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BARCA ELS LATERALS DE IVIOOA

; Divendres 18 de gener del 2002

j

O Puyol ja s'ha convertit O Els xiulets de la
en el nou ídol de Tafició graderia cap a Sergi són
del Camp Nou
ara aplaudiments
Les engrunes, per a Overmars i Geovanni
L'explosió dels dos jugadors del planter ha reduït
considerablement les oportunitats de Geovanni Deiberson i de
Marc Overnnars, que havien de ser els dos puntals del Barca amb
extrems que tant —i amb tan poc èxit— va buscar Carles
Rexach en la primera volta de la lliga. La intenció del tècnic es
clara i el brasiler, titular en deu partits i present en catorze, i l'holandès, vuit en l'onze inicial sobre un total de deu, sembla
que hauran d'esperar temps millors per tornar a fer-se un lloc
a l'onze blaugrana. La imatge del nou Barca i el potencial més
que assequible del Rayo Vallecano, l'Osasuna i el Tenerife, els
tres pròxims rivals, els deixen amb poc marge de maniobra -^o
el que és el mateix, de joc— en el que queda de gener. Amb
tot, Rexach no descarta tornar a optar pels extrems en jornades
més avançades. 0 aquest Barca ho fa tan bé que ha de jugar
per decret, o és poc probable que el tècnic opti per mantenir
un esquema tan ofensiu contra rivals com el Madrid, el València
0 el mateix Deportivo. Mentrestant, Puyol i Sergi continuaran
pujant la banda fins a la ratlla de l'àrea. Amb rivals de més
entitat, però, tornaran a recular i es dedicaran a defensar.
Llavors podria arnbar el torn de dos jugadors que, mentrestant,
hauran de conformar-se amb les engrunes / À p

han sabut aprofitar, ja que Rivaldo ha fet dos gols, Saviola,
un i Kluivert un altre, han creat
també un munt d'oportunitats
de gol i han fet que l'espectacle
torni a l'Estadi.
Elogis de Rexach. L'entrenador del Barcelona, Carles
Rexach, no ha dubtat a reconèixer que la nova situació de

Puyol i Sergi és una de les claus
del bon joc del Barcelona, i va
repartir elogis per als dos jugadors: «Un dels aspectes més
positius en aquests dos partits
ha estat l'aportació dels laterals en atac. Puyol i Sergi han
estat llestos i han aprofitat les
oportunitats que han tingut
per pujar amb perill per la banda, donant molta profunditat a

REXACH

PUYOL

(3 La seva
aportació és una
de les claus que
expliquen la
millora de l'equip

<D Ara que pujo
per la banda estic
disfrutant molt
més jugant a
futbol
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l'equip.» Les bones paraules no
han arribat només per part del
tècnic. També ho han fet des
d'una graderia que ha fet de
Puyol un dels seus ídols i que
ha convertit els xiulets que estava rebent Sergi abans de
Nadal en aplaudiments, tal
com es va poder comprovar quan Rexach el va
substituir contra el Saragossa. El capità blaugrana ha admès que es
t r o b a molt c ò m o d e
amb el que actualment
li està d e m a n a n t
Rexach: «Estic molt
content perquè la
graderia t o r n a a
estar amb l'equip.
Crec q u e e s t e m
\
penetrant bé per
les bandes i complint el que ens indica l'entrenador».
Puyol, per la seva
part, reconeix que
les coses han canviat: «Abans n o més em p r e o c u pava de defensar.
Hi havia p a r t i t s
que no passava del
mig del camp. Ara
estic creant perill i
disfrutant del futbol.»

Sergi Barjuan ha
recuperat la titularitat
i ha deixat Coco a la
banqueta. Carles
Rexach ha decidit
apostar pel capità
perquè és molt més
ofensiu que
l'italià. / EFE
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