6

EL 9

BARCA GOtKO I EL «DREAM TEAM»

Dijous 3 de gener del 2002

La formació dels equips que van participar en l'homenatge. A sota, Goikoetxea amb els seus fills, Stòitxkov i Juan Carlos en una jugada i l'homenatjat saludant el públic d'El Sadar. / EFE

Comiat de somni a Goiko
O Goikoetxea va marcar dos O El mític equip del
gols, un amb TOsasuna i un Barcelona va perdre un
altre amb el Dream Team
partit i va empatar Taltre

O Alexanko no va arribar a
temps i Angoy va acabar
jugant de davanter

i que encara es recupera d'una aquests dos últims equips que Serna, Nando, Juan Carlos,
lesió de turmell. L'homenatge, va finalitzar amb empat a zero. Guardiola, Ensebio, Bakero,
que va enfrontar en un tres per El Dream Team, però, va tornar Witschge, Salinas i Stòitxkov i
La majoria dels integrants del un l'Osasuna, el Dream Team a fer disfrutar el públic que va en què també van jugar Milla,
Dream Team, el que possible- i un combinat d'excompanys omplir El Sadar amb el seu joc Onésimo i Begiristain. No va
ment ha estat el millor equip de de Goikoetxea a l'Osasuna, tècnic i els seus rondos. Johan poder fer-ho Alexanko, que no
la història del Barcelona, es van l'Athletic i la Real Sociedad, es Cruyff va alinear un equip for- va arribar a temps a l'homenattornar a reunir a l'estadi d'El va iniciar amb un partit entre mat per: Zubizarreta, Urbano, ge per problemes amb el seu
Sadar de Pamplona per retre
un merescut homenatge a qui
va ser un dels seus jugadors
Possible partit commemoratiu del triomf de Wembley
més destacats, el navarrès Jon
Andoni Goikoetxea.
L'entrenador del mític Dream Team va tornar a
sempre estan disposats a reunir-se i que si ja ho
Ningú va voler perdre's el
disfrutar amb el joc dels seus exjugadors a
han fet dues vegades —pel partit que va sen/ir
partit. Deien que un dels grans
t'estadí d'El Sadar L'holandès, que va deixar clar d'homenatge a Johan Cruyft a< Camp Nou i per
secrets d'aquell equip era la
que les seves relacions amb la directiva del
aquest homenatge a Jon Andoni Goikoetxea—
gran companyonia entre tots
Barcelona continuen sent molt fredes i que és
ho poden fer una tercera. L "holandès, però, va
els jugadors i això ha quedat
quasi impossible que torni a una banqueta, va
declarar que son els socis del Barcelona i la seva
manifest en aquest homenatapuntar la possibilitat que el Dream Team torni
junta directiva oui ha de decidir si s'ha de jugar
ge. Per exemple, Jordi Cruyff va
a jugar el dia 20 de maig, dia que es complirà
aquest partit i que espera que la resposta del
voler ser a Pamplona encara
el desè aniversari del triomf del Barcelona a
club sigui positiva, perquè tant elt com ets
que no podia jugar al no tenir
l'estadi de Wembley en la final de la copa
jugadors del Dream Team s'ho passen molt bé
permís de Mané per fer-ho i
d'Europa contra el Sampdona C ruyft va deixar
cada vegada que es reuneixen per jugar aquest
Stòitxkov va viatjar des de Chiclar que els components del Dream Team
tipus de partits.
cago per jugar uns minuts, tot
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cotxe i tampoc Nadal, Soler i
Amor, sense permís dels seus
clubs.
El segon partit el van jugar
l'Osasuna i el combinat d'excompanys de Goiko, i va guanyar l'equip de Pamplona per
tres a zero, amb gols d'Aloisi,
Goikoetxea i Palacios. El
Dream Team va tornar a fer
disfrutar el públic en el tercer
partit, que va jugar contra l'Osasuna. Zubizarreta, Nando,
Koeman, Serna, Witschge, Eusebio, Guardiola, Milla, Begiristain, Salinas i Goikoetxtea va
ser l'alineació que va presentar
Cruyff i va perdre (2-1) contra
l'equip de Ix)tina. Gorka va fer
els dos gols de l'equip navarrès,
mentre que Goiko, de penal, va
fer el d'un Drfeam Team que es
va acomiadar amb una genialitat més de Cruyff, que va fer
jugar de davanter Jesús Angoy.

