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Coco rectifica i ara diu que
vol triomfar en el Barca
Ò El defensa italià diu que no és veritat que
volgués marxar i demana disculpes

O Atribueix les declaracions de dimarts a
«un empipament» momentani

Barcelona
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Francesco Coco, en un entrenament. El defensa italià va dir ahir que vol continuar en el Barcelona. / lyi. LABURU.

Només s'ha perdut tres partits
Tot I que Francesco Coco ha estat contundent sempre que no
ha jugat, repassant l'estadística resulta que el defensa italià
nonnés ha deixat de participar en tres partits en tota la primera
volta. Dels dinou partits disputats, l'italià ha estat titular en un
total d'onze i en cinc més ha sortit des de la banqueta —inclòs
el de diumenge passat contra el Saragossa, en què va jugar els
últims deu minuts—. Pel que fa a Sergi, l'home que li ha barrat
la titularitat, ha jugat en un total d'onze, i ha estat titular en
set. Diumenge el de les Franqueses tornarà a estar en l'onze
inicial I l'italià, a la banqueta.

va explicar que tenia ofertes del
Milan, l'Inter i la Juve, va explicar que mai s'ha plantejat seriosament deixar el club. «Abans de venir aquí vaig rebutjar
ofertes d'aquests clubs perquè
tenia un sonmi que era triom-

far en el Barca; malgrat el que
vaig dir dimarts espero acabar
complint-ho», va comentar. En
el mateix to conciliador, va
arribar a disculpar-se per tòt el
que havia dit: «Vull demanar
perdó si he ofès algú. No era la

meva intenció.»
El jugador italià també va revelar que en el cas que el Barca
fes efectiva l'opció de compra
al final de temporada —el jugador està cedit pel Milan fins
al 30 de juny— té l'oportunitat
de garantir la seva continuïtat
durant les pròximes sis temporades: «Insisteixo, quan vaig
fitxar sabia on venia. La cessió
acaba el 30 de juny, però són
sis anys els que pot retenir-me
el Barca. Ara, és aventurar-se
saber què passarà d'aquí a tres
mesos. El que vull és jugar i ajudar en el que pugui. Quan dius
coses que realment no penses
crec que el millor és rectificar»,
va sentenciar l'italià. Geni i figura.

D'Alessandro s'allunya del Barca
TONI PADILLA ,
Barcelona

Andrés D'Alessandro s'allunya
del Barca i s'acosta al Juventus.
El jove jugador de River Plate va
declarar ahir al diari de Torí
Tuttosport que somia defensar
la samarreta del Juventus i que
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Francesco Coco, l'home deis
tatuatges i de les samarretes"
curtes de disseny, continua batent rècords al Barca. Feia molt
de temps que un futbolista no
sortia a comparèixer davant la
premsa per voluntat propia.
Ahir, quaranta-vuit hores després d'assegurar que abandonaria el Barca si no jugava el
pròxim mes, ell ho va fer. El defensa italià va demanar-ho pers o n a l m e n t per r e t r a c t a r - s e
—de fet va canviar totalment el
seu missatge— de dalt a baix:
Amb un «us he citat per aclarir
una mica el que vaig dir fa dos
dies» va desmuntar la seva int e n c i ó de t o r n a r al calcio,
abans d'acabar la temporada:
«Si sóc sincer, mai he pensat a
anar-me'n del Barcelona. Em
disculpo si les meves paraules
han generat cap tipus de dubte
o s'ha pensat que pugui haver
faltat al respecte dels m e u s
companys.» El defensa va atribuir les seves paraules a un empipament, per desdir-se totalment del seu missatge: «Quan
ahir [per dimecres] vaig llegir la
premsa no em va agradar el
que vaig dir. No vull passar per
ser un jugador problemàtic, a
qui li agrada crear problemes»,
va assenyalar. Coco va explicar
que la seva rectificació és per
voluntat pròpia i que no ha comentat el tema ni amb el tècnic, ni amb els companys, ni
amb el president: «A tots els
futbolistes ens agrada jugar i si
un no ho fa és normal que estigui enfadat. Això és el que em
va passar.» Coco, que dimarts
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en aquests moments fitxar pel dial sub-20.
Barca no és possible. El jugaD'Alessandro també va assedor, de n o m é s vint anys, va gurar que «és im privilegi que
afirmar que «fitxar pel Juventus .un equip prestigiós com el de
seria un sornni per a mi i tot un Torí s'interessi per mi». El juhonor». L'equip piemontès fa gador nascut a Buenos Aires
uns mesos que segueix de prop també va posar fre a algunes
les evolucions del jugador, es- opinions que diuen que encara
pecialmerit després del mun- no està preparat per sortir de
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l'Argentina: «Potser sóc jove,
però estic a punt per jugar a Europa». A l'entrevista, el jugador
reconeixia que li agradaria jugar al costat de Saviola en el
Barca, pero opina que aquesta
opció ara «no és possible», perquè D'Alessandro vol jugar a
ItàUa.
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