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BARCA

Diumenge 13 de gener del 2002

Rexach fa pagar a Goco les
seves declaracions
o Al tècnic no li va agradar que Coco digués O També han quedat fora de la llista de
que es plantejarà marxar si no juga
convocats Overmars i Luis Enrique
FERRAN CORREAS
Barcelona

Encara que Caries Rexach no
hagi volgut catalogar com a
càstig el fet de deixEir Francesco
Coco fora de la llista de convocats per al partit d'avui, la veritat és qué el tècnic barceloní
ha volgut continuar amb la política de mà dura que va començar a aplicar la setmana
passada quan va deixar a la grada els brasilers Rochemback i
Geovanni per haver arribat
tard després de les vacances
nadalenques. Rexach ha volgut
tornar a mostrar la seva autoritat dins del vestidor deixant
fora de la llista de convocats el
defensa italià per les declaracions que va fer el jugador el dimarts passat, en què asegurava
que es plantejaria marxar del
Barca aquest mateix mes de gener si continuava sense jugar.
Coco va rectificar les seves declaracions dos dies després. Va
dir que tot havia estat una.enrabiada i que la seva intenció és
triomfar al Barcelona. Rexach,
però, ha considerat que el mal
ja estava fet, i per això ha deixat
l'italià fora de la convocatòria
per al partit d'avui, donant entrada al defensa holandès Michael Reiziger, que no va ser
convocat la setmana passada
després d'haver tingut problemes intestinals.
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, Barcelona Carles Rexach,
com ja va fer la setmana
passada davant eP
i Saragossa, només ha
,
, convocat setze jugadors
pererifrontar-seal Sevilla
' que entrena Joaquín ' *
Caparrós en el pnmer partit
de la segona volta de la
lliga Els convocats són els
jugadors següents Reinai
> Bonano com a porters,
Puyol, Christanval, Frank
de Boer, Sergi i Reiziger
com a defenses, Gabri, '
Xavi, Coeu, Gerard.i
Rochemback com a ' '
migcampistesl'i Rivaldo,
Kluivert, Saviola i Geovanni
com a davanters / F C
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L'italià Coco haurà de veure des de la grada el partit Barcelona-Sevilla. / EFE

I no és la de Coco Túnica ab- que ha tingut al llarg de la setsència destacada en la convo- mana, però Rexach ha considecatòria per al partit d'avui. rat que eticara no és al cent per
També hauran de veure el par- cent per poder ajudar l'equip.
tit des de la grada el lesionat Luis Enrique, per la seva banPatrik Andersson, Marc Over- da, ja ha rebut l'alta mèdica,
mars i Luis Enrique. L'holan- però ha entrenat durant la setdès es troba totalment recupe- mana a un ritme més baix que
rat de les molèsties musculars els seus companys. Rexach ha

preferit no forçar la tjant esperada reaparició de l'asturià, ja
que considera que el seu concurs pot ser clau en un futur,
sobretot a partir del mes de febrer, quan el Barcelona és jugarà bona part de les seves possibilitats tant en la lliga com en
la lliga de campions.

Tornen Rochemback i Geovanni
cances nadalenques. Els dos
jugadors brasilers no es van
presentar al primer entrenaEncara que sense opcions de ment de l'any 2002 i després es
formar part de l'onze titular de van excusar amb arguments
Rexach, ja que el tècnic català molt poc convincents davant
ja ha anunciat que repetirà la del tècnic, dels seus propis
mateixa alineació que va gua- companys i de la junta directinyar el Saragossa, els brasilers va, que els va obrir un expeFabio Rochemback i Geovanni dient sancionador que va acaDeiberson es presenten com bar amb una multa d'uns 6.000
les grans novetats en la llista de euros (un milió de pessetes)
convocats per al partit d'avui. per als dos brasilers. Rexach ha
Rexach els ha aixecat el càstig considerat que els dos joves juque els va imposar la setmana gadors ja havien pagat el seu
passada perquè havien arribat error i després d'haver-se enun dia tard després de les va- trenat dturant la setmana amb
F.C.
Beircelona
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més gEines que mai, el tècnic ha
volgut premiar el seu esforç.
També és novetat en la llista
de convocats el jugador del
planter Gerard López, que per
fi va rebre l'alta mèdica aquesta setmana després de recuperar-se de la lesió muscular que
va patir abans del derbi. L'exjugador del València, que ha
estat molt castigat per les lesions des de la seva arribada al
Camp Nou, no juga dés del 9 de
desembre, davant el Celta.
Aquesta temporada només ha
jugat deu partits de lliga. Encara no ha vist porta.
Geovanni, novetat a la llista. / EFE
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