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BARCA'REXáCH Uñ ELS V O L

Dimarts 15 de gener del 2002

I

ni, a
O El tècnic està molt
O Rexach no compta amb
els dos joves brasilers per a decebut pel seu posat i per
la temporada vinent
la seva falta d'integració
FERRAN CORREAS
Barcelona .'

Encara que Carles Rexach va
aixecar contra el Sevilla el càstig que havia imposat a Fábio
Rochémback i Geovanni Deiberson per haver arribat amb
retard després de les vacances
nadalenques, la veritat és que
el tècnic blaugrana ha decidit
prescindir dels dos joves jugadors brasilers, a qui ell mateix
va fitxar, per a la temporada vinent. Rexach vol portar fins les
últimes conseqüències la seva
nova política de severitat, que
va començar a aplicar arrib els
brasilers i que va tenir continuïtat el cap de setmana
deixant Coco fora de la Uistàde
convocats contra el Sevilla per
unes declaracions, i ha decidit
prescindir de dos jugadors
amb qui està molt descontent.
L'arribadà amb retard dels
brasilers és el que ha fet a
Rexach prendre una decisió
que ja estava rumiant des de fa
temps per molts motius. En
primer lloc, l'entrenador blaugrana no vol a ningú sota les seves ordres que no s'entregui al
màxim als entrenaments i
Rexach considera que Geovanni, un jugador molt influenciat
per les seves creences religioses i que no acaba d'adaptar-se
al vestidor, no ho fa. Pel que fa
a Rochémback, el tècnic, que
considera el brasiler un bon jugador, està fart de la seva particular manera d'entendre el
futbol. A Rexach no li han agradat els enfrontaments que el
brasiler ha tingut amb altres jugadors, com Kluivert i Reiziger,
després de fer entrades molt
dures en un entrenament.
Tampoc la fama de jugador
violent que s'ha guanyat després de realitzar dures entrades
a camps com el Bernabeu i El
Madrigal i menys encara la
seva poca integració, com Geovanni, al vestidor, fet que ha

O La marxa de dos jugadors
extracomunitaris obriria les
portes a Riquelme
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Rexach ha decidit prescindir de Rochémback i Geovanni per a la temporada vinent. / MIKEL LABURU

provocat l'aïllament dels dos
brasilers.
A totes aquestes raons,
Rexach afegeix que es troba
molt decebut pel rendiment
dels dos brasilers, dos jugadors
que apuntaven molt alt però es
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troben estancats. De fet, Ro- aquesta decisió, reduiria de
chémback només ha jugat quatre a dos els extracomunionze partits de lliga sense ha- taris del Barca, i obriria les porver marcat cap gol, mentre que tes a Riquelme preparant-se
Geovanni només n'ha fet im en per la temporada 2004/2005,
els catorze partits que ha jugat. quan només es podran tenir
I una raó més. El tècnic, eunb tres extracomunitaris inscrits.

Els brasilers
podrien marxar
cedits 0 traspassats
l'entorn dels dos jugadors
: rasilers, el mateix que s'ha
ist involucrat diverses
egades en escàndols de
• omissions, ja sap que el
I arcelona vol desfer-se de
"ochemback i Geovanni
I estiu que ve El club '
: laugrana ha posat els dos
l'jgadors al mercat i espera
ecuperar bona part de l'alt
I reu que va haver de pagar
luan va començar la
"emporadapertal
•¡'aconseguir els seus
erveis, cosa que sembla
i i o l t difícil SI tenim en
• ompte el pobre rendiment
'fert pels dos jugadors
•questa temporada Per
"ábio Rochémback, el
L arcelona va pagar 2 430
nilions de pessetes a
Internacional de Porto
Megre, mentre que per
' jeovanni Deiberson,
I igador que ha reconegut
' :ue fins ara no s'ha adaptat
il futbol espanyol, el seu
lub d'ongen, el Cruzeiro
• ie Belo Horizonte, va
; 'ercebre 3 400 milions de
I essetes La intenció del
f arcelona és poder treure
ns 5 000 milions de
! essetes pels traspassos
:els dos brasilers i, com que
10 hi vol perdre molts
•:iners, no descarta una
essió a un altre equip
europeu amb la intenció
que els jugadors disposin
de més minuts de joc,
superin la sempre famosa
saudade dels brasilers i
puguin tornar en un futur al
Barcelona totalment
adaptats al futbol europeu

