ELS

BARCA DE L'AGONIA A LA GOLEJADA
EL MILLOR

LES CLAUS

Golas de Puyol
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El públic

El gol de Puyol, d'autèntic mestre,
a l'inici del partit, va asserenaré! joc'
del Barca després d'un
començament molt prometedor. El
defensa català va estar pletòric i va
aconseguirelseuprimergoldela
temporada.

1
1
1 Wf y-'·tW
1
1
1^ ^ ^ »^ï^^^.
I £nt2^5J_^9S^^^^JT^

L'actitud del
públicdel
Tenerife contra
el seu equipa
partirdel0-3va
donaralesal
Barca.

EL PITJOR

Kluivert
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Rivaldo

El davanter holandès va ser el braç
executor del Barca, amb quatre
gols d'autèntic rematador. L'últim
jugadçr del Barca que va fer quatre
gols a la lliga va ser Stòitxkov la
temporada 1991-92 contra
. l'Albacete (7-1).

El jugador brasiler del Barca v.a
estar subjectat per molt d'aprop i no
va poder marcar cap gol, tot i que
va teniralguna ocasió ela ríssima.
En un enfronta ment tan plàcid com
el d'ahir Rivaldo hauria d'haver
sucat.
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El defensa del Barcelona Puyol supera David Charcos amb la presència de Bino en el partit d'ahir a Tenerife. / EFE.

va trigar uns quants segons a avançava la línia de manera
celebrar. No només va enmiu- matussera, n'hauria fet prou
dir l'Heliodoro, sinó el mateix amb una primera mitja hora de
control absolut com la que va
Barca.
Van continuar els còrners. gaudir el Barca per liquidar el
Qualsevol equip amb ün mí- partit. Però bé, el Tenerife es va
nim estat de gràcia, contra un desganar a im minut del desTenerife pobríssim i que a més cans, quan Kluivert va fer el 0-2
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molt poc després d'errar un gol
encara més fácil sense porter.

terior. Kluivert va fer el tercer
en un contraatac i després va
completar el hat-trick en un
Clam contra Pepe Mel. A la se- partit on s'hauria pogut embogona part, el Barca va sentir per tir encara més de gols. ElBarça,
fi el gust que el públic esbron- després de tot el que ha passat,
qui el rival. El Barca es va sentir no va tenir pietat del Tenerife,
com rOsasuna la setmana aur que estava en plena crisi. L'He-

liodoro va esclatar contra Mel,
que no ha tingut ni teirips de
preparair el globus, mentre
Rexach, com havia promès, saludava la gent mentre s'elevava
en la càlida nit de l'arxipèlag.
Però bé, Serra Ferrer també va
guanyar 0-6 l'any passat.

