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Kluivert se sent en un punt
àlgid de la seva carrera
O L'holandès es mostra
satisfet del seu rendiment
en Tequip blaugrana

O Creu que el Barcelúna pot O El davanter vol esborrar
guanyar títols i passa del
els mals records de Vallecas
Real Madrid
marcant gols diumenge
el jugador ha vist ja la comunió
entre el públic del Camp Nou
i els jugadors. «Es veu que disfrutem i també disfruta la
gent», va dir Kluivert, que va
afegir que «tots units podem
guanycir títols».

JOSEP M. PUIG
Barcelona

L'optimisme ha tornat a Can
Barca. Ahir el davanter del Barcelona Patrick Kluivert va
deixar clar que està en un dels
millors moments de la seva carrera futbolística, encara que
es va mostrar inconformista i
va considerar que «sempre es
pot millorar i buscar el millor
nivell d'un mateix». Kluivert va
explicar que ara se sent més a
gust en l'equip, gràcies al fet
que el tècnic Carles Rexach li
ha avançat la seva posició en
l'atac i ha donat llibertat total
de moviments als tres components del trident per alterar les
seves posicions en la davantera i adaptar-se així com creguin convenient a cada moment del joc. L'internacional
holandès considera que
aquesta variació en l'atac és
una de les claus de la millora
del joc del Barcelona, encara
que no vol fer comparacions
amb la situació del Real Madrid, perquè diu que no li interessa fixar-se en altres
equips i que prefereix centrar-se en el conjunt blaugrana. «El Madrid també està ju-

Kluivert va somriure durant gran part de la roda de premsa. / MIKEL LABURU:

gant bé, però nosaltres hem
Uns altres d'aquests factors
millorat molt, si bé hern de de- són la millora en la confiança
mostrar-ho en més partits», va dels jugadors i el control de la
subratllar Kluivert.
possessió de la pilota, segons

Kluivert, que considera que, «si
es guanyen els partits i es juga
bé, gaudim tots i això és el més
important». Per aquest motíu,

Vallecas, la clau. L'holandès
ha destacat que, després'de
guanyar el Barcelona els seus
dos últims partits al Camp
Nou, ara és necessari sumar
victòries fora de casa. La primera oportunitat serà aquest
cap de setmana al camp del
Rayo Vallecano, on «s'ha de
guanyar, sigui com sigui». Tot
i aquesta declaració d'intensions, Kluivert va explicar que
no guarda un bon record del
camp del Rayo Vallecano, ja
que fa dues temporades el comitè de competició el va sancionar amb quatre partits per
im cop de colze a Cota. Patrick
Kluivert després de comparèixer en roda de premsa es va
mostrar molt optimista pel
partit i va assegurar que esborrarà els mals records que el
persegueixen d'aquest camp
marcant molts de gols ditmaenge, a partir de les cinc de la tarda.

Xavi lloa el joc de Rivaldo i la
millora física de l'equip
nández, que abans havia re- contra el Wisla de Cracòvia a
marcat que l'espai generat en l'agost, va contribuir al fet que
atac pels laterals quan s'incor- «s'arribés físicament malaEl migcampista Xavi Hernán- poraven per les bandes així ment als últims partits de dedez va atribuir la millora de l'e- com la millora física després de sembre».
Xavi va considerar normal
quip a la recuperació de Rival- les vacances de Nadal també
do. «Està clar que és un jugador eren elements clau de les dues que el València es queixi desmolt important i que ha tingut victòries consecutives en la lli- prés de l'arbitratge que va patir
al Bernabeu. «L'error de l'àrbimolt a veure en aquests dos úl- ga.
tims partits. Està marcant gols,
Segons el seu parer, el fort tre en el gol anul·lat els va perestà marcant la diferència i és desgast físic en la pretempora- judicar i és normal que es
el jugador que tots volem, és el da, a causa que el Barcelona queixi. Van perdre i han de
Rivaldo que fa que l'equip fun- havia de disputar una ronda buscar arguments», va cloure
,
cioni», va assenyalar Xavi Her- prèvia de la lliga de campions el cervell del Barca.
Xavi pensa que l'equip ha millorat molt. / EFE.
J.M.P.
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