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Problemes
O Fábio Rochemback no va voler
explicitar ahir els problemes
concrets del seu retard
O Se sent dolgut per les crítiques
de Sergi i es penedeix de no haver
trucat per avisar que arribava tard
JOSEP M. PUIG
Barcelona

El migcampista brasiler Fábio
Rochemback va ser el primer
ahir a donar la cara després de
l'entrenament matinal de quaranta minuts, però no va deixar
res clar, ja que es va escudar en
problemes particulars inconfessables per justificar la seva
tardança. «Tenia problemes
particulars meus i dels meus
pares que havia de resoldre, i
vaig creure que seria millor per
a mi quedar-me un dia més al
Brasil i venir després a Barcelona per estar així més tranquil»,
va explicar en primera instància Rochemback, que es va negar a explicar quina classe de
problemes eren aquests tan
particulars.
Però qui a hores d'ara sí que
sap de quin nivell són aquests
problemes són el tècnic Carles
Rexach i els jugadors. «L'entrenador sap perfectament què va.
passar, li he demanat disculpes,
a ell i als jugadors», va afegir el
brasiler, que va precisar: «Els
jugadors han entès els meus
problemes. Avui tot.ha estat
normal, i ara només penso a jugar.» D'aquesta manera, Rochemback va repassar de puntetes les causes del seu retard i
va explicar quins havien estat
els seus mètodes per ser perdonat.
L'aigua poc clara. Els dos jugadors sabien que el dia de la incorporació als entrenaments
era l'I de gener, però els jugadors sud-americans van intentar negociar amb el cos tècnic
la possibilitat d'arribar un dia
més tard perquè no haguessin
de celebrar el Cap d'Any dins
l'avió. Aquest cas, per exemple,

va ser el que va viure Saviola,
que va menjar-se els raïms a
Milà, quan esperava un avió
amb destinació a Barcelona.
Rexach, però, va rebutjar
aquesta situació i va obligar la
plantilla a estar concentrada al
Camp Nou la tarda del primer
dia de l'any, excepte Rivaldo. El
crack brasiler, però, sí que va
aconseguir aquest permís. En
aquest punt és quan les coses
comencen a no quadrar, i es
veu que en l'equip hi ha vaques
sagrades i jugadors passerells
com ara Rochemback i Geovanni, que podrien pagar la patenta amb escreix. Amb l!expedient obert per la demanda de
Carles Rexach, els jugadors esperen la possible sanció econòmica, que s'especula que rondarà els 6.000 euros. Tot i això,
no es descarta que els jugadors
vegin el partit de diumenge des .
de la graderia.
Resposta a Sergi. Les crítiques
d'abans-d'ahir de Sergi B'arjuan, en què va acusar els dos
jugadors brasilers desertors
d'haver mostrat falta de respecte cap a la plantilla per no haver-se presentat als dos primers
entrenaments de l'any, no van
passar per alt a Rochemback.
«Les paraules de Sergi m'han
dolgut una mica. Grec que vaig
faltar una mica al respecte a la
plantilla, i ara em penedeixo de
no haver trucat per avisar», va
deixar clar Rochemback, que en
cap moment va voler contestar
a Sergi i va preferir donar la seva
opinió amb veu baixa i sense
contestar. Rochembach, per
acabar, va encongir les celles i
va cloure amb una declaració
d'intencions: «A partir d'ara només hem de pensar en el partit
de diumenge i guanyar-lo.»
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Fábio Rochemback, durant la roda de premsa. / MIKEL LABURU

EXPLICACIÓ

DISCULPA

DOLGUT I PENEDIT

©Tenia
problemes
particulars i va
ser millor per a
mi qüedaf-irie

(3 El tècnic sap
què yà passar i he
demanat
disculpes als
jugadors

© Lés crítiques;
de Sergi m'h^n
dolgut Em;
penedeixo de río
haver trucat

