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FUTBOL LA VISITA AL CAMP OEL CUER
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El tècnic considera que tot el que íio sigui guanyar el Rayo, el cuer de la lliga, seria un pas enrere. Per això demana un esforç extra als seus jugadors. / MIKEL LABURU.
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«No sabia que ens havien canviat ('àrbitre»

«Si no hagués respirat^ ja l'hauria dinyat»

El tècnic barcelonista ve evitar en qualsevol
moment polerriitzar.sobre els àrbitres. Fi.ns i tot
es va permetre el luxe d'assegurar que no sabia
que, finalment, serà González Vázquez—i noel
gallee Carmona Méndez—, l'encarregat de
dirigir el partit contra el Rayo: «Fins ara, quem'ho acabeu de dir, desconeixia qui era
l'encarregat de dirigir el partit. Crec en la bona
fe de tothom i mamo és bo començar a
especular sobre un àrbitre», va comentar. En
referència a l'actuació del mateix col·legiat en el
partit que el Barca va acabar perdent contra
i'Ahtietic (1 -2) —en què González Vázquez va
expulsar Alexanco i no va apreciar la desprès tan
comentada agressió de Rivaldo a Lacruz—
tampoc no va voler aprofundir '<Si no expulsa

Carles Rexach va ofenr ahir una roda de premsa força distesa.
Amb un to força irònic, el tècnic va voler treure un pèl de
transcendència a un partit que pot permetre al seu equip
continuar recuperant l'espai perdut en la primera volta. El tècnic
va reconèixer que les dues últimes últimes victòries havien fet
augmentar el seu crèdit a la banqueta, tot i que va respondre
amb certa ironia a la pregunta desi era el moment en què més
tranquil respirava des que va fer-se càrrec del Barca: «Respirar,
sempre he respirat, perquè si no ja l'hauna dinyat.» Bromes al
marge, va reconèixer que els triomfs contra el Saragossa i el
Sevilla havien fet tornar un ambient més positiu,'que li permet
treballar «molt més còmode». En aquest sentit, va afegir'que
aquesta circuijistància li permetia no haver de «tirar» ell sol.
Amb tot, el tècnic va tornar a sei conseqüent amb el seu discurs
'i Només hem guanyat dos partits, i si perdem baixarem moltes
posicions 1 tornarem a viure el mateix de sempie», va dir
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cap deis onze que hi ha sobre el camp, no hi ha
cap problema», va comentar en un to irònic. En
aquest sentit, va explicar que el preocupa molt
més el rival —al qual va qualificar com «un equip
terriblement lluitador»— que el mateix
col·legiat. En aquest aspecte, va anar més enllà
I va revelar que l'estat en què es pugui trobar el
terreny de"joc l'importa bastant més que les'
estretes dimensions del camp de Vatlecas. «En
un camp petit sempre és més fàcil defensar que
atacar. Amb tot he de dir que em preocupa més
l'estat del terreny de^joc que l'espai.» Tot i això
va explicar que, segons els seus informes, el
camp «estarà t)e» i esf)Pra que el seu equip
supleixi la falta d'espais amb «automatismes i
rapidesa»

