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Rexach: «No és l'hora
de
de reforços»
O El tècnic nega que hagi
parlat amb la directiva per
fer cap fitxatge

O Creu que si ara es parla
de llistes és perquè no hi ha
partits entre setmana

O El club va desmentir ahir
que hi hagi cap acord tancat
pel fitxatge de Riquelme

M.R.

El tècnic vol un
futbol més senzill i
amb menys lleis

Barcelona

L'entrenador del Barcelona,
Carles Rexach, va voler ahir posar fre a les primeres especulacions aparegudes a la premsa
barcelonina sobre la possible
existència d'una llista de fitxatges per a la temporada que ve.
Rexach va assegurar que «jo no
he donat cap llista ni he parlat
de fitxatges amb la directiva.
Penso que no és hora de parlar-ne ara que som a les portes
d'entrar en una fase tan important de la temporada».
El tècnic català creu que si
ara ha sortit a la llum aquesta
llista de possibles reforços és
«perquè no juguem cap partit
entre setmana». «De diumenge
a diumenge, les setmanes es
fan llargues i s'ha de parlar
d ' a l g u n a cosa. Es parla de
fitxatges, però no hi ha res del
cert i m'agradaria que es deixés
d'especular», va manifestar
Reixach.
De fet, ahir a la tarda mateix
des del mateix club blaugrana
es va desmentir que s'hagi arribat a cap acord per incorporar
Juan R o m á n Riquelme. El
fitxatge del migcampista argentí del Boca Júniors continua
sent un objectiu del Barcelona,
però de moment només això.
Reiziger. Menys especulació
sembla la possibilitat que Reiziger marxi del Barcelona, ja
que en aquest cas el jugador interessat sí que va manifestar
públicament el seu desig de jugar en un altre equip. El lateral"^
holandès podria fitxar pròximament pel Manchester United, una idea que vol treure-li
del cap Carles Rexach. «Reiziger és un jugador importfmt al
Barca. Ara mateix fa temps que
n o juga, p e r ò p o t fer-ho en
qualsevol moment i podria ser
aviat, fins i tot diumenge a Vallecas», va dir el tècnic barce-

El cos tècnic del Barca no vol que res pertorbi la tranquil·litat que ara té l'equip. / EFE

loní. Rexach va afegir que «les
plantilles no poden ser només
d'onze jugadors. Se n'han de
tenir vint-i-quatre i al llarg d'una t e m p o r a d a t o t h o m té la
seva oportunitat de jugar més
o menys. Això els jugadors que
no juguen també ho han d'entendre, encara que els corhprenc quan es queixen».
Els àrbitres. Posat a treure ferro a qualsevol tema que els úl-
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tims dies ha corregut de boca
en boca, Rexach també va suavitzar la polèmica suscitada
arran de l'arbitratge de favor
que va rebre el Real Madrid en
el partit de diumenge passat
contra el València. L'entrenador del Barcelona considera
que «va ser una jugada molt
ajustada en la qual l'àrbitre es
podia equivocar i ho va fer,
però no crec que hi hagi cap
mena de premeditació. Estic

segur que a final de teniporada,
el que els àrbitres et donen de
més o et resten acaba equilibrant-se».
Carles Rexach va repassar 1 otes aquestes qüestions relacionades amb l'actualitat blaugrana a la seu de la Federació Catalana de Futbol, on va assistir
al sorteig de les semifinals de la
copa Catalunya en què el Barc e l o n a va q u e d a r aparellat
amb el Lleida.

Caries Rexach considera
que el comitè de
competició de ta federació
espanyola s'ha excedit
aplicant al jugador
uruguaià del Màlaga
Marcelo Romero una
sanció de quatre partits per
haver donat un cop de
puny a un adversari
L'entrenador del Barca va
basar aquesta opinió en el
fet que un jugador
blaugrana, Rivaldo, nova
ser sancionat fa unes
setmanes per una acció
similaramb el defensa de
l'Athletic de Bilbao Jesús
ManLacruz Rexach va
anar més enllà i va dir que
els errors arbitrals no són
un problema perquè «es
queden al camp, però el
que no pot ser és que des
dels comitès es jutgi amb
mires diferents accions que
sobre el camp han estat
molt semblants»
L'entrenador del Barca creu
que el futbol aniria millor
«SI tot fos més senzill», I
que per això sena bo que
«algú es plantegés que hi
haguessin menys lleis,
perquè com menys n'hi
hagin més difícil serà
equivocar-se». El tècnic
català creu que «no s'ha de
parlar tant si les injustícies
perjudiquen un equip o un
altre, perquè al final l'únic
perjudicat és el futbol
Quan hi ha embolics, la
gent comença a veure
coses rares on no n'hi ha i
s'acaba especulant amb
tot El futbol és mes senzill
qup tot això »

