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Dimecres 2 de gener del 2002

« La d irecti va del Barca
és una sola familia»
ENTREVISTA A JOAN GASPART. President del FC Barcelona
J. GRAU/,D. COLOMER
Barcelona

Joan Gaspartno té més remei
quefer un balanç negatiu de
l'any que acabem de tancar i
s'aferra a la possibilitat de
jugar lafiriqlde Glasgow per
salvarla ternporáda. El
presidentblaugraná no vol
sentir parlar de Carlos Bianchi
i referma la seva confiança en
Carles Rexach.
,•
—^Amb què es queda del 2001, si es
pot quedar'amb alguna cosa?

—En l'apartat esportiu, em
quedo amb el gol de Rivaldo
que ens va permetre classificar-nos per jugar la Higa de
campions. Ja sé que és un, bagatge molt curt pel que hauria
d'aspirar él Barca, però aquesta és la realitat. Em quedo també amb l'explosió d'alegria del
Camp Nou amb aquell gol en
l'últim minut i amb l'òbjectiu
complert de ser a Europa. Però
reconec que. el balanç que es
pot fér d'aquest any anterior...
no és positiu.
—I què li demana al 2002?
—Intentarem ser a Glasgow i
jugar la final. Dependrà de circumstàncies diverses guanyar-la, de la matebca manera
que ens suposaria també un
gran èxit la lliga. Oblidar-nos
una mica d'aquest 2001 és el
meu objectiu per a l'any nou.
També haig de recordar, però,
que el bagatge del Barca del
2001, que és curt per a un club
de la nostra magnitud, ja el voldria qualsevol altre equip.
—Glasgow, quan ja fa deu anys de
Wembley, es presenta com úna gran
urgència per a l'entitat?
^ U n títol urgeix sempre. Desgraciadament, el Barca en 102
anys ha guanyat 16 lligues i una
sola copa d'Europa. Però el
Barca continua sent el Barca.
—Però l'exigència cada cop és major.
—El soci del Barca és exigent
de mena. I ho ha de ser. La gent,
però, és coïnprensiva i entén
que no sempre es pot guanyar.
El que el soci no accepta és que

Joan Gaspart, al seu despatx del Camp Nou. / LLUÍS SERRAT

l'equip no tingui possibilitats
de guanyar un títol fins al darrer moment, i per això dic que
arribar a Glasgow és un gran
objectiu. A partir d'aquí ja veurem si guanyarem o no.
—El que no accepta l'aficionat és perdre a Figueres.
—^També hauríem d'haver aspirat a guanyar la copa, i és
molt trist que quedéssim eliminats tan aviat.
—Després d'un any i mig de president.

creu què ha aconseguit cohesionar la
directiva?

—Des del punt de vista social
el Barca ha avançat molt. Hem
fet un cens de socis creíble, ims
estatuts moderns, una obertura enorme a tothom. Això, que
és molt positiu, tíimbé té de vegades els seus inconvenients,
perquè provoca que no tothom
pensi igual. Crec que això ja
s'ha superat, i els directius del
Barca estem molt units. Si al
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principi feia la impressió que hi
havia moltes famílies, ara només n'hi ha una.

La banqueta
—I Rexach? Continua supeditant la
seva continuïtat als possibles títols
d'aquesta temporada?
—Espero que Rexach estigui
amb nosaltres molts anys.
Quan es pren una determinació dràstica amb l'entrenador
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és perquè s'hafi:acassat,i jo no
puc esperar que el Barca fracassi. Si no aconseguim èxits,
això no vol dir que el senyor
Rexach no continuï. Sempre es
diu el mateix, però Cruyff va estar dos anys sense títols i després va conquerir quatre lli-,
gues i una copa d'Europa. Jo
crec que si tu confies en una
persona i creus que sap el que
fa, s'han de posar tots els mitjans per mantenir-lo al capda-
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