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BARCELONA

ALINEACIONS
TENERIFE
1 Aragoneses 4
23 Basavilbaso _ 2
21 David Charcos :2
5 Lusenhoff
16 Javi Venta.
14 Xisco.
17 Martí

18 Bino
3 Bassedas.
9 Marioni

12 Vichi Fuertes..

ORexach
allarga el càrrec
amb el millor
partit de la
temporada del
Barca
O Puyol va obrir
el marcador de
xilena i Patrick
Kluivert es va
destapar amb
quatre gols
O El Tenerife,
xiulat per la
seva afició, va
ser presa del
desconcert des
del primer minut
O La reacció
convida a la
calma, però els
dos partits de la
setmana que ve
seran decisius

BARCA
1 Reina.
24 Puyol _
17 Christanval
7
3 De Boer.
12 Sergi
6 Xaïl21Gabri
28 Motta __
15 Rochembacit
9Kluivert
lORivaldo

Diumenge 3 de febrer del 2002'

CANVIS
24 Jaime
(1)
(Bino 46')
2 Relziger
(6)
(Gabrl 50')
8 A. Hidalgo _ ( 5 )
(Bassedas 58')
11 IvánAnia _1.(1)
(Xlsco67')
7 Saviola.
-(5)
(Rlvaldo68')
22 Geovanni.. -.(5)
(Kluivert70')

GOLS

ÀRBITRE

0-1.(15') Puyol de tisora a la sortida d'un
córner.
0-2. (45') Kluivert oportunista en un refús
del porter després d'un xut també seu.
0-3. (50') Jugada de tiralínies que culmina
d'esperó Kluivert a centrada de Gabrl.
0-4. (66') Centrada de Sergi i Kluivert marca
al primer toc.
0-5. (70') Xuta Saviola, refusa el porter i
novament marca Kluivert.
0-6. (72) Centrada de Rochemback i David
Charcos marca en pròpia porta.

Múñiz Fernández
Col·legi asturià.

Targetes grogues:
Gabrl (25')
Xisco(38')
Javi Venta (56)
Lusenhoff(59')

INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de lliga de primera
divsió, jornada 23. Golejada més'amplia del
Barca en la present temporada.
Estadi: Heliodoro Rodríguez López. 20.000
espectadors.
Terreny de joc: Gespa en notable estat. 20
graus de temperatura. Preseènciaa la llotja
dels directius blaugrana Fernández, Closa,
Bernabeu i Esquirol.

DAVID COLOMER
Santa Cruz de Tenerife

A un tècnic de casa l'havien de
salvafels de casa, els que més
han jugat. Els gols de Puyol i els
cómèrs de Motta (que de moment hari sadollat més el Barca
que les destrempants faltes de
Rivaldo) permeten que Xarli
allargui la seva bateria almenys
fins aquesta setmana. Més que
la victòria, que és decisiva, o
que Menotti o Antic s'hagin de
mantenir uns dies més volant
en cercles sobre la banqueta, el
que transcendeix d'aquest Barca és que continua sent capaç
d'imposar la lògica i que manté
un mínim de dignitat. El Tenerife arribava al partit desesperat, famolenc, sense ser capaç
de marcar un gol hi a tot l'Atlàntic de porteria. Pot passar
que qualsevol dia aquest equip
es destapa, i pot passar que
aquell dia Marioni també es
destapa, o que qualsevol es
destapa. Però no. El Barca, tot
i les seves carències ja prou denunciades, va evidenciar que
malgrat tot és superior a equips
com el Tenerife, a petits equips
que juguen a vida o mort i que
fins ahir li pujaven a cavall.
Però no s'ha de tomar a caure
en el de sempre: el globus continua instal·lat al pàrquing del
Camp Nou.
El Barca també va sortir a
vida o mort, però sense pensar
en la mort. Tal com està el
Camp Nou, fa l'efecte que
Rexach, inés que patir, s'ha divertit tota la setmana preparant-nè una de grossa. Això
quan no dormia plàcideiment
al Uit. Va activar un equip amb
tres centrals i carrilers, però carrilers de veritat, amb un plantejament que li permetia con-
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El lateral del Barca Sergi Barjuan protegeix la pilota davant la pressió de Javi Venta. / EFE.

ttolar el temps de cocció al mig rematar el primer córner de
del camp. En els deu primers Motta, perquè el xutador ofiminuts, el Tenerife ni l'havia cial des de la cantonada ja és
ensumat. Hi va haver molt bo- Motta, una deb'cia de jugador,
nes vibracions: per exemple, dels qué h£in de jugar amb el
una jugada que simbolitzava Barca. La mentalitat superior
l'estat d'ànim del Barca va ser del Barca va tenir premi i el sequan, set jugadors van pujar a gon córner ja va ser la confir-

mació. Motta la va cargolar fins
al pimt que semblava que la pilota es dividiria en dos, Kluivert
va asistir cap a la frontal i Puyol
va marcar de tisora. És l'únic
que li faltava al lleidatà: suplantar el paper de Rivaldo
amb un gol que el mateix Puyol

