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BARCA

Divendres 4 de gener del 2002

Cruyff acusa el Barca
de privilegiar Rivaldo
O No entén per què el club
va deixar tornar un dia més
tard el jugador brasiler

O El jugador també en va
O Critica Torganització del
sortir escaldat perquè segons club i considera que Tentorn
ell ha de donar més exemple perjudica els jugadors

EL 9
Barcelona

Johan Cruyff va desenterrar la
destral de guerra i va criticar
durament l'actual organització
del Barca. L'exentrenador
blaugrana va fer aquestes crítiques en imes declaracions a
Televisió Espanyola, centrant
el seu atac en el tracte preferencial que rep actualment Rivaldo.
Cruyff va afirmar que no entenia per què el club havia permès a Rivaldo tornar un dia
més tard als entrenaments,
quan la resta de la plantilla treballava des del primer dia de
l'any. Segons Cruyff, tots els jugadors haurien de rebre el mateix tracte, i va qualificar la situació de «rara» en no entendre
per què només un jugador té
permís per incorporar-se un
dia més tard. Cruyff va incloure
aquest afer en un grup de situacions petites sense lògica que
es produeixen al Barca, i va advertir que «moltes coses petites
poden acabar creant-ne una de
gran». Malgrat eifirmar que això
no era un atac a Rivaldo, Cruyff
va criticar el brasiler perquè segons ell no dóna prou exemple
en uns moments que hauria
d'«estar amb l'equip, quan es
travessa una mala època».
Cruyff també va reprendre
un discurs històric recuperant
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Johan Cruyff va tornar a la càrrega un dia després d'entrenar de nou el Dream Team a Pamplona.

l'entorn com a causa dels mals
resultats del Barca. L'exentrenador va afirmar que «com
sempre», al voltant de la plantilla hi ha «molta gent que no
ajuda a controlar la situació» i

que cal àïUar l'equip. L'holan- més vaig apuntar algunes difedès no es va estar de recordar rències." Segons l'exentrenaque a la seva èpocai «al vestidor dor del Barca, el Barca necesnomés meinava jo», i va afirmar sita solucions que haurien d'aque no havia criticat la gestió rribar «des de dalt, no pas des
tècnica d'Anton Parera: «No- de baix».
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Una delegació del «dream
team» participarà els
pròxims dies 9116 de març
en uns partits amistosos de
veterans que es disputaran
a Seül com a antesala del
mundial de Japó i Corea
Els enviats especials del
memorable equip que
encapçalava Johan Cruyff
seran Txiki Beginstain, Jon
Andoni Goikoetxea i Julio
Salinas També s'hi afegirà
un jugador que Cruyff va
tenir a les seves ordres però
amb qui no va acabar gaire
ben parat. Luís Milla
D'altra banda, l'entorn
del «dream team» va
aprofitar l'homenatge a
Goikoetxea que es va fer a
Pamplona per tornar a
estudiar la possibilitat que
l'equip blaugrana de la
pnmera meitat dels
noranta disputi un amistós
el 20 de maig al Camp Nou,
contra una selecció
mundial de veterans, per
commemorar els deu anys
de la conquesta de la copa
d'Europa a Wembley

Riquelme: «cobro com un juvenil»
titat per ingressar una forta fitxar pel Barca. «Em van dir la seva situació contractual i va
quantitat de diners del Barce- que si no arreglava les coses queixar-se que cobra «com un
lona, que segons es va comu- amb el Barcelona hauria d'as- juvenil». L'heroi de la final de
El migcampista argentí Juan nicar en el seu dia rondava els sumir la mateixa fitxa amb la copa Intercontinental contra
Román Riquelme va tornar a 3.500 milions de pessetes. «Jo Boca els pròxims cinc anys. Ja el Madrid afegeix que, si acaba
carregar ahir contra el presi- volia seguir jugant amb el Bo- ,m'he atipat d'alguns comenta- els dos anys que li resten de
dent del Boca Júniors, Mauri- ca, però alguns dirigents volien ris i, al contrari del que es diu, vinculació jugant sense concio Macri, i va afirmar que el que marxés», va atacar el juga- jo mai he posat impediments tracte, haurà completat set
anys en aquesta situació, que
màxim responsable del seu dor, que afirma que es va sentir per anar al Barcelona».
Riquelme també va criticar considera «insostenible».^
club el volia veure fora de l'en- pressionat en tot moment per
Juan Román Riquelme. / EFE
EL PUNT
Barcelona
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