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oportunista»
O Rexach va defensar que
Rivaldo no vulgui jugar
contra Catalunya

O «Si Brasil guanya
Catalunya no té
ressonància; si perd, sí»

O Considera que el tema de
la selecció catalana només
perjudica el Barca
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Carles Rexach parla amb Rivaldo en un entrenament d'aquesta temporada a La Masia. / EFE.

«Les paraules de Rivaldo, perfectes»
idíl·lica al davanter. «Les paraules de Rivaldo, perfectes.
Brasil jugant contra Catalunya
Rivaldo ha dit que està a mort no va a guanyar res futbolístiamb Rexach. I ahir el tècnic del cament parlant. A nivell munBarca no va voler ser menys. El dial si Brasil guanya Catalunya
brasiler va engegar divendres no té ressonància; en canvi, si
una altra polèmica quan es va perd té una transcendència
mostrar contrari que Brasil molt important. Això és el que
s'enfronti a Catalunya en un ha volgut dir Rivaldo», va dir en
amistós en el mes de març, i el primera instància sobre aquest
tècnic va tornar-li ahir el gest tema Rexach, que va continuar
amable amb una defensa la defensa amb una comparaJ.M.P.
Barcelona
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ció molt adient per aquestes
dates: «Rivaldo ha vingut a dir
que jugar contra Catalunya és
com jugar a la loteria i que et
tornin els calers si guanyes. La
Grossa no et pot tocar mai, perquè una victòria no tindrà ressonància mundial. Però si
perds donarà la volta al món.»
Rexach va voler anar més enllà
i va analitzar les possibles conseqüències de les declaracions
de Rivaldo avui al Camp Nou.

«Les seleccions catalanes són
un tema més polític que futbolístic, i això de ben segur que
ens perjudicarà. Contra el Saragossa pot haver-hi gent que
no interpreti bé les paraules i
Rivaldo pot sentir una xiulada
que el deixi torrat. Per tant, l'equip se'n pot ressentir», va explicar el preparador català.
El tècnic no va abandonar
ahir en cap moment el somriure de la boca i va fer que els pe-

riodistes esclatessin de riure
amb un nou comentari de defensa a Rivaldo i d'atac a la manera d'interpretar dels periodistes: «Jo crec que s'ha d'analitzar tot. Per ell el més còmode
hauria estat dir que la seva obsessió era jugar contra Catalunya. Això no és així. Hem de ser
realistes, perquè més català
que jo no hi ha ningú, i les seves
declaracions s'han d'interpretar correctament.»

