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Rexach troba
la fórmula
O Amb la
primera volta
complerta, el
tècnic sembla
que ha trobat
per fi Tonze ideal
O El partit
contra el
Saragossa
marcarà la línia
a seguir en un
gener plàcid
©Plena
confiança en el
trident i Reina de
porten principals
novetats
O El 4-4-2 amb
rombe serà
Taposta amb
vista al segon
tram de lliga
O Luis Enrique,
rúnic que falta
enTonzequevol
Tentrenador

ÀNGELPONZ
Barcelona

Després d'una primera volta a
la recerca d'una identitat, el
Barca de Caries Rexach, que ha
jugat a m b tots els sistemes
possibles, sembla que ha trobat per fi l'onze idoni. El tècnic,
molt condicionat per les lesions en aquest primer tram de
lliga, reconeix que pensa donar
continuïtat als mateixos jugadors que van derrotar diumenge el Saragossa. «A mi sempre
m'ha agradat tenir un onze tipus; perquè això passi, però,
l'equip ha de funcionar i avui
ho ha fet», va comentar. El retorn d'un Rivaldo que va donar
mostres d'estar plenament recuperat, l'efectivitat d'un trident en què Rexach ha trigat
massa temps a confiar de veritat—Sayiola ha estat cinc vegades relegat a la suplència
sense motiu aparent— i la millorà física de Sergi han fet que
el tècnic es decanti per un onze
ben definit, amb vista a una segona volta en què les coses han
d'estar més clares, en tots els
sentits. Precisament, aquesta
i n c o n s i s t è n c i a —diferents
-equips, diferents sistemes i diferents j u g a d o r s ^ ha estat un
dels motius que més controvèrsia ha creat al tècnic blaugrana.
Amb novetats. El debut de Reina en la lliga —el tècnic ha triat
el millor calendari per enviar
Bonano a la banqueta— i la
presència de Frank dè Boer
—en detriment d'Andersson—
com a company de Christanval
al centre de la defensa col·loquen en ima situació de privilegi l'equip. El Barca té la possibilitat de centrar-se definitivament en un mes de gener del
tot propici pel que fa a calendari. Els resultats i les lesions
—fins ara el pa de cada dia a
Can Barca— marcaran el futur
de l'onze que vol Rexach. Si les
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Ple català j només
dos dels set ;
fitiçatgès

Kluivert, Saviola i Rivaldo s'abracen. El trident tindrà continuïtat. / EFE.

coses van bé, només la figura
de Luis Enrique hi, té cabuda.
L'asturià, que molt possiblem e n t r e b r à l'alta m è d i c a
aquesta mateixa setmana, és
l'única peça que, ara mateix,
balla a un tècnic que sempre ha
estat a m a n t - à e no complicar-se la vida; «si tot va bé, per
què canviar?», ha estat una de
les seves sentències. El tècnic,
conscient de la capacitat de lid e r a t g e q u e té l'asturià al
camp, sap que plenament recuperat és un home que no pot
estar a la banqueta. Així, Gabri
—un altre dels jugadors en què

més confia el tècnic blaugrana— podria veure perillar la
seva posició a la banda dreta i
convertir-se en el pròxirn candidat a la banqueta, sense un
motiu clar i aparent. Els casos
de Coco, Andersson o el més
recent de Bonano en són. els
precedents. Els resultats, en un
mes de gener més que factible,
tornaran a dictar sentència.
Les proves en les divuit jornades prèvies de poca cosa han
servit. El 4-4-2 amb rombe i el
trident són ara els millors aliats
d'un tècnic que repetirà contra
el Sevilla.

' i' • fa gaire, Carles Rexach
•••.•jücavaqueera "
I' -inendamentcomplicat
nscienciar alguns dels
•• ís jugadors del que
. nificava jugar un'derbi
• iitra l'Espanyol—^dubto
]!.•?entengui que hi ha
"i'.-ntqueen cas dé derrota
•:iue'di sense sopar», va
i:r el dia abans de'
• ••)sumar-se la derrota—
- . ïualitats 0 no, el fet és
•; .'ïehel «seu onze» ha
i 'at per gent que ha
r- innat la samarreta. Rema,
r ./oi, Sergi, Gabri I Xavi
• an fet un lloc en l'equip
• Mall, a hores d'ara,
• Tiés el lesionat Gerard es
l'iic català de la plantilla
•!•.•; no juga amb'
•• iduitat. Una dada que
r • • deixa de sercuriosa, i
'• ¡a'certpuntsoprenentsi
•" 'é en compte que dels
• •• reforços efectuats a
I •• tiu només dos estan
"i lant. Christanyaíi
••¡.'¡ola. La resta, inclòs un
[••.'•lano que s'havia erigit
en el fitxatge més eficaç en
aquest primer tram de lliga,
van ser condemnats a la
banqueta (Andersson,
Coco i el.pòrter argenti) o a
la mateixa gradena
(Rochemback i Geovanni,
purgant el seuretard). El
suec, una assegurariça de
vida a les primeres jornades
de lliga, s'ha caigut per una
lesió, Co,co mai ha tingut la
confiança plena del tècnic
mentre que Rochemback i
Geovanni -^a banda de la
seva tardança— semblen
haveV esgotat la quota
d'oportunitats./A.p.

