EL 9
Dimecres 30 de gener del 2002

BARCA COPACáTALllUYA
EL MILLOR

LES CLAUS

Coco

Gols en moments clau

Va marcar el
primer gol com
a blaugrana
. però es va fer
una lesió que.el
deixa fora de
l'equip un mes

El Barcelona va marcaren moments
clau del partit. En el minut 20, quan
el partit només havia començat,
Gerard va obriré! marcador. En la
recta final del primer temps, Rexach
va poder respirar tranquil amb el gol
de Coco.
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ELPiTJOR

Puyol

Klulvert

El defensa català, juntament amb el
jugador del planter Thiago Motta,
van ser els millors jugadors del
Barca ahir sobre el terreny de joc
del Camp d'Esports. Puyol va tornar
a dominar la seva banda i va donar
consistència a l'equip.

Apartd'arribartardalmigdia per
agafar l'autocar, el davanter
holandès Kluivertva estar molt
desafortunat ahir sobre el terreny
de joc lleidatà. Va tenir a les seves
botes la setència, però va fallar un
gol cantat.

El davanter del Barcelona Saviola intenta superar el defensa del Lleida Chupi. / LLEONARD DELMAMS / DIARI SEGRE.

laxar la ment blaugrana i va cohibir el Lleida, la principal
preocupació del qual va començar a ser com treure la pilota del darrere sense rebentar-la amunt. El Lleida es va
abonar a la resistència, cobrint
espais, intentant mantenir la

dignitat. Ho va aconseguir, si
bé va caure el segon gol poc
abans del descans amb un protagonista inesperat. Coco, que
va rematar de cap un córner
enverinat per Motta des de l'esquerra. També aquesta jugada
convida a una lectura enfado-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 30/1/2002. Page 3

sa: després de més de cent còrners llançats pel Barca, el millor ha estat a càrrec d'un jugador del B. El 0-2, però, no va
sentenciar el Lleida, tot i que
els blaugrana van cometre el
greu error de pensar-s'ho i els
va estar a punt de costar una al-

tra riota nacional.
La segona part es presentava
com un entreteniment per al
Barca, que tot' i la comoditat
amb què circulava no va exposar el criteri suficient per fer
pagar la seva deplorabilitat al
Lleida. El Barca, ja amb Saviola

i Overmars, va permetre massa
protagonismo a la destraleria
de Rochemback. Els blaugrana
van perdonar ocasions i el Lleida, en un lliure indirecte dins
l'àrea, va incomodar molt el
Barçà en els últims minuts,
però no li va quedar gas.

