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' BARCA'CRISI á C A ' U B A i p

Dimarts 29 de gener det 2002 •

«Els culpables són
Gasparti lajunta»
ENTREVISTA A RAMON FUSTÉ. Exdirectiu del Barcelona
FERRAN CORREAS
Barcelona

Ramon Fusté va ser un deis
pocs directius que va presentar
la seva dimissió a Josep Lluís
Núñez abaris que el
expresident del Barcelona
convoqués eleccions. Encara
que no ha ha confirmat de
manera oficial, actualment es
prepara per tal de poder
arribar a la presidencia. Per
aquest motiu, ha volgut opinar
sobre la difícil situado del
Barcelona.
—El sorprèn la situació actual del
Barcelona?

—«Per res. No em sorprèn perquè ja fa un any i mig que vaig
anunciar que aquest moment'
podia arribar.»
—Qui són per vostè els culpables d'aquesta situació?

—«Els únics culpables són Joan
Gaspart i la seva junta directiva. El principal problema és
que després d'unes eleccions
molt estranyes es va iniciar una
nova etapa al club amb Gaspart
com a president, però sense
cap projecte. Encara no entenc
com sis o set precandidats amb
idees tan divergents els uns
dels altres es van poder unir.
Aquesta.candidatura d'unitat
és totalment fictícia.»
—Es pot explicar...
—«Si es pretenia posar fi a la
fractura social del club no ho
han aconseguit. Tothom sap
que hi havia dues tendències,
els nunyistes'i els cruyjfistes, i
tap d'aquests dos sectors són
. actualment representats a la
•junta. Molts dels actuals directius només tenien un objectiu,
formar part de la junta, però,
repeteixo, sense cap projecte.
Amb tpts els meus respectes,
qui són els senyors Fernández,
Castells i Masfurroll dins el
bàrcelonisme clàssic? Fa trenta
anys que estic relacionat amb
el club i mai havia sentit a parlar d'ells.»
—Veu molt malament el club com a
institució?

Ramon Fusté podria presentar candidatura a les properes eleccions a la presidència del Barca

•PROBLEMA ,

O Aquesta junta
anomenada
d'unitat és
fictícia i no té cap
projecte
FRACTURA SOCIAL

(D No s'ha
eliminat. A la
junta no hi ha
«cruyffistes» ni
«nunyistes»
^-«En aquest sentit estic tranquil. El Barca té un gran patrimoni h u m à gràcies als seus
més de lOO.OOO.socis i als mi-
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lions de simpatitzants que. té.
Cap president o junta directiva, per molt malament que ho
facin, p o d r a n carregar-se
aquesta institució.»
—Aleshores, per vostè, l'actual junta
directiva ha fracassat?
—«Ha fracassat taiit esportivam e n t com e c o n ò m i c a m e n t
perquè portem un any i mig de
total i n c o m p e t è n c i a . Per,
exemple, com pot explicar la
junta que s'han gastat 30.000
milions de pessetes en fitxatges
que no han servit per res? Eri
jugadors que han arribat per
ser suplents. El Barca ha de tenir el millor equip del món i per
això ha de tenir els millors jugadors del món.»
—Potser és que la situació econòmica
no és bona.
—«No fa falta gastar més milions. Amb els 30.000 podríem
haver fitxat dos o tres cracks
per cornpletar u n a plantilla
que ja tenia Rivaldo i Figo. El
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DIRECTIUS

<D Amb tots els
respectes, qui
són Fernández,
Castells i
Masfurroll?
FRACÀS

<b La junta ha
fracassat.
Portem un any i
mig de total '
incompetència
Madrid s'ha gastat en aquests
dos anys els mateixos milions
i ha fitxat dues estrelles com
Figo i Zidane i altres jugadors

bons com Makelele.»
—Encara que diumenge Rexachya ser
ratificat per Gaspart, una altra desfeta
a Tenerife podria provocar la destitució de l'entrenador. Seria una solució?
—«Potser la solució hauria estat que Rexach no hagués començat la temporada. Un tècnic que diu que el seu objectiu
no era entrenar el primer equip
del Barca no hauria de seure a
là banqueta del Camp Nou. De
tota manera, si el va ratificar
diumenge, no crec que e,l destitueixi. Si ho fa, serà uria altra
prova que la política de paraules no serveix per res.» ,
—L'afició diumenge va demanar solucions. Quines veu vostè?
—«Eri primer lloc, al soci li diria
que tingués paciència, encara
que continguda. Estic d'acord
amb la massa social que s'han
de donar solucions, però no de. paraula, vull fets. L'afició el que
vol és transparència i no aquesta sensació que tenim actual-

