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Tornem
començar
O Carles
Rexach farà
taula rasa i
apostara pel
trident contra el
Saragossa
O El retorn de
Rivaldo ha de
ser el millor
fitxatge per al
segon tram de la
Higa
O El tècnic va
assajar un onze
amb els tres
davanters al
camp
O Tots els gols
de l'equip en els
sis partits que
han jugat junts,
els han fet ells

ÀNGEL PONZ
Barcelona

Tornarà a haver-hi trident. El
retorn de Rivaldo, absent en els
últims dos partits, ha de ser el
millor reforç del Barca amb vista al segon tram de la lliga. El
brasiler, plenament recuperat
de les molèsties als abductors,
. torna a exercitar-se amb normalitat, i diumenge reapa-,
reixerà amb la clara intenció
d'encarrilar el rumb de l'equip
en la, lliga. Carles Rexach sap
que el jugador de Recife és im-.
portant, i tornarà a basar el seu
esquema de joc en un trident,
que ha de donar molt més de
si. Ahir, en l'entrenament de la
tarda, va deixar clar que els dos
jugadors sud-americans i l'holandès han de ser la base "d'un
Barçà obligat a reaccionar. Rivaldo, Saviola i Kluivèrt sortiran de bon començament amb
la clara intenció de recuperar
un crèdit que només s'han
guanyat en comptades oportunitats quan han jugat junts. Els
seus números en la Champions
són molt més inqüestionables
que en la lliga. A Europa, en els
quatre partits que han-jugat
plegats —curiosament en tots
quatre han sortit de titulars^,
el conjunt blaugrana es manté
invicte (tres victòries i un empat). Pel que fa a la lliga, han
estat alineats en sis oportunitats, però en només dues (Sevilla i Betis) el Barca ha aconseguit els tres punts. Ara bé, eii
aquesta competició mai no
han jugat plegats tots noranta
minuts —Saviola ha estat moltes vegades sacrificat de l'onze
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Saviola inicia els
tràmits per
nacionalitzar-se italià

Una imatge de Javier Saviola en l'entrenament d'ahir. / MIKEL LABURU.

inicial— i només dos cops (Màlaga i Betis) han coincidit els.
tres jugadors més d'una hora al
terreny de joc. Tot i els mals números del Barca amb el trident
en la lliga (tres derrotes i dos
empats), cal dir que s'han re-

partit tots els gols (un total de
set). El Barca els necessita ara
més que mai, i Rexach sembla
que se n'ha adonat. No jugarà
amb extrems i donarà tot el poder a im trident que ha de ser
molt més decisiu.

L'agent de Javier Saviola,
Alfredo Cabrera Brizuela,
va revelar ahir que el
jugador ha iniciat els
tràmits per aconseguir la
nacionalitat italiana, la qual
cosa li permetria jugar en el
Barca sense ocupar placa
d'estranger. L'agent del
jugador, que confia que la
nacionalització arribi abans
del mes de juny, va
expressar que havien iniciat
els tràmits a l'Argentina
aprofitant que els seus avis
paterns eren italians: «El
pare de Saviola és fill
d'italians, i esperem que al
juny pugui tenir la doble
nacionalitat», va explicar
l'agent del jugador als
micròfons d'Ona Catalana
Cabrera Bnzuela va explicar
que ha mantingut una
reunió amb el director
general del Barcelona,
Xavier Pérez Farguell, a qui
ha explicat tots elstràmits
que s'estan fent per
aconseguir que el seu
representat ocupi plaça de
comunitari. Tot I això,
també va explicar queia
situació que es VIU a
l'Argentina podna fer
demorar els tràmits; amb
tot, confia que finalment es
p jgui aconseguir abans
d acabar la temporada

