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particulars?
O Geovanni, després de repisodi
de la falta de bitllets, també es va
escudar en problemes personals
O Les seves explicacions encara
van ser més fosques i va obrir
encara més interrogants
J.M.P.
Barcelona

Geovanní va passar per sorpresa ahir per la sala de premsa. / MIKEL LABURU.

ELS MOTIUS

ERROR

FUTUR

O Va ser un error
meu no haver
trucat al club per
avisar que
arribava tard

<3 Només em
preocupa tornar
a jugar amb
l'equip i guanyar
el Saragossa
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El pacte entre la premsa i el
club blaugrana estableix que
després de cada entrenament
els mitjans de comunicació tenen la possibilitat de demanar
al cap de premsa dos jugadors
perquè passin per la sala de
premsa. Ahir al matí, quan Rochemback ja havia patit el tercer grau i Saviola havia parlat
per primer cop aquest any, va
aparèixer Geovanni per sorpresa. Al jugador li van fer entendre que si Rochemback donava la seva versió dels fets, ell
havia de fer el mateix. El brasiler no estava per romanços.
Geovanni encara va ser menys
explícit que el seu company i va
fer servir un lèxic quasi calcat
al que minuts abans havia fet
servir Rochemback per justificar el seu retard. «Tot ha estat
per motius particulars molt
complicats, i per això em vaig
presentar tard. En concret van
ser dos problemes, un de bitllets i un altre de particular que
no vull explicar», va dir Geovanni. El jove extrem brasiler es
va negar en rodó a revelar de
quins problemes es tractava
quan s'estava referint a qüestions familiars.
«Va ser un error meu no haver trucat al club per avisar que
arribava tarda», va assenyalar
el jugador, que en el Mundo
Deportivo fa uns dies només
havia justificat el seu retard
al·legant suposats problemes
amb els bitllets d'avió cap a
Barcelona, i no s'havia referit
en cap moment a les seves
«qüestions familiars». Pel que
fa a les crítiques de Sergi, Geovanni no hi va voler entrar.
«Hem parlat d'això amb Sergi

i ja li he explicat que no va ser
només un problema de bitllets», va declarar Geovanni,
que va afegir: «Només em
preocupa tornar a jugar amb
l'equip i guanyar el Saragossa.»
Dilluns, al club. Amb aquestes
explicacions, els jugadors no se
salvaran de passar pel club dilluns, per intentar convèncer la
directiva que no els sancioni, ja
que ahir ningú va quedar ni
molt menys satisfet de les paraules dels brasilers. «Hem de
parlar, i el club decidirà què fa,
si ens sanciona o no. Arribar un
dia tard va ser un error», va dir
Geovanni. Tot i això, el Camp
Nou podria tenir la primera paraula i fer de jurat popular. Els
socis i simpatitzants que vagin
al Camp Nou diumenge podran jutjar en directe si es
creuen les seves paraules si finalment Rexach els mig perdona i els convoca per al primer
partit de lliga de l'any.
Primera sessió completa. Tant
Geovanni com Rochemback
van entrenar-se ahir per primer cop aquest any en doble
sessió. Els dos jugadors van
respondre amb un ritme alt
^Geovanni va deixar clar en la
roda de premsa que durant les
vacances no ha estat aturat al
Brasil— però no van estar junts
en l'equip que presumiblement serà el titular contra el
Saragossa. A partir d'aquestes
absències, Carles Rexach no
només va deixar clar que no
pensa utilitzar les figures d'extrems, sinó que va apuntar que
el càstig podria caure en forma
de guillotina sobre el cap dels
dos jugadors que van faltar al
respecte a la plantilla arribant
im dia tard a la feina.

