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ELTEMPS

L'OPORTUNITAT

O Encara tinc
tres anys de
contracte per
demostrar quí
sóc

<D Només em
falta un mica de
sort perquè
físicament estic
al cent per cent

ELS DE CASA

LA DECISIÓ

<D Quan Rexach
ha tingut l'ocasió,
ha demostrat que
confia en ei
planter

O Mai m'he
penedit d'haver
tornat al Barca,
tot i les contínues
lesions

gut sort amb les lesions. Ara el
tècnic confía en el planter i això
vol dir alguna cosa.»
—Sembla que quan les coses no van
bé els de casa hagin de treure les castanyes del foc.
—«Rexach no ha pogut comptar gaire amb nosaltres perquè
per exemple Sergi i jo hem estat
lesionats força temps. A més
Bonano estava molt bé i Reina
no havia tingut cap oportunitat. Quan ha tingut l'ocasió
Rexach ha deixat clar que confia en nosaltres.»
—-També confiarà en vostè?
—«Ara mateix estic molt bé i
em sento molt bé. Només em
falta un mica de sort perquè físicament estic al cent per
cent.»
—En quina posició creu que pot entrar? •
—«Em puc adaptar a qualsevol
lloc del camp. El meu lloc natural seria d'interior, el que
Ocupa ara mateix Coeu, però la
Veritat és que em puc adaptar
a qualsevol lloc que cregui convenient Rexach, tant al mig del
camp com de mitjapunta o
d'organitzador.»
—Quan els resultats van bé tot sembla
Aiés fàcil. El bon rotllo després d'un
Parell de setmanes tenses és palpable
ara?
—«Al vestidor sempre hi ha hagut molt bon ambient, encara
que de portes enfora sembli el
Contrari. Mai s'ha perdut el
bon rotllo tot i els moments difïcUs que hem passat.»
'—Aquest bon ambient del vestidor és
3ra més present perquè Rexach va imPosar severitat i va castigar els heretCBS com Rochemback, Geovanní i últimament Coco?
~~-«El cas de Coco va ser decisió
*^cnica mentre que Rochemback i Geovaimi va ser un decisió de club. En Xarli només va
respectar una decisió de la jun^ i d'aquesta manera ha deixat
clar que coneix molt bé el club

celona. Algun moment ha pensat que
s'havia equivocat tornant?
—«Mai m'he penedit de tornar
al Barca, tot i les contínues lesions. Quan vaig estar fora a
València tot em va anar molt bé
i encara tinc temps de demostrar-ho aquí.»
—El dia que va fKxar pel València va
pensar que tornaria a entrar al vestidor local del Barca com a jugador?
—«Quan em vaig comprometre amb el València era molt jove. Tenia 18 anys i la veritat és
que el que volia era jugar. Va
ser un pas important a la meva
vida i als 21 anys vaig tenir el
premi de tornar després d'agafar molta experiència.»
—Perquè el seu fitxatge va ser més
polític que cap altra cosa.
—«No crec; suposo que el club
va valorar la meva aportació
futbolística a València. Si no
malament rai.»

Repàs a l'actualitat

Gerard espera entrar aviat a l'onze titular de Rexach. / MIKEL LABURU.

com també la plantilla. No afrontem ara que no hem de
s'han de buscar altres per- pensar en les competicions euqués.»
ropees, i així de ben segur que
—Aquesta reconciliació plantilla-tèc- atraparem el Madrid. Hem de
níc ha estat la clau perquè l'equip torni posar-nos a dalt ràpidament i
a funcionar?
mirar de pressionar el líder
—«Ha estat clau però ara l'e- perquè els últims mesos de
quip el que ha de fer es cen- competició serarvmolt durs.
trar-se a aconseguir el màxim Hem de fer com ha fet el Manombre de punts en aquest drid aquest hivern: encarrilar
mes i mig assequible que cinc o sis victòries seguides,
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que són clau per a qualsevol
equip que té com a objectiu un
títol.»

Els mals moments
—Les lesions l'han castigat des que
ha retornat al FC Barcelona. Després
d'una època dolça a València, on es
va guanyar el dret de tornar a Can Barca, n'ha viscut de totsi colors a Bar-

—Et partit de la selecció catalana
contra el Brasil sembla un conte de
mai acabar. Als jugadors catalans els
fa tanta il·lusió com al públic català?
—«Els partits de la selecció catalana, com pot ser el cas de jugar contra el Brasil, m'omplen
d'orgull i haig de reconèixer
que cada Nadal m'ho passo
molt bé tot i que en aquest últim partit no hi vaig poder ser
per lesió. Va ser una llàstima.»
—El Catalunya-Brasil, si es disputa,
segur que aquest cop sí que hi serà
amb la selecció catalana. Anar al mundial ara mateix és una utopia després
de la temporada irregular que ha fet?
—«Em fa molta il·lusió anar al
mundial de Corea i el Japó.
Abans de patir la greu lesió la
temporada passada, José Antonio Camacho comptava sempre amb mi. Ara l'important és
entrar regularment a l'onze titular del Barca i després esperar que em cridi.»

