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Arriba Gaspart

Roda de premsa

Una altra reunió al vestidor

ElpresidentclelBarcelona,Joan ~
Gaspart, s'afegeix a la reunió que
mantenen dins del vestidor
membres de la directiva,_el cos
tècnic i tots els jugadors del primer
equip:

Parera, Pérez Farguell, Rexach i
. Sergi neguen totes les informacions
de la suposada festa, en una roda
de premsa amb niassiva presència
d'informadors, comparable amb la
de l'adéu de Guardiola. .

Després de la roda de premsa, que
és seguida des del vestidor pels.
jugadors eh corripanyia de Joan
Gaspart, es produeix una altra.
,
reunió, curta, per avaluar la
• compareixença davant dels mitjans.

la merda a sobre»
O «Tot això és mentida,
però encara que fos veritat
no es pot publicar»

O «El vestidor està
controlat. Fa anys que no
veia un grup tan dòcil»

O «Sí que em molesta que
algú expliqui el que passa a
dins, com la meva xerrada»

FERRAN CORREAS
Barcelona •

El tècnic del Barcelona, Carles
Rexach, es va mostrar profund a m e n t i n d i g n a t d u r a n t la
roda de prernsa d'ahir. Rexach
es va mostrar molt decebut
amb els mitjans de comunicaci(5: «Estic emprenyat i decebut. Per començar, puc assegurar rotundament que tot això
és mentida, però és que si fos
veritat crec que hi ha coses que
no es poden dir. Sempre hi ha
un límit i en aquesta ocasió
aquest límit s'ha sobrepassat.
Si es publiquen aquestes coses,
crec que no hi pot haver confiança entre nosaltres i els mitjans de comunicació». Rexach
va lamentar el fet que tant els
directius com el cos tècnic i els
jugadors haguessin de desmentir tota aquesta història:
«És indignarit que ara estiguem
aquí desmentint una cosa que
no ha passat i que pot fer molt
de mal a algunes persones. Ho
torno a repetir, estic molt emprenyat i" decebut*, perquè el Rexach es va mostrar molt decebut amb
problema és que ara la merda,
parlant clar, ja està tirada. El
Rexach, després de la seva
mal està fet i hi ha una sèrie de exposició, va contestar alguna
jugadors implicatsi Tot això és de les preguntes dels mitjans
molt trist, p e r q u è àra molta d'e c o m u n i c a c i ó . El tècnic
gent pensa que si els gossos lla- blaugrana ha negat que les padren, alguna cosa senten i que raules que va pronunciar dialguna cosa deu haver passat. lluns al vestidor davant els juTorno a repetir que crec que no gadors tinguessin cap relació
hi pot haver confiança entre a m b tot a q u e s t a s s u m p t e :
vosaltres i nosaltres si parleu «Quan jo parlo de la vida dels
de si ún es fica al llit amb una jugadors no sé res de tot aquest
o amb una altra en lloc de par- invent. Dic aquestes paraules
lar de futbol».
perquè quan les coses no van
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els mitjans de comunicació. / MIKEL LABURU

bé sempre rebo trucades per
dir-me que han vist un jugador
al casino o un altre prenent una
copa. Jo els dic aquestes parau^.
les perquè entenguin que han
d'èstar més pendents de la seva
feina. Mai hauria pensat quan
dilluns vaig pronunciar aquestes paraules que dimarts sortiria tot això». Rexach ha volgut
aclarir t a m b é que no té cap
p r o b l e m a per c o n t r o l a r els
seus jugadors: «Fa anys que no

veia una plantilla tan dòcil com
aquesta», encara que va llançar
un missatge a algun dels seus
jugadors després que es va filtrar a la premsa la xerrada que
va mantenir amb ells: «Em molesta molt més que algú expli, qui el que passa dins del vestidor que aquesta fantasia que
s'ha publicat».
El tècnic del Barcelona va
concloure la seva intervenció
reiterant la seva indignació: «El

pitjor de tot això, la llàstima, és
que cada vegada estem parlant
menys de futbol i més d'altres
coses. Quan arriba'un jugador
comencem parlant dels gols
que va marcar la temporada
passada i després sempre acabem parlant de moltes altres
coses. Ara estarerh tota la setmana parlant d'aquest tema i
no del partit que hem de jugar
diumenge que ve contra l'Osasuna.»

