e)
. (Gábri 63')
14 Gerard
(5)
{Cocu 72')
22 Geovanni -.......(5)
(Saviola80')
16 Glaucio
(6)
(Bolic 82')
20 Corlno
!„(-)
(Ferrón 84')
24 Hélder
(-)
. (MIcheISS')

GOLS,
1-0. (25') Bolic remunta des de la banda
esquerra a la frontal de l'àrea i inventa un xut
que entra per l'escaire oposat.
1-1. (55') Pilota llarga de Cocu des de la.
seva àrea, Exteberria surt fora de la seva amb
elcapideixalapilotacurtaaXavi.que
marca gairebé des del mig del camp a
porteria buida.
\
2-1. (59')EI Rayo treu una falta des de la
banda dreta i De Quintana remata sol des del
segon pal aprofitant la mitjà sortida de Reina

i ÀRBITRE
i .González Vázquez.
•' Col·legi Gallee,
;
• Targetes grogues:
; Peragón(16')
; Artega(80')
• Pablo Sanz (88')
i^ Roclienbaçk(89')
; Puyol(93')
;
;

INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de lliga de primera
divisió. Jornada 2 1 .
Estadi: Teresa Rivero. Ple, amb 14.000
espectadors.
Terreny de joc: Tot i que el Rayo ha jugat tres
partits.consecutius a casa, la gespa
presentava un aspecte uniforme, encara que
el terreny de joc era un xic massa .dur.

DAVID COLOMER
Madrid

Ja se sap que el Barca sempre
té l'obligació de guanyar, però
hi ha dies que tè absolutament
prohibida la derrota. L'equip
va perdre, però el més dolorós
serà la desacceleració mental
que patirà l'equip i els politraumatismes que tornaran a aparèixer. El Barca va caure a l'antiga, com quan regalava lligues
al camp del Burgos. Va espentar-se davant la insolència del
minúscul, contra un cuer que
hi va posar més autoestima i va
debcar-se conduir pel seu element referencial, Bolic. El clatellot del Rayo és considerable
perquè expulsa tot el barcelonisfne de l'autoengany del gener. Així és la realitat. La dificultat del camp de Vallecas no
s'explica només per l'escassa
ventilació que hi ha per atacar
sinó també pel poc espai què
resta a d a r r e r e per r e o r d e nar-se en cas de pèrdua de pilota. Si a això s'hi afeguelx un
futbolista intrèpid com Bolic,
aquesta inquietud defensiva
pot convertir-se en un torment
continu. El bosnia és un solitari
del futbol. Un jugador intel·ligent que va a tant la peça. Sense un marcatge concret, anat
d'un colze a un altre, el punta
local va engaitar abans de la
mitja hora una gardela des de
fora de l'àrea que va entrar per
l'escaire després de fabricar-se
tot solet una d'aquelles inconcebibles jugades èn qiiè la defensa blaugrana no acostuma à
posar la carña per por de fer-se
una carrera a les mitges. El gol
va ser bellíssim i a callar.
La contenció en zona ordenada per Manzano mantenia el
Barca massa horitzontal, i els
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Javier Saviola no va xutar entre els tres pals ni un sol cop. / EFE

laterals no van disposar dels
habituals carrils d'hernergència per progressar. El'de Vallecas, a més, és un camp que no
tolera la indecisió i premia, sobretot, la companyonia i el so^
breesforç. En canvi, el Barca
s'hi va presentar amb uti Rival-

do que monopolitzava i masegava la pilota a m b dos oponents penjats de cada espatlla^
amb un Kluivert saltant a destemps i protestant i amb un Saviola jugant a camp contrari.
Era el Barca entomit i responsable i terriblement marejat de

la t e m p o r a d a p a s s a d a . Dos
cops va rematar el Barca en la
primera part i en les dues ocasions de falta executades per
Rivaldo.
Confirmació del desastre. El
Barca va continuar indisposat

