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Es
busca un
nou regnat
a la porteria

CONFIANÇA

O Reina espera agafar la corona que va
deixar òrfena Andoni Zubizarreta
O El canvi de porter a mitja temporada no
és sinònim d'èxit

Ò Miraré dé \
seguir fent lès
coses bé i /
continuar ala
porteria

\

\

confiança en Hesp i va donar la
batuta a Francesc Arnau, que
va tenir una nit tràgica al BerEl tècnic Carles Rexach no surt nabeu que el va. condemnar
d'un debat que ja n'obre un al- per sempre més. Aquella temtre. Diumenge contra el Sara- porada el Barcelona no va guagossa va apostar per Pepe Rei- nyar cap títol i Van Gaal va dina i va deixar assegut a la ban- mitir. La temporada següent
queta Roberto Bonano. L'en- (2000/01), amb Serra Ferrer a la
trenador català va fer servir banqueta, semblava que Dul'argentí de cap de turc de les truel havia de ser una garantia
últimes derrotes de l'equip i va després de portar un bona carjustificar el recanvi a partir de ta de recomanació del Celta de
l'error majúscul que va tenir Vigo. Serra Ferrer va alternar
l'exporter de River Plate —^junt Dutruel i Arnau i els resultats
amb el defensa holandès Frank van ser caòtics.
de Boer— en el primer gol a
Un fet semblant li va passar
Montjuïc contra l'Espanyol. Si al tècnic anglès Bobby'Robson
la temporada passada va casti- (1996/97), t o t i que aquesta
gar Reina per la munió de gols temporada el veterà preparaque havia encaixat en un breu dor va conquerir la Recopa i la
període de temps, ara li ha to- c o p a del Rei. L'arribada de
cat el torn al veterà Bonano, Robson va veriir acompanyada
que es va prendre molt mala- d'un porter qualificat com el
ment aquesta decisió, tot i el millor del món: Vítor Baia. Però
seu caràcter afable.
lluny de la realitat, el portuguès
va tenir una temporada negra
Mal augurí. Els canvis de por- i va compartir la porteria amb
ter a.mitja temporada no són Busquets, que va fer impossisinònim d'èxit a la lliga a Can ble la conquesta de la lliga. Així
Barca en les últimes tempora- el mal endèmic del Barca a la
des. Els exemples són notables. lliga es reinunta a l'era Cruyff.
En l'era Louis van Gaal Zubizarreta va establir l'últim
(1997-00), la seguretat que va gran regnat d ' u n p o r t e r al
donar sota els pals el nouvin- Camp Nou. Després de la final
gut Ruud Hesp va permetre d'Atenes, el Barca ha viscut
conquerir tres títols al Barcelo- sense un porter de garanties, ja
na. La primera temporada es va que Busquets va agafar u n
aconseguir la lliga i, en la sego- guants que se li van fer grans.
na, els blaugrana van fer el do- Ara toca el torn de Reina, que
blet. En la tercera temporda, el barcelonisme espera que siperò, l'holandès va perdre la gui el nou rei.
JOSEP M. PUIG
Barcelona
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TREBALL

é La titüiarítat
contrae! ^ Ç
Sàragpssaem
demostra què
m'he entrenat bé
El Madrid troba ía
fórmula amb Iker i
Casillas ; V
El Madrid va resoldre els
seus problemes a la
porteria amb Iker Casillas la
temporada 1999/2,000,
després del periple del
porter alemany Bodo
llgner El porter basc es va
donar a conèixer en una
tanda de penals que ningu
va poder veure per televisió
en la final del mundial
SUÒTZO (1999) però que va

El porter del planter
Pepe Reina es
mantindrà de titular
diumenge que ve al
Camp Nou contra el
Sevilla en el primer
partit de la segona
volta del campionat de
lliga. / EFE.

acabar, donant el títol a la
selecció estatal Els blancs
han viscut de la sort.de cara
que ha tingut aquest
porter, que tot i la seva
joventut ja acumulà en el
seu currículum una lliga
estatal, una copa d'Europa
I tanhbé una copa
Intercontinental

