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«Estem en funció de
com es llevi Rivaldo»
ENTREVISTA A JOAQUÍN CAPARROS. Tècnic del Sevilla
EL SEVILLA
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O Som un equip
amb gent molt
jove, amb poca
experiència però
que no té sostre

És un home fet a si mateix. Ha
corregut tota la segona B,
categoria que li va brindar la
primera alegria quan va fer
pajarel Recreativo (1998). Va
consolidarse cornea tècnic a
Huelva (tres temporades) i
després d'una etapa efímera al
Vila-real (només set partits), la
temporada passada va tornar
al Sevilla, a primera. En el seu
segon any a la capital andalusa
•^—i el seu debut a primera—, no
ho diu però somia la UEFA.
—Abans de començar la temporada,
va dir que la filosofia del Sevilla a primera havia de ser la mateixa que la
de segona. Ho manté?
—«Sí, per descomptat. Un
equip fet amb un noranta per
cent de jugadors nous en la categoria havia de mantenir la
humilitat. Era una incògnita
perquè hi ha haAàa molta gent
jove, però s'ha adaptat bé i ràpid. Hem demostrat que som
un equip amb gent jove, però
que no té sostre. Hi ha jugadors
que quan adquireixin més experiència faran parlar i molt.»
—Sap que el seu equip és el segon
que més punts ha fet (14) i també el
segon que més gols ha marcat (15)?
A què es deu?
—«Sí, i som el quart més golejador de la categoria. Això vol
dir que hi ha una continuïtat,
que som atrevits i que no només ens agrada veure-les venir,
però sempre pensant en el
col·lectiu, perquè volem fer un
grup compacte. Tenim qualitat
per fer-ho.»
—S'imaginava una primera volta així?
—«La veritat és que mai hem
pensat a llarg termini. I més
amb l'inici de lliga que vam tenir amb la visita del Barca i dos
desplaçaments seguits. Sempre, però, hem treballat dur i
hem cregut en les nostres possibilitats. Tot i això, encara ens
queda molt per patir. Formem
part d'un grup de deu o dotze
equips que lluitarem aferrissa-

EL PARTIT

O Haurem d'estar
molt seriosos en
defensa i molt
atents per
puntuar
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Caparrós, en una imatge d'aquesta temporada. El tècnic està fent història a Sevilla. / ANTONIO PIZARRO / DIARIO DE SEVILLÀ

dament per mantenir-nos.»
—L'objectiu continua sent mantenir-se 0 es pot parlar de la UEFA?
—«Som un grup realista que
toca de peus a terra. La nostra
plantilla és.molt jove, amb qualitat, però conscient de les nostres limitacions. La principal
virtut és haver format un grup
fort. La UEFA són paraules majors.» .
—Què vol dir quan diu que no li agrada
que el seu equip «faci soroll» i que
no vol que els «donin sucre»?
—«Que no hem de fer cas de tot
el que es diu. Sabem com és el
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món del futbol i no ens agrada
omplir titulars i que les nostres
declaracions es treguin de mare. Hem de ser humils sempre
i dedicar-nos a entrenar i a jugar, que és la nostra feina.»
—Què és més important, la baixa de
Javi Navarro o les de Reyes i Moisès?
—«Malgrat les baixes som un
equip equilibrat. Javi estava
rendint a un gran nivell en els
últims partits. És im home molt
competitiu, amb caràcter i que
aporta contundencia a l'equip.
Reyes és una pena que no el
pugueu veure en directe. És un

nano que s'ha tret la por del damunt, que es troba còmode i
que sap que pot dir moltes coses. I Moisés estava jugant a un
gran nivell. Els que surtin, però, també seran bons jugadors.
Si no tot el que he dit del
col·lectiu no serviria de gaire.
Són baixes importants, però
també hemjugat sense Olivera,
ni Fredy i ho hem fet bé.»
—Què li preocupa més del Barca, el
trident o la necessitat de victòria que
tenen ara mateix?
—«El nivell que tenen individualment i, pel que he vist úl-

timament, també col·lectivament. No descobriré el potencial dels seus futbolistes. I a
més, ara que semblen tenir un
altre cop Rivaldo al màxim nivell. He comentat als jugadors
que estarem en funció de com
es llevi Rivaldo. Si es desperta
enfadat tenim poques oportunitats de puntuar. És un jugador majestuós.»
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—Tremendament organitzats en defensa i amb una ràpida sortida al contracop. Serà així, el Sevilla?
—«A vegades planteges els partits amb una idea i acabes jugant d'una altra manera ben
diferent. El que està clar és que
haurem d'estar molt seriosos,
en defensa, molt atents i molt
organitzats. Això no vol dir que
renunciem a la qualitat individual d'homes com Gallardo,
Casquero, Olivera o Fredy, a
qui els agrada l'un contra un i
són atrevits.»
—Per últim, què ha passat amb el
col·legiat Puentes Leira?
—«S'ha sobredimensionat tot
amb unes petites declaracions.
El mateix àrbitre, però, sap quina és la meva manera d'actuar.
A mi els àrbitres em mereixen
tots els respectes, i considero
que entre tots hauríem d'ajudar-los.»

