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Carles Rexach I Entrenador del Barcelona

«És un triomf important, però no
és moment de fer volar eoloms»
DAVID COLOMER
Santa Cruz de Tenerife

L'entrenador del Barcelona va
tenir una de les rodes de premsa més plàcides de la temporada a l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. L'espectacular
0-6 no donava cap peu a objeccions, però Rexach va volguer
treure ferro al marcador i va dir
que «aquest triomf no és providencial, encara que sí que és
important. La situació era delicada i l'hem tirada endavant,
però ara no és el rnoment de fer
volar coloms ni parlar del calendari. Fa dues setmanes tothom feia els comptes de la vella
i semblava .que havíem de ser
líders, i després ja es va veure
què va passar a Vallecas i contra l'Osasuna. El que hem de fer
ara és guanyar dimecres i demostrar a la nostra gent que estem en la bona línia. El més important és l'equip».
El tècnic blaugrana va explicar que la part del partit que
més por li feia tal i com arribava
l'equip era «la primera rnitja
hora, però en canvi és la que
hem jugat millor. Després hem
baixat, però ha estat molt important poder fer el segon gol
abans d'arribar a la mitja part!
El futbol és així de capritxós,
avui hem fet els gols en moments molt importants que
han enfonsat el Tenerife».
Rexach va recordar que en la

primera volta «el Tenerife ens
va posar les coses molt difícils
al casa i té gent que arriba amb
potència i velocitat a l'àrea
contrària, per això he posat Puyol a tapar les internades per
banda i à Christanval aparellat
amb el seu davanter centre».
Un altre jugador que va merèixer una valoració individual
per part de Rexach va ser l'italobrasiler Thiago Mottai que
debutava en l'onze titular. «Ha
demostrat que pot jugar al primer equip, però això ja ho sabíem. Si no fos així, no l'hauria
fet jugar en un partit com el
d'avui», va dir un Rexach convençut de les possibilitats del
jugador. Un altre home que
lluita per la seva continuïtat a
l'equip és el porter Pepe Reina,
que va guanyar el pols de la títularitat a Roberto Bonano. «Avui ha jugat Reina, però qualsevol dia ho pot fer Bonano.
Les portes estan obertes per a
tots dos», va dir Rexach sobre
els porters.
El tècnic va admetre que sor- Rexach i Alexanko van arribar en crisi a Tenerife i la van deixar a la banqueta de Pepe Mel. / EFE
tir de Tenerife amb un resultat
tant espectacular «em treu una
THIAGO MOTTA
EL FUTUR
SALVAR EL CAP
mica un pes de sobre, perquè
no seré tant ingenu per dir que
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si haguéssim perdut tot continuaria igiíal». Rexach va acabar #íngeníi'!pjBi-iitííí"li|Hf;
la seva compareixença davant ii| queixi Kàguéssim I iliijçnfbstíiàrsïqiiéiiiiliil
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els mitjans de comunicació de=^i .Ih
dicant la victòria al vicepresi- siíP^í^utltotliàúr;ia;;ií;;
%tèm|fe;n lllDÒfliÉi'i; *>"'> lí'T·i'·'x·íííi >'«.'^ii ); riiv;! l'is
dent Francesc Ventura, mort
;1 continuat Igual ;i| lli
ahir d'un infart.
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Sergi Barjuan I Capità del Barcelona

Àngel Fernández | Vicepresident

«Aquesta és l'única Knia
que hem de seguir»

«Encara tenim un
deute amb rafició»

D.C.
Santa Cniz de Tenerife

Sergi Barjuan va optar per ser
prudent en el seu missatge: «Aquesta és l'única línia que hem
de seguir. Al vestidor, som
conscients que no hem fet res,
però la victòria era avui molt
important.» El capità blaugrana va demanar prudència envers els pròxims compromisos:

«No s'ha de magnificar la victòria perquè només són tres
punts. Avui hem estat encertats i ens ha sortit tot.» Per Sergi, una de les claus de la victòria
havia estat la rapidessa del joc:
«Hem jugat al primer toc, molt
ràpid i amb un alt grau d'efectivitat. Si l'equip juga centrat i
amb tothom treballant serà
molt difícil que ens guanyin,
avui ho hem demostrat», va ex-
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plicar. Per la seva part, el goleSanta Cruz de Tenerife
jador, Patrick Kluivert va reconèixer que, fins ahir, mai havia Tot i la inflada victòria, el vicemarcat quatre gols: «És la pri- president Àngel Fernández no
mera vegada.» Tot i això, el ju- es va voler deixar irifluènciar
gador holandès també va optar per l'eufòria del moment: «Enper la prudència: «Encara no cara no hem fet res, només
hem fet res. Là victòria només hem guanyat un partit que era
és un petit bàlsam a la situació la nostra obligació. Tot i EIÍXÒ,
que estem travessant.» Amb un encara tenim un deute anib la
«record per Ventura», va aca- nostra afició», va explicar. Ferbar el seu missatge el jugador. nández va voler dedicar la vic-

tòria al seu company de junta,
el prematurament mort Francesc Ventura: «Sonarà a tòpic,
però la victòria va per ell. Estem molt afligits per la pèrdua
perquè ha estat 20 anys treballant per aquest club, essent un
exemple i un model a seguir,
per tots nosaltres.» Fernández
va insitir en aquest aspecte: «Es
mereix molt més que aquest
0-6 amb què li hem volgut retre
homenatge», va comentar.

