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BARCA EL RÈCORD DE KLÜIVERT

Dilluns 4 de febrer del 2 0 0 2

Gols sense equilibri
O Els quatre gols mitiguen el O Amb més talent que ment, O El Barca espera que vagi a
paper controvertit de Kluivert només ha superat quatre cops més: encara és la seva millor
en el vestidor blaugrana
els dos gols per partit
font d'ingressos per traspàs
u.c.

ELSSEUS NÚMEROS

Barcelona

Els quatre gols de Patrick Kluivert a Tenerife reivindiquen
l'holandès com el 9 que el Barca lamenta no haver trobat en
les últimes temporades des de
la marxa de Ronaldo, l'últim
màxim golejador de primera
vestint la samarreta blaugrana.
Kluivert, però, ha de demostrar
ara que haver empatat amb Catanha al capdavant del pitxitxi
no va ser el producte d'una nit
futbolísticament boja. Sempre
se l'ha definit més com un virtuós que com un rematador,
com algú que necessita sis ocasions clares per fer dos gols i,
desgraciadament, com un futbolista poc professional. La nit
de Tenerife significa un alleugeriment en la vida del davanter holandès, que té una tendència especial a complicar-se
la vida per culpa dels rampells
que pateix dins i fora del camp.
Just després de perdre contra
rOsasuna, amb l'afició completament irada, el Barca jugava dimarts a Lleida. Era un dia
en què calia ser extremadament escrupulós amb el comportament de portes enfora, un
dia dels que està absolutament
mal vist aixecar una cella sense
permís. Doncs bé, Kluivert va
arribar aquell dia tard a l'aparcament del Camp Nou, amb
tots els seus companys dins de
l'autocar. Va fer grinyolar els
pneumàtics del seu cotxe, va
baixar-ne amb les ulleres de sol
i va pujar a l'autocar amb un
gairebé inaudible «ho sento.»
La seva extraordinària capacitat tècnica, que obeeix més al
talent natural que al futbol
d'escola, no l'ha exclòs de les
crítiques. Kluivert és la inconstancia. Pot fer quatre gols en
setanta minuts de la mateixa
manera que pot deixar de marcar en un enfilall de deu partits,
com la temporada passada.
Kluivert és la seva ment: avui es
comporta i demà comet alguna
petita bogeria que fa posar els
pèls de punta a la directiva. No
és un golejador total. És un semigolejador, el tipus de jugador que sempre ha generat di-

> Kluivert en lliga
Temporada

Equip

2000/01

Barca

31

17

99/2000

Barca

26

19

98/99

Barca

35

15

97/98

Milan

27

6

96-'97

Ajax

17

6

95/96

Ajax

28

15

94/95

Ajax

25

18

Partits Jugats

Eols

1 Els seus tres «hat-trick»
Data

Competició

Partit

4'9/99

Amistós

Holanda-Bèlgica

Resultat
5-5.

25/6/00

Eurocopa

Holanda-lugoslàvia

6-1.

8/4/01

Lhga

Vila-real-Barça

4-4

> Millors actuacions amb el Barca
Vmm

Barça-Celta (2-2) 2 gols

27/1(W9

_

8/'2/99

Barça-AIK (5-0) 2 gols

_ _.. Barça-SpartaP.(5-0)2gois

19/5/00

Barça-Celta (2-2) 2 gols

2/4/00

Barça-València (3-0) 2 gols

13/9/00 -

-

23/9/00 .-.

Barça-Leeds (4-0) 2 gols
Barça-Rac mg (3-1) 2 gols

mim

Celta-Barça(3-3)2gols

7/1/01

Oviedo-Barça ( 2 - 3 ) 2 gols

25/2/01

Barça-Real S. (3-0) 2 gols

8/4/01

Viia-real-Barça (4-4) 3gols

14/4/01

Barça-Saragossa (4-4) 2 gols

26/8/01

Sevilla-Barça(l-2)2gol5

2/2/02

Tenerife-Barça (0-6) 4 gols

t «Pitxitxis» blaugrana

Patrick Kluivert va a batzegades, però aquesta temporada ja acumula 17 gols entre lliga i Europa. / M

visió d'opinions al camp del seu partit a Tenerife: va fer quaBarca. Kluivert no és un davan- tre gols, però el cert és que va
ter amb mentalitat de davan- tenir vuit rematades molt còter, amb la porteria programa- modes. És com l'any passat a
da al cervell. Ell depèn, potser Vila-real, l'únic partit en què
excessivament, de la improvi- Kluivert, fins dissabte, havia
sació i del desafiament estètic. superat la barrera dels dos gols
El tercer gol a l'Heliodoro en un partit. Va fer un hat-trick
Rodríguez és un exemple que en aquell 4-4 i se'l va criticar
ell domina millor la complica- pels gols fallats.
ció que l'assequibilitat. La pilota cedida per Gabri venia rasa En el mercat. El Barca celebra
i moderadament ràpida. L'ho- els quatre gols de Kluivert, però
landès tenia temps de calcular el 9 blaugrana continua estant
les passes abans de rematar en el mercat. Hauria de repetir
amb l'interior del peu dret, algunes nits com la de dissabte
però el que va fer va ser acce- perquè el Barca es decidís a talerar perquè la pilota li quedés par-se les orelles davant les
enrere i poder marcar d'espe- trucades que arriben des d'Anró. Hi ha una lectura ingrata del glaterra.
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LABURU

lugailor

Temporada

Ronaldo

96/97

34

Romano

93/94

30

Quiñi

81/82

26

Quiñi

80/81

20

Kfanid

78/79

26

Rexach

7W71

17

Re

64/65

25

César

48/49

28

Martin

42/43

32

Van der Vaart, el seu successor
Kluivert ja té successor al seu país i, evidentment, ha brotat en
l'Ajax. Rafael Van der Vaart, que el pròxim dia 11 farà 19 anys,
és el jugador que la premsa holandesa comença a donar per
segur que jugarà amb el Barca si, tal i com apunta el baròmetre
de rafició, Ronald Koeman ocupa com està previst la banqueta
del Camp Nou. No se sap en quina temporada es produirà el
retorn del fill pròdig, de l'heroi de Wembley, i ni tan sols se sap
si es produirà mai. Però Koeman, que ara dirigeix Van der Vaart
en l'Ajax, serà algun dia l'entrenador del Barca.
Van der Vaart, tot i que només fa 1,75m d'alçada, és definit
a Holanda com un jugador a mig camí entre Van Basten i
Bergkamp. Una comparació agosarada, però normal en un país
que necessita exportar els productes que tan gustosament
cultiva. Van der Vaart, nascut a la localitat de Heemskerk,
respon al nom de Rafael perquè és fill de mare espanyola, i té
un germà que es diu Fernando. A la seva plana de fans, per si
de cas, ja hi diu que el seu estadi favorit és el Camp Nou.
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