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Diumenge ?0 de ganer del 2002 I

Dani García i Marc Overmars, en un entrenament d'aquesta setmana al Miniestadi. / EFE.

Rexaeh no
O El tècnic es va emportar O L'entrenador català vol
18 jugadors amb les
fer pinya en aquest partit
novetats de Dahi i Overmars vital per a la remuntada
JOSEP M. PUIG
Barcelona

Carles Rexach demostra dia a.
dia que comença a tenir la paella pel màneg. Ahir va cuinar un
arròs negre d'unitat i es va emportar a Madrid els divuit jugadors disponibles —^^amb les novetats d'Overmars i Dani respecte al partit contra el Sevilla
del Camp Nou—•., en una mos' tra d'unió mai no vista fins ara.
El partit d'aviii, però, marcarà un punt d'inflexió decisiu en
aquesta lliga per al Barca, que
busca cohesionar la plantilla
amb un resultat contundent.
Una victòria rellançaria el qua-

dre blaugràna i confirmaria la
remuntada. Per altra banda,
una derrota escaldaria les
mans del cuiner Rexach, que
afrontaria una setmana molt
complicada pel fet no només
d'haver toirnat a perdre fora de
casa, sinó també d'haver caigut
al camp de cuer, el Rayo VaUer
cano, que només ha guanyat 10
dels 24 punts en. joc.
Per aquest motiu, Rexach espera celebrar amb tots el jugadors disponibles la victòria a
Vallecas i tornar amb avió cap
a Barcelona amb la sensació
d'haver aparcat ja per a nova
ocasió la crisi.
Els únics jugadors que no es
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O Luis Enrique, Andersson,
Abelardo i Coco, absències
obligades a Madrid

van desplaçar ahir a Madrid no dez, no li han portat res els Reis
LA CONVOCATORIA
ho van fer per força major. An.- al gener, perquè no para de de-dersson —amb diferents pro- manar regáis ais directius del M 8 jugadors
Porter
blemes ñ'sics després de tenir club francès. A principis de set- Reina
Bonano
Porter
üna distensió del lliganient co- mana l'exentrenador del BU:
Reiziger
Defensa
lateral intern del genoll esque- bao va demanar que el PSG inDe Boer
Defensa
rre—, Luis Enrique —amb mo- tentés fer l'impossible per
Sergi
Defensa
lèsties èn els isquiotibials de la fitxar la jove promesa del plan- Puyol
Defensa
cama dreta—, Abelardo ^ q u e ter blaugràna Mikel Arteta i diChristanval
Defensa
Xavi
Migcampista
es continua recuperant de la vendres va afegir a la llista el
Cocu
Migcamplsta
seva llarga lesió a la ròtula del davanter del Barca Dani GarGerard IVIigcampista
genoll, que el va obligar a pas- cía, que només ha jugat 14 mi- ' Rochemback
Migcampista
sar pel quiròfan— i Coco nuts en la lliga en un partit aïGabri
IVIigcampista
.—amb varicel·la— veuran, el llat. Encara que el tècnic en deGeovanni
."Migcampista
Overmars
Migcampista
partit avui per televisió.
rnani a crits la incorporació, el
Dani
Davanter
jugador català té clar que no
Kluivert
. Davanter
abandonarà
el
club
si
perd
un
El PSG s'interessa per Dani.
. Rivaldp
Davanter
Sembla que al tècnic del Paris euro. Així, el futur de Dani és
Saviolá
Davanter
Saint Germain, Luís Fernán- més blaugràna que mai.

