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Dijous 10 de gener del 2002

Real

a fútbol de
O Gerard lloa el joc de
l'etern rival i el compara
al del Dream Team
JOSEP M. PUIG
Beircelona

Gerard va tornar a somriure
ahir després de rebre l'alta mèdica i espera que aquesta sensació li duri tota la temporada.
Aquesta embriaguesa de satisfacció es va transformar ahir
incomprensiblement en elogis
al Real Madrid, que de ben segur avui couran com una Haga
roent als barcelonistes: «Si algii
li agrada el futbol, veu un partit
del Madrid i s'ho passa bé. El
Real Madrid juga a futbol de
veritat i, igual que el Dream
Team, quan algú veu un partit
del Madrid disfruta.» Tot i
aquestes declaracions, Gerard
no es va voler aturar aquí i va
afegir que la plantilla ja espera
la visita del líder al Camp Nou
per tornar-li la derrota en la
primera volta.
Després d'abordar el
tema del Real Madrid,

O Entén que Riyaldo no
vulgui jugar contra la
selecció catalana

Gerard també va voler valorar
les declaracions que la setmana passada "va fer Rivaldo, en
què el brasiler es mostrava

contrari a jugar amb Brasil un
partit contra la selecció catalana de preparació per al mundial. «Entenc les seves paraules

O Gerard va rebre ahir Taita
mèdica i espera no passar
més per la infermeria
perfectament i no ho dic per
defensar Rivaldo. Preparant un
mundial es pot entendre que
no vulguin arriscar-se a perdre
contra una selecció forta com
és la catalana i ell així ens ho
ha reconegut a nosaltres i
l'hem entès perfectament. Al
Brasil no entendrien què la",
seva selecció perdés contra Catalunya», va declarar Gerard.
Any de lesions. Des que va arribar al Barca el migcampista no
es refà d'una lesió que ja cau en
una altra. Des que va arribar al
Barca com a gran aposta electoral de Gaspart, el català no ha
tingut continuïtat a causa dels
seus problemes físics. Tot i
aquests precedents, el jugador
de Granollers desitja que
aquest^cop sigui la definitiva.
«Vull iniciar bé l'any i oblidar
les lesions. Aquest any és molt
important per ami i per a l'equip i després de viure els pitjors moments de la meva carre-

ra esportiva. Espero que això
canviï perfi.Aquest any passat
m'he lesionat en moments importants, com per exemple el
partit contra l'Espanyol, i espero que a partir d'ara no em torni a passar això», va explicar
Gerard.
El migcampista no tem que .
Carles Rexàch hagi trobat el
seu onze titular i considera que
el tècnic està seguint una filosofia que ell comparteix. «Tots
volem que l'entrenador trobi
un onze compacte amb què
treballar i per això hem d'estar
amb ell. L'altre dia ja es va demostrar que pensa en el planter i el Barca va jugar amb cinc
jugadors de la casa i, per.tant,
això significa que les coses es
fan bé.» Gerard va cloure ahir
la compareixença amb la
premsa deixant clar que no li
faria res jugar de quatre per davant de la defensa. ,

ANNUSHORRIBILIS
El migcampista català Gerard López
vol tornar a somriure i marcar gols
després de deixar enrere una altra lesió. Ahir va rebre l'alta mèdica i ja
està a disposició de Carles Rexach
per al partit de diumenge contra el
Sevilla.' EFE.

> 7-10-2000. Va ser substituïren la
primera part de l'Espanya-Israel
per una ruptura en el bíceps fe-,
moral de la cama esquerra, ha
ruptura va ser de cinc centímetres
i va estar un mes de baixa. .
»29-3-2001. Va fer-.se una ruptura
de la banya del menisc extern del
genoll dret. Va ser intervingut
quirúrgicament i va estar sis mesos de baixa després de molts
problemes per recuperar-se.
13-10-2001. Se li va diagnosticar
una microruptura de l'abductor
mitjà de la cama dreta. Un mes de
baixa.
»20-12-2001. Una elongació muscular en el bíceps femoral esquerre el deixa sense jugar el derbi de
Montjuïc contra l'Espanyol. Ahir
va rebre l'alta mèdica i diumenge
pot reaparèixer.
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