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«Noéslafi del món,
pe rò este m m o 11 f u m u ts »
O Kluivert reconeix que el
Barca ha tocat fons i ho fia
totals dos pròxims partits

O Diu que diumenge Tequip
va notar el neryiosisme de
tota la setmana passada

O Lholandès creu que les
solucions les han de trobar
els jugadors i no pas Rexach

MIQUEL ROCA
Barcelona

Patrick Kluivert no va tenir mirarrients ahir á l'hora d'admetre que la situació del Barca és
«molt fumuda». El davanter
holandès, que diumenge no va
poder jugar contra l'Osasuna
per sanció, va réfconèixer que la
imatge d o n a d a per l ' e q u i p
blaugrana va ser «molt dolenta,
perquè yam jugar molt malament i vam fer que la situació
és tornés encara més difícil del
qué ja ho estava després de
p e r d r e a Vallecas». Kluivert
pensa que en el mal joc del Barca hi và tenir molt a veure «tot
el que s'havia dit i escrit durant
la setmana passada. El nerviosisme que això va provocar va
sortir sobre el camp». L'holatidès, però, va coincidir amb el
que havia dit diumenge el president Gaspart i va matisar que
« i n d e p e n d e n t m e n t del que.
passés durant la setmana,, res
és excusa per justificar el mal
partit que vam fer».
En la seva primera compareixença pública després que
es va desfermar el presumpte
escàndol de Madrid, Kluivert
va explicar que «és molt difícil
viure tal cóm nosaltres ho vam
haver de fer la setmana passada. Tot el que s'ha dit d'aquest
cas és mentida i no entenc com
és possible inventar-se coses
així. Tant jo com tots els meus
companys estem molt afectats.
Tinc dona i fills i sóc partidari
d'anar als jutjats perquè aquest
cas s'aclareixi». En el moment
de fer aquestes declaracions,
Kluivert va assegurar que desconeixia que ahir mateix a la
tarda hi hagués convocada unà
reunió de representants i advocats de diversos jugadors per
estudiar les primeres rnesures
a prendre en la seva defensa. La
reunió, però, no es va celebrar
finalment.
Tots amb Réxach. Kluivert va
ser crític amb la situació espór-

l

Kluivert assegura que la unió dins del vestidor blaugrana és ferma, /EFE

EL PÚBLIC -

car una barrera entre els jugadors i el tècnic a l'hora de bus(D Som nosaltres
car solucions: «Rexach fa l'alineació i ens p o s a sobre el
els que hem de
camp, però a partir d'àquí els
que juguem som nosaltres. Per
recuperar la
tant, som els jugadors els únics
confiança de la
que podem tirar això endavant.
No és la fi del món, però estem
gent, no al revés
fotuts i ara tot passa per guanyar els dos pròxims partits
contra el Lleida i,el Tenerife^ Si.
tiva del Barca però en cap mo- els tirem endavant, sóc optirrient va traslladar la crisi a J'in- mista». El primer d'aquests dos
terior del vestidor o a la relació partits als quals Kluivért s'agae n t r e la- plantilla i Carles fa com un clau roent per capRexach. «Tots els jugadors es- • girar la situació és aquesta nit
tem units entre nosaltres i en al Camp d'Esports de Lleida eh
el suport a l'entrenador», va as- una semifinal de la copa Catasegurar el davanter holandès lunya que l'internacional hoque, en canvi, sí,,ya voler mar- landès va qualificar de *<molt
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o Tot el que es va
dir és mentida i
em va afectar
molt. Tinc família
i aniré als jutjats
, difícil, perquè és un partit en
què no tenim res a guanyar i sí
molt a perdre. Juguem contra
un segona B i ja sabem el que
va passar a Figueres».
De la mateixa manera que
Kluivert va allunyar Rexach de
qualsevol responsabilitat, ho
va fer també amb el públic que
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diumenge và acabar corejant i
celebrant el joc de l'Osasuna a
l'estadi. «Hem d'acceptar que
el públic ens xiuli, perquè per
^ellè també és molt difícil acceptar la situat ió en què estem. És
clar que seria millor tenir sempre l'afició a favor, però som
nosaltres els que els hem d'ensenyar que poden seguir confiant enl'equip, no al revés», va
explicar l'holandès.
Kluivert també va admetre
que «en moments com aquest
és quan més trobem a faltar
una persona amb capacitat de
lideratge com Pep Guardiola.
Amb ell també perdíem partits
i teníem males ratxes, però coneixia molt bé el club i el vestidor».

