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«Vull treballar
consciència
NTREVISTA A PACO FLORES. Entrenador de l'Espanyol
MANEL RODRÍGUEZ '

;tàmuíló"üoesíyrà:'.:
enTEspanyolià
temporada vinent» i

Barcelona

Paco Flores continua la seva
croada particular de
reivindicació. No s'està mai de
recordar que hauria de tenir
més crèdit per no haver d'estar
sempre a la corda fluixa. El ;
tècnic de l'Espanyol és un
supervivent de la selva del
futbol professional que s'ha
sabut adaptar al mitjà.
—Quin crèdit li agradaria tenir per no
haver de reivindicar la seva figura
cada dia?

—«Aquest és el desig de tot en-,
trenador però en el meu cas encara més perquè sóc de la casa.
Crec que evitar dos descensos
i guanyar una copa del Rei hauria de ser suficient per disposar
de més crèdit del que tinc.»
—^Val més a l'Espanyol caure en gràcia que ser graciós?
—«El problema rau del fet de
ser un home de la casa. Sovint
es demostra que els entrenadors de la casa tenen menys
crèdit que els que vénen de fora.»
—Creu que el seu caràcter condiciona el fet de tenir més o menys crèdit
davant l'afició i el consell?
—«No crec que el meu caràcter
condicioni el fet que la gent
cregui o no en mi. EI meu caràcter és el mateix que quan
vam salvar dos descensos i vam
guanyar la copa del Rei. Aleshores ningú no es fixava en el
meu caràcter. Ara, quan no saben en què ficar-se probablement sigui el caràcter l'excusa
per fer-ho.»
—Se sent estimat per l'espanyolisme?
—«Sempre h e tingut proves
per s e n t i r - m e e s t i m a t . Em
consta que un alt percentatge
-de la massa social de l'Espanyol m'aprecia molt.»
—I valorat?
—«És com veure el got mig buit
o inig ple. Que hi pot haver algú
altre que pugui ser millor entrenador per a l ' E s p a n y o l ?
Amb tota seguretat. Decidir la
meva continuïtat està en mans
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Paco Flores està convençut
que Raül Tamudo deixarà
i Espanyol a final de
tennporada «Ja vaig dir la
temporada passada que
marxaria un jugador i va
marxar Sergio, i aquesta ho
torno a repetir Tamudo no
estarà aquí la temporada
vinent perquè te una
clàusula molt assequible
per als equips grans i se
n'aprofitaran La meva
intuïció em diu que serà
aixi » Segons Flores, el
davanter espanyolista és
«un jugador que bnlla en el
futbol espanyol i que
acabarà la temporada amb
un nombre considerable de
gols » Tamudo té una
clàusula de 4 000 milions
de pessetes, x.fra que Flores
considera «barata» Flores
tambe creu que Tamudo te
moltes possibilitats d'anar
al mundial
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L'entrenador espanyolista rebutja els fitxatges que alterin l'economia del grup. / MIKEL LABÜRU

D'entrenadors amb llicenciatura d'encantador de serps ja
en tenim massa exemples. Curiosament aquests llicenciats
són aquells que els seus equips juguen com mai i perden
com sempre. I és que tenen paladar de ric i butxaca de
pobre. Paco Flores ha sabut adaptar el seu paladar a la
modesta economia del seu club i, com els camaleons,
J U u ha sabut subsistir a l'entorn disfressant la seva
D A Q personalitat d'un caràcter àcid per defensar-se dels
• * " ^ perills de la selva del futbol professional. Si no pot
fitxar Cambiasso, que és com menjar llobregant, dóna
l'alternativa a quatre xicots del planter, o sigui, menja
gambes. Els resultats serán els seus jutges, però compte el
dia que algú intenti atipar-se de llobregant en l'Espanyol
perquè segur que l'endemà acaba amb mal d'estómac. / M.R.
del consell.»
—Diumenge s'acaba la primera volta,
una fase del campionat que ha estat
com el ball «revival» de «la Yenka»,
un pas endavant i un altre enrere.

—«La marxa irregular de \'e-
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quip sempre ha anat lligada de
la mà per les actuacions arbitrals perquè si iio aquest equip
ara mateix tindria 3Ò punts i
ningú no parlaria dels passos
enrere.»

—Sigui com sigui vostè continua en
cerca de la defensa ideal.
—«A nii m'agradaria molt saber-me l'alineació de memòria, però la competitivitat és
tan alta què provoca sancions,
lesions, baixes formes, e t c . .
Tot i això, l'equip ha anat núllorant aspectes defensius. Sigui com sigui, no passava pel
meu cap ser a hores d'ara el tercer equip més golejat.»
—Quins són els objectius a curt termini?
—«Encadenar dos resultats positius, cosa que només hem fet
un cop aquesta temporada. A
veure si som capaços d'aconseguir-ho diumenge a Màlaga.»
—Li agrada que el titllin d'entrenador
resultadista?

CRÈDIT
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GOLS EN CONTRA
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