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Domini aclaparador

Quatre canvis en l'onze

Els gols són del trident

El Barca continua allargant
l'estadística en els partits en què
rep el Saragossa.-EI d'ahir va ser el
50è enfrontament i la 38a victoria
local. Els jugadors aragonesos
només han aconseguit dues
victòries: 1960-61 i 1965-66, les
dues per 0-1.

El de Reinaa la porteria no va ser
l'únic canvi que va fer Carles
Rexach respecte a l'equip que va
perdre a Montjuïc en l'última •
jornada. Xavi, Sergi i Rivaldo van
entrar en l'equip en substitució
d'Overmans, Coco i Geovanni, que
va ser desplaçat a labanqueta.

En els set partits que han jugat •
Rivaldo, Saviòla i Kluivert, els tres
jugadors s'han repartit tots els gols
del Barca: Rivaldo (4), Kluivert (3) i
Saviola (2). Curiosament, en cap
partit han marcat els tres a la
vegada. Ahir, va ser Rivaldo qui no
va marcar.

Reina, nova aposta
de Rexach
O El porter del planter va
tornar a la titularitat amb
una bona actuació

O El tècnic blaugrana ha fet O Curiosament Reina va ser
pagar a Bonano la seva
suplent l'any passat amb
errada contra l'Espanyol
Rexach a la banqueta

I.M.P.
Barcelona

Bonano va cometre una greu
errada contra l'Espanyol l'últim partit de lliga. El porter argentí va refusar malament una
passada de De Boer i la jugada
va finalitzar amb el primer gol
dels blanc-i-blaus. Després de
les vacances de Nadal, Rexach
va apuntar que veiafluixBonano, i va donar així alguna pista
sobre la decisió que va prendre
ahir. Rexach va deixar l'argentí
a la banqueta i va apostar pel
jove Pepe Reina, porter que,
curiosament, va deixar de ser
titular la temporada passada
amb l'arribada de Rexach al
Barcelona en substitució de
Llorenç Serra Ferrer.
Reina va jugar contra el Saragossa el seu primer partit en
la lliga aquesta temporada
amb una bona actuació. No va
tenir gaire feina perquè el Saragossa es va apropar poques
vegades a la seva porteria, però
quan ho va fer, el porter madrileny va resoldre tota la feina
amb efectivitat; van destacar
sobretot dues bones intervencions, una de rebuig d'un llançament de falta d'Acuña quan
el marcador encara era d'empat a zero. Rexach havia fet jugar Reina en dues ocasions
aquesta temporada. El jove
porter va ser titular en l'últim
partit de la primera fase de la
lliga de campions, en què el
Barcelona va guanyar el Feherbahce per un a zero. També va
jugar el partit de copa en què

Reina espera tenir
continuïtat contra
el Sevilla
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Reina va jugar contra el Saragossa per primera vegada en la lliga aquesta temporada. / EFE.

els blaugranes van ser eliminats pel Figueres.
Reina, però, va tenir l'oportunitat de debutar en partit oficial amb el Barcelona la ternporada passada a Balaídos. Va
ser un dos de desembre, des-
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prés que Arnau s'hagués lesio- de lliga en què va encaixar 32
nat a Brujas i Dutruel, a Vigo. gols, set de copa de la UEFA i
Aquell dia Barca i Celta van sis de copa. L'arribada de
empatar a tres. Serra Ferrer, Rexach va fer tornar Dutruel a
aleshores entrenador del Bar- la titularitat, i.Reina només ha
celona, va donar continuïtat a jugat un partit de copa contra
Reina, que va.jugar 19 partits el Celta.

El porter de! Barcelona
Pepe Rema, gran novetat
en l'alineació titular de
Carles Rexach contra el
Saragossa, ha explicat ei
moment en què va
conèixer que seria titular
<• Rexach nn'ho va dir
diumenge al matí Em va
confirmar que seria titular i
em va dir que, sobretot, no
em poses nerviós " Rema
tambe ha comentat que no
esperava jugar <i Entrenes
per jugar Sempre tinc
esperances de ser titular,
però la veritat es que no
m'ho esperava Això em fa
veure que estic fent les
coses be i que he de
continuar treballant pel
mateix camí .> Rema tambe
ha donat la seva opimo
sobre ei partit cNohe
tingut gaire feina perquè
hem jugat bé Hem
pressionat be i hem pogut
recuperar moltes pilotes al
mig del camp Despiés
hem resolt gràcies a les
genialitats dels tres
davanters » Ei madrileny,
que es veu diferent a
Bonano, ha comentat que
l'argenti l'ha animat molt i
que ara el que espera «és
tenir continuïtat» Rexach
ha confirmat que la tindrà

