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O El Barca es va
retrobar amb la
victòria però
tampoc no ho va
tenir fàcil
contra el Lleida
O Els blaugrana
dominaven per
0-2 al descans
però van deixar
revifar els blaus
a la segona part
O Puyol va
aportar més
seriositat a la
defensa i Motta
es va reivindicar
com a titular
O Coco es va
lesionarais
abductors en la
primera part i
serà baixa a
Tenerife

ALINEACIONS
UE LLEIDA
13 Eduardo
6 Pablo Suárez
UChupi
19 Navarro
4 David Diez..
15 Capa badal..
7 Suáréz — _
17 Caballero
5
8 Raúl Garrido ...5
16 Barbarin
5
9 Joel
5

FC BARCELONA
1 Bonano
6
ISGabri
5
17 Christanval
4
24 Puyol
7
23 Coco..
6 Xavi...
15 Rocliemback
28 Motta
14 Gerard
22 Geovanni
9 Kluivert

Dii-norrot. 30 de Rspirr del ;.'0í)2

CANVIS
21 Sergio..
-.(5)
(Suárez '6)
32 Tortolero __(6)
(Christanv. 46')
8 Cocu
(5)
(Coco 46:)
20 Nakor
:. (5)
(Joel 50')
7 Saviola
(5)
(Kluivert 54')
12 Ò. Martínez
(5)
_ (David Diez 75')
18 vnchez
.......;(5)
(Caballero 87')

GOLS
0-1. (9') Centrada de Rochmebal< des de la
dreta i Gerard s'anticipa ai porter I marca de
cap.
0-2. (39') N/lotta treu un córner des de
l'esquerra i Coco pentina ia pilota i marca de
cap.
1-2. (71') Lliure indirecte dins i'àrea dei
Barca, ia pilota rebota a ia barrera i Nakor,
tot sol, fa el goi del Lleida.

ÀRBITRE
Moreno Delgado.
Col·legi Català.
Targetes grogues:
Raúl Garrido (33')
Christanval (29')
Gabri (90')

INCIDÈNCIES
Competició: Copa Catalunya. Semifinals:
Estadi: Camp d'Esports. 2.000 espectadors.
Terreny de joc: Una mica dur però homogeni
i força ràpid pel gebre.

DAVID COLOMER
Lleida

Visca tot i beneïda lògica per al
Barca. Hi ha més notícia del
que es podria pensar en la victòria blaugrana d'ahir a ponent. La bona nova per al barcelonisme és que el seu equip
és superior als conjunts de segona B, perquè contra el Figueres en la copa grossa no havia
quedat clar. Amb l'entórn enfarfegat a què està sotmès el
Barca, proclamar una victòria
d'aquests jugadors s'ha convertit en un missatge urgent,
encara que sigui en aquesta
competició tan domèstica que
l ' ú n i c q u e p o t atribuir als
equips grans, als dos equips
grans, és humiliació o normalitat. Però bé, encara queda lògica en aquesta vall de llàgrimes que és el Barcelona.
Al Camp d'Esports l'ambient
era més aviat de multicinema
un dilluns a la tarda. Els nens
ja n o d e m a n e n autògrafs a
Kluivert, a Geovanni, a Bonano. Potser pensen que el lloc
per fer-ho és en un hotel. El
Barca, el club que feia festa major quan es passejava pel país
ni que fos amb els veterans, va
ser rebut a Lleida amb una indiferència insultant. A l'estadi
hi havia tanta gent com en un
partit del Lleida contra el Terrassa. Hi havia més expectació
per saber si el Barca continuaria perforant el seu subsòl de
desgràcies. No ho va fer, si bé
continua sepultat en ell mateix.
El partit no va ser gran cosa.
Una cita per retrobar un pèl la
confiança per al Barca i una
motivació extra per al Lleida.
Els de Carles Viladegut van optar pels únics arguments als
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Un jugador del Lleida I Gabri pugnen per una pilota en el partit d'ahir. / LLEONARD DELHAMS / DIARI SEGRE.

quals podien aspirar: l'ordre i
la decisió. I esperar que el Barca es fes un nus. De fet, els locals van sortir amb molta mobilitat, fins i tot verticalitat,
però els blaugrana van avisar
aviat amb una seca de Motta
des de 30 metres que va fer es-

petegar el travesser (9'). L'italobrasiler representa ara mateix u n a llum d ' e s p e r a n ç a .
Tant remenar el mercat sud-americà i els seus tèrbols intermediaris, i resulta que, com
molts ja avisaven a crits, Motta
simbolitza el futur. Quina es-

querra, quina dedicació a la pilota. El Barca va començar a
ensucrar-se el partit amb una
centrada des de la dreta de Rochemback, amb el peu canviat,
que Gerard va rematar de cap
avançant-se a la sortida traumàtica.d'Eduardo. El gol va re-

