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BARCA CRUYFF ATACA DE ^ O ü

Diumenge 6 de gener del 2002

Cruyff aconsella a
Rivaldo que es retiri
O Li recomana retirar-se si
només pensa en la possible
derrota contra Catalunya

O Considera que el brasiler O Creu que canviar
ha de donar exemple i no fer l'entrenador no arreglaria
més dies de vacances
els problemes del Barca

DANIELANGEL
Sitges (Garraf)

Johan Cruyff va decidir ahir posar una mica més de llenya al
foc i va tornar a criticar amb
duresa el brasiler Rivaldo. Ho
va fer a Sitges, on es va calçar
un altre cop les botes per jugar
un partit amistós en benefici
de la Fundació contra el Càncer. Va arribar acompanyat de
la seva dona i el seu sogre, i un
cop va sortir del cotxe no li va
costar gens mantenir el caliu
de la polèmica.
L'entrenador barcelonista va
criticar de valent Rivaldo per
menyspreuar Catalunya i negar-se a jugar un possible partit
amistós de Brasil amb la selecció c a t a l a n a per les c o n s e qüències que podria suposar
una possible derrota contra
una selecció què no està reconeguda per la FIFA: «Està clar
que no sap on és.»
Cruyff va anar més enllà i va
r e c o m a n a r al crack brasiler
que comenci a pensar en la
seva retirada si no és capaç de
jugar contra Catalunya: «Rivaldo s'hauria de retirar si ja pensa en les conseqüències d'una
derrota i en què diran al Brasil.»
I ho va justificar recuperant les
essències del Dream Team:
«Jugar al futbol és un plaer i el
futbolista només ha de pensar
a jugar i divertir-se. Si ja pensa
a perdre, millor que es retiri.»
Els retrets, però, no van acabar aquí i va recordar a Rivaldo
que un líder ho ha de ser en tot
i que arribar tard no és el millor
exemple encara que tinguis
permís per fer-ho: «Ell tenia
permís, però un número u ho
ha de demostrar sempre, i elija
no hauria d'haver demanat cap
permís sinó ser amb els seus
companys perquè el Barca no
travessa un bon moment, i la
prova és que els aficionats encara estimen molt el Dream
Team.»

1 l'esquerra, Johan Cruyff llegint El 9 a la graderia. A la dreta, vestit de curt amb els veterans de Sitges. / Fdc / GARLES CASTRO

Johàn Cruyff, que tant parla del mal que fa l'entorn al Barca,
és el que més se n'aproflta per donar la seva opinió sobre
tot el que envolta l'entitat. Ell, que critica els que inflen
qualsevol frase ñns a convertir-la en portada, és el primer
a oferir als periodistes sentències sucoses perquè tothom en
parli. Però, per una vegada i sense que serveixi de
J U If precedent, estic d'acord amb ell. Després de cinc
p A C anys vivint i treballant a Catalunya, Rivaldo encara
no sap on viu. El brasiler ha menyspreat la selecció
catalana, l'única que ens sentim nostra, i ha tornat a deixar
molt clar que el seu club és Brasil i que el Barca, encara que
és qui li paga un sou milionari, només és on es prepara per
al proper mundial. Això sí, que al Camp Nou ningú no el
xiuli, perquè el xicot s'ofèn. / DANIELANGEL
Això sí, per una vegada, i sense que serveixi de precedent,
l'holandès no es va llançar al
coll de Carles Rexach, i va assegurar que un canvi d'entrenador no faria millorar la situa-
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ció de l'equip: «Rexach fa el que
pot, i ni cambiant sis cops d'ent r e n a d o r les coses p o d r i e n
a n a r bé.» El canvi, segons
Cruyff, hauria d'anar en una altra direcció.

L'holandès va jugar a Sitges cpntra|el:cáncér:|;
Cruyff va complir la seva paraula i per
segon cop en dos mesos va.calçar-se les
botes per jugar un torneig benèfic amb
l'Associació de Veterans de Sitges. Els,
altres dos equips participants van ser. •
l'Espanyol i un combinat de periodistes,
I els diners de les entrades es van
entregar a la Fundació Contra él
Càncer. L'equip sitgetà va estar refoi-çat
perl;holandès, Bakero, Àngoy, Chus
Pereda i Fernando Molinos. Els periodistes vari empatar a un
amb l'Espanyol 1 van guanyar el Sitges, i ets amfitrions van
perdre 0-1 amb els barcelonins. Els aficionats que es van '
aplegar al camp d'Aiguadolç, però, el que volien era veure
Cruyff en acció, i ningú no va quedar decebut. Va jugar els
quaranta-cinc minuts del darrer partit i va obsequiar els
presents amb una combinació de passades en profunditat i tocs
curts que vàn arrancar els aplaudiments d'un públic entregat
a ell moít'abaris del xiulet inicial./D. ÀNGEL ' • " . ,. . •

