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© Marc Overmars va tornar a
entrar ahir a la convocatoria
del Barca però pot veure tot el
partit des de la banqueta

BARCA El OEBAT E^i LES BA^ÍOFS
© L'holandès no té aquesta
temporada la punta de
velocitatque l'acreditava i no
hamarcatcapgolen la lliga

© L'extrem és conscient que
no ha justificat el que va
costar (6.200 milions de
pessetes) al FC Barcelona

Arraconat de l'extrem
JOStíP M. PUIG
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Barcelona

Marc Overmars va tornar ahir
a entrar en una convocatòria
de Caries Rexach més per pena
que realment pels mèrits que
lia fet el jugador holandès no
només en la lliga, sinó també
en els entrenaments del mes de
gener. L'extrem només ha vist
porteria aquesta temporada a
Anfield en la lliga de campions,
i un cop superat l'equador de
la lliga està a prop d'aconseguir
una marca negativa històrica:
ser incapaç de fer un gol en la
lliga. A Overmars se'l veu trist,
desmotivat i serise sang, i més
després de veure com Puyol i
Sergi li han demostrat que les
bandes són seves. Si les coses
no~ canvien radicalment, sembla que l'extrem holandès té
cru entrar en la ronda de canvis
de Rexach, que pot tornar a
deixar clar que no compta amb
ell si no li dóna entrada a la segona part.
Un llarg idil·li. Quan el Barca
va pensar per primer cop amb
ell, Overmars, que jugava a l'Ajax, era el clàssic extrem menut
que apareixia per fer una diagonal com una bala i trencava
les línies defensives amb unes
condicions físiques que l'havien vanagloriat entre els millors d'Europa per velocitat. El
seu nom va sortir força cops en
les llistes de futurs fitxatges,
però l'Arsenal va ser el que va
'••:3Sf
fer l'aposta més ferma i va poder tenir a les sevesfilesdurant
tres anys un jugador que enca- Marc Overmars és un altre dels fitxatges qüe veu els últims partits des de la graderia o la banqueta, /EFE.
ra tenia corda. Però les coses
van canviar quan Overmars va
aquests últírns partits després veuen molts ara mateix a Can
Un jugador de recordé
trepitjar elCamp Nou. Tot i que
de les dues demostracions Barca, però tots aquests jugala temporada passada l'holancontra el Sevilla i el Saragossa. dors no pensen en cap més
En deu terhjaorades en l'elit del futbol. Marc Overmars ha
dès la va acabar amb bona noAmb Kluivert, Rivaldo i Sa- cosa que no sigui mantenir la
marcat ,65 gols: Sempre ha marcat en competició de Higa, i els
ta, amb gols providencials, el
viola
conjuntats, els jugadors seva remuneració mensual.
, 13 gols que va aconseguir la temporada 1999-20Ò0 amb
balanç general va ser fluixot.
suplents
de l'equip són cons- Marxar del club blaugrana sel'Arsenal van,servir d'esquer perquè el Barcelona es gastés uns
Aquesta temporada, amb les
cients
que
se'ls han acabat for- ria perdre uns privilegis que un
6.200 milions de pessetes per un jugador que va arribar massa
contínues lesions que l'han
ça
de
les
possibilitats
de triom- bon dia els va donar un noutard. sense l'espurna de velocitat que és imprescindible per un
perseguit i els seguits canvis de
far
en
una
temporada
que s'es- vingut, Joan Gaspart, que neextrem, Overmars ja (romença a viuré només de records de les
sistema en busca d'un joc fluid,
pera
que
serà
duríssima
en el cessitava com fos apaivagar la
seves excel·lents temporades'.al diminut estadi de Highbury. Al
s'han acabat per sentenciar els
seu
tram
final.
I
sobretot
per
als set d'uns socis que volien torBarca, li quèdamolt per demostrar, però cada cop menys crèdit
extrems en favor del trident,
jugadors
inhàbils,
perquè
de nar a assaborir l'època gloriosa
, després del dineral que ya costar.
que ha guanyat molts enters én
jugadors sense trempera se'n de Johan Cniyff.
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