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•Hi van anar els fidels, per això hi va
haver'menys de mitja entrada.
L'equip ho va agrair: menys xiulets,
i a més tots els rebia Rivaldo. Al
final els que van anar al camp van
gaudir de l'espectacle, però no pot
ser veure l'estadi tan buit.

Va obrir el camí
cap a una
anhelada
victòria. Va
tornar a jugar
de 9 i va
merèixer més.

Després d'un any de crítiques i
lesions, el de Les Franqueses va
tornar enrere en el túnel del temps
i va recordar aquell home bala que
va passar en sis mesos de segona B
a un mundial. Va donar el primer
gol i va torturar Pablo.

Va complir a nivell defensiu, però
s'ha estancat en aquesta faceta i és
inconcebible que un jugador que
garantia una desena de gols per
temporada no s'atreveixi ni a xutar
a porta. El seu bagatge golejador
continua a zero.
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Puyol, en una de les seves habituals accions al límit, davant Vellisca. / EFE

cantador. El primer dia que jugava a davant, va definir. Ja fallarà segurament més gols estrepitosos, però queda clar que
ha dejugar a l'àrea. L'holandès,
a més, va oferir-se per l'esquerra, va retrobar el gust d'encarar un oponent, va notar la flai-

re de la xarxa. A més del gol, de
rematada complicada amb
l'esquerra i en un moment que
va traumatitzar el Saragossa
(45'), va topar amb el pal a la
segona part. De fet, si no arriba
a ser per la fusta, tres cops en
total, el Barca hauria conclòs el
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matx amb una golejada revitalitzadora: De Boer, de cap, i Rivaldo, amb una vaselina formidable desviada de Laínez i el
travesser, van protagonitzar les
altres dues rematades.
La segona part va ser un enfilall d'ocasions en bona mesu-

ra perquè el trident va saber gadors no van cometre l'error
prescindit de la seva tendència d'extralimitar les seves funa apilonar-se, cosa que va ocó- cions: els laterals van pujar i
rrer en el primer acte, i perquè van tapar, els centrals sempre
el Saragossa és un equip que van estar de cara, els mitjos van
ara mateix pateix tota mena de combatre, Kluivert va rematar
politraumatismes. També va i Saviola va marejar. Vida nova
triomfar el Barca perquè els ju- al Barca.

