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BARCA' REXACII TORNA A L'ARENA
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Cruyff

O Rexach va contestar les
critiques de l'holandès
acusant-lo d'aprofitat

O «Quan tot va bé juga a
golf, quan les coses no van
tan bé es dedica a opinar»

O L'entrenador pensa que
s'exagera quan es parla del
DreamTeam

JOSEP M. PUIG
Barcelona

Apostarà per canvi
de posicions amb
freqüència

Caries Rexach va tornar ahir a
sortir a la palestra i va guardar
un gran tros de la seva llarga
roda de premsa a tornar-li part
de les endegades que li ha dedicat Johan Cruyff durant
aquesta setmana. L'holandès
vá criticar fa uns dies que Rivaldo es beneficiés d'uns privilegis exclusius per ell, amb la
possibilitat d'endarrerir en un
dia la seva incorporació als entrenaments. Rexach no va estalviar-se res i va contestar
Cruyff amb ironia marca de la
casa: «Em saben greu com a
barcelonista les paraules de
Cruyff Quan tot va bé, li preguntes [a Cruyff] a què es dedica i diu que juga a golf perquè
viu molt bé, i quan les coses no
van tan bé es dedica a posar
opinió. En aquest aspecte és
oportunista, i el que surt perjudicat és el Barca, perquè
Cruyff és un home que té pes
específic i té opinió, i es lògic
que la tingui perquè és un
home que hi entén, d'aquest
món.»
L'entrenador català també
ya voler recordar a Cruyff que
quan ell era entrenador també
hi va haver jugadors que van
arribar tard. «És fàcil parlar de
portes enfora. S'ha de tenir memòria històrica. Per arribar im
dia tard no passa res. Compleixen el seu càstig i punt», va
subratllar l'entrenador barcelonista, en al·lusió a la repetida
impuntualitat i als 23 dies de
retard de l'astre Romario da
Souza Faria, que va allargar les
seves vacances respecte al període assenyalat després de
guanyar el mundial amb Brasil
als Estats Units. D'aquesta manera, Rexach va posar més llenya al foc en la polèmica, que
pot tenir continuïtat (després
de les declaracions també d'ahir de Cruyff a Sitges (veure pàgina 7), on es va calçar les botes
per jugar^ un partit amistós en
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Rexach va oferir ahir una de les rodes de premsa més llargues de la temporada. / EFE.

benefici de la Fundació contra
el Càncer.'"
Atac al Dream Team. Rexach
va valorar també les altres crítiques dels membres del
Dream Team, còm el búlgar
Hristo Stòitxkov, que va asseguar que a l'actual Barca «li falten coUons» i va aptofitar per
tornar a l'arena l'equip que va
conquistar l'única copa d'Europa de la història del club
blaugrana: «Sembla què tot el
passat va ser meravellós i fantàstic, i si vas rascant veus que
tampoc no n'hi ha per tant. I ho
dic jo, que vaig formar part d'a-
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quest equip de somni. Va ser
un bon equip que funcionava,
va guanyar els seus títols i fins
aquí, però ja és història i forma
part del passat. El Drearn Team
ja és història, com el Barca de
les Cinc Copes. Es pot ser nostàlgic amb cinquanta anys,
però amb trenta s'ha de viure
el present.»
Tot i això, Rexach va admetre
mancances del Barca en l'actualitat.ja que va assegurar que
«potser a aquest equip li falta
credibilitat, i per això guanyar
els dos propers partits a casa
(Saragossa i Sevilla) és bàsic
per arrancar. Donaria moral a

tothom i ens veuríem amb possibilitats en la competició de
lliga. S'ha de guanyar a qualsevol preu aquest partit».
Amb tot, el tècnic català del
Futbol Club Barcelona, Carles
Rexach, va mantenir el seu optimisme després que es posés
sobre la taula la possibilitat que
el Barca pugui agafar el lideratge en breu, però va recordar
que s'ha de treballar partit a
partit. Tot i això va demanar
tranqiiillitat a l'equip: «Que la
gent no es posi nerviosa als 20
minuts, ja que hi haiirà temps
per analitzar el que està fent
l'equip.»

•• es Rexacli va deixar clar
•^.••-avui el Baiça jugara
;':i:) el famóstrident
' •! •• nat per Rivaldo, Kluivert
I '.¡./lola, I tambe vd
¡'••••."isar que l'holandès
•••nara una posició més
':. .nçada del que ha estat
'•l'..3rmaldurantla
•-1.perada El tècnic
'. i" -la, pero, va valorar de
'•i.i'iera alterna el que
.1' y iif ica per l'equip que el
! i..íinterPatnck Kluivert
I'. T.II en la punta d'atac
I- un avantatge I un
!• ivantatge
i •.'•?nsivament, Kluivert és
• II i lome que corre molt,
• ¡ra molt I és un
••iiiplementdlmigder
• I'l pperalsalties
••: idors Pero, d'altra
!•. iria, d davant te un
•. .•••itatqe És un jugador
•; ••.• pot aguantar la pilota,
! • lugardecdiesipot
i'."-ar pilotes amb certa
1 : l'itata la gent que
. iii^'orpora a l'atac, com
per exemple Rivaldo,
perquè pugui xutarà
portena», va declarar ahir
Rexach en la roda de
premsa El preparador
català va cloure aquest
tema deixant clar que el
seu màxim objectiu a curt
termini és que eisjugadors
puguin permutar posicions
constantment amb
resultats reeixits per a
l'equip «Tant Kluivert com
tots eisjugadors han de
canviar posicions L'exit
sena que les situacions es
canviessin amb molta
freqüència i amb resultats
positius», va finalitzar
Rexach

