6

BARCA

EÍSL^TEKMS

')'•!.-•

EL 9

^hB€i.

Divendres 18 de gsner del 20("i2

Ó Han estat els protagonistes de
moltes de les jugades de gol del
Barca en els últims partits
"^ Aquest fet confirma la teoria
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Rexach ha trobat
extrems després de les
vacances de Nadal, ^'
però, curiosament no són
ni Geovanni ni Ovérmars,
els. dos jugadors destinats a
actuar en un principi en
aquesta demarcació. Els nous
extrems del Barca són dos futbolistes fets a casa: Puyol i Sergi. Dos jugadors que surten al
camp com a laterals, però que
tant contra el Saragossa
com contra el Sevilla
han jugat molt més
. com a extrems, pujant
la banda amb metres
per davant, que és
el que. necessiten
tots dos i arribant
"fins a la línia de
fons. De fet, els
dos gols marcats
pel Barcelona contra el Saragossa, obra de íQuivert i Saviola, van tenir Sergi com a protagonista destacat, fent coincidir
a tothom que una de les claus
de la remuntada que ha començat a protagonitzar el Barcelona en aquest inici d'any és
la nova missió amb què surten
al camp tant Puyol com Sergi.
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Carles Puyol s'ha
guanyat l'afecte de la
graderia i l'admiració
del futbol italià, des d'on
han arribat ofertes per
ell. El Barca espera ara
blindar el jugador del
planter i millorar la seva
fitxa. / EFE

que diu que en el futbol el més
important no és jugar amb extrems. El més important és jugar pels extrems. I és que de
poc serveix tenir dos extrems al
camp si no es troben correctament col·locats i si, el que és
més important, no superen els
dos defenses que els intenten
frenar.
Claus en la remuntada. Com
dèiem, la nova situació al camp
de Puyol i Sergi ha provocat
una millora substancial en el
joc del Barcelona. Per què? En
primer Uoc, pel que es veu només fent una ullada. Puyol i
Sergi defensen, però podríem
dir, fins i tot, que tant contra el
Saragossa com contra el Sevilla
van atacar més que defensar.
Això provoca que en aquests
dos partits hagin arribat moltes
pilotes a l'interior de l'àrea des
de les dues bandes. En segon
lloc, perquè l'equip de Rexach
ocupa eira els espais de forma
molt més racional. És a dir, fins
al partit contra el Saragossa
Rexach poques vegades havia
utilitzat junts Rivaldo, Saviola i
Kluivert, el famós trident, sinó
que apostava en quasi tots els
partits per dos d'aquests tres

jugadors i feia jugar com segon
davanter un extrem, algunes
vegades Overmars i altres Geovanni. Això provocava que el
Barcelona només utilitzés una
banda, amb la qual cosa l'altra
quedava totalment riiorta i facilitava d'aquesta manera les
coses a les defenses rivals.'Ara,
amb Puyol i Sergi pujant per les
dues bandes, el Barca crea perill tant per la dreta com per
l'esquerra, i fa que la defensa
contrària no pugui jugar amb
comoditat. I aquest fet va directament relacionat amb una
altra de les millores que ha provocat en el joc del Barca el fet
que Puyol i Sergi s'hagin convertit en els nous extrems de
l'equip i que no és altra que les
grans facilitats que estan trobant Rivaldo, Saviola i Kluivert
per superar les defenses rivals,
per ara les del Saragossa i el Sevilla. Lés que el perill que han
començat a crear Puyol i Sergi
jugant pels extrems ha provocat que les defenses dels equips
contraris s'hagin hagut d'obrir
per intentar avortar les seves
penetracions. Així, els tres homes que formen el trident han
trobat molts més espais pel
mig que en els dos partits jugatsfinsara en aquest any 2002
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O Les coses han
canviat. Abans hi
havia partits que
no passava del
mig del camp

O Estem entrant
amb facilitat per
les bandes, ,
complint les
ordres de Rexach

