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Bonano: «El nostre
pitjor rival som nosaltres»
O Assegura que en un club
com él Barca s'ha de ser el
«més equilibrat possible»

O Espera recuperar la
titularitat, però competint
«Ileialment» amb Reina

O Diu que s'ha de reaccionar
perquè ja s'han perdut massa
punts «fonamentals»

À. PONZ

Suport a Rexach:
«Àra és inò|iortú
parlar de Mehottí»

Barcelona

Bonano, titular contra el Lleida,
espera recuperar una titularitat
que li va retirar Rexach després
del partit contra l'Espanyol:
«Sóc dels que pensen que si et
donen cinc minuts has d'aproñtar-los. Va ser important jugar
contra el Lleida, perquè després d ' u n mes i mig sense
fer-ho vaig trobar-me bé.» L'argentí acata la seva suplència,
però espera que les coses canviïn: «La meva il·lusió és jugar
sempre. Ara bé, un ha de ser
respectuós amb el company
que juga i donar-li confiança.
Entenc que la competència ha
de ser lleial. Dintre d'aquest
marc només em queda entrenàr-me i tractar de seduir el tècnic.»
El porter reconeix que són difícils de pair els últims partits
que han encès la llum d'alarma
al Carrip Nou: «No hi ha una explicació clara. Tot, però, és una
qüestió de rendiment. Hem
d'aixecar el cap i lluitar per la
lliga, ja hem perdut molts punts
que són fonamentals.» En
aquest sentit, explica que el pitjor rival que pot trobar-se el
Barca és ell mateix: «En els
clubs grans, la resporisabilitat
del futbolista és la mateixa,
però la pressió és rholt més
gran. Hi han molts interessos, i
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Bonano en una imatge del partit de la Champions contra el Bayer Leverkusen del setembre de l'any passat. / EFE.

tot el que fem o el que ens envolta té molta més transcendència. Són, però, les normes de
joc, i el que hem de fer és tractar
de ser tan equilibrats com sigui
possible i centrar-nos, només,

en el futbol.» No amaga que
amb un bon joc «es dissimularien moltes coses», però va tornar a incidir en el mateix: «Pel
bo i pel dolent, és la càrrega que
hem de suportar pel fet d'estar

en un club gran.» L'argentí també va explicar que li va sorprendre que el Camp Nou ácab<'><
ovacionant l'Osasuna: «Al mi·ii
país seria molt difícil. Hi ha nu-N
respecte per la samarreta.»

Bonano tannbé va aprofitar
la seva conipareixenca per
donar el seu suport a Carles
Rexach: «La pressió no es
només d'ell. Tots tenim oi
compromís, per orgull i per
prestigi, de tractar de
guanyar sempre i tirar aixo
endavant. Hem de sei
professionals i no buscar
excuses per sortir d'on
estem»; va'explicar
SeJi va preguntar per
Menotti, un dels noms que
sona per'substituir Rexach
«Emdória bons records, va
guanyar un mundial Pero,
ara és inoportú parlar d'ell
quan hiha gent treballant
Si guanyem tots els partits
en el pròxim mes i mig,
tindrem les possibilitats
intactes en les dues
competicions», va etzibar
L'argenti va explicar
sentii-se sorprès pels
diferents noms que han
sortit «Em sembla estrany
que faltant encara mitja
lliga es donin tants noms
Sóc nou aquí, pero m'han
dit que és bastant normal »

El Lazio noven Mendieta
EL 9
Barcelona

El Lazio va n e g a r ahir q u e
mantingués algun front obert
. per desprendre's aquesta temporada del migcampista basc
Gaizka Mendieta. El club italià, que no està gens content
amb el pobre rendiment que

està oferint l'exvalencianista
en el seu primer any a Itàlia, va
explicar que no es planteja la
marxà del jugador: «No hi ha
les bases per obrir una negociació. No .ens interessa», són
declaracions fetes pel director
general del club italià, Massimo Cragnotti, fill del propietari del club romà, que ahir va re-
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collir l'agència EFE. El Lazio
norhés està disposat a negociar pel jugador a partir de la
pròxima temporada i per una
xifra no inferior als 43 milions
d'euros (més o menys el que
vapagaralValència). L'interès,
del Bilbao —equip que podria
havernegociat amb el jugador
a l'esquena del club romà— ha

molestat els dirigents, que no
volen sentir parlar de cessions
aquestatemporada. Des d'Itàlia t a m b é s'assegura q u e el
Barca era l'altre club de la lliga
, espanyola que estava a l'expectativa del futur del jugador, que no està a gust a Roma
i que podria estar forçant una
sortida.

Mendieta ciontinuarà en el Lazio. /EFE.

