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BARCA EL RETORN DELS DESERTORS

O Rexach
demana a la
directiva una
sanció exemplar
per a Geovanni i
Rochemback
O Els dos
brasilers,
juntament amb
Rivaldo, no van
arribar fins a la
tarda
O El club obre
un expedient i
cita els dos
jugadors perquè
aclareixin el
retard
O El tècnic es
planteja
enviar-los a la
gradería contra
el Saragossa
O Els jugadors,
que es van
entrenar a la
tarda, opten pel
mutisme

J.M. PUIG / A. PONZ
Barcelona

El tècnic del FC Barcelona, Caries Rexach, va demanar ahir a
la directiva, després de la sessió
preparatòria matinal, que sancioni els brasilers Fábio Rochemback i Geovanni pel retard en la incorporado ais entrenaments. L'entrenador del
Barca es va reunir ahir al matí
—als v e s t i d o r s del C a m p
Nou— amb el director general
de l'entitat, Xavier Pérez Farguell, i li va sol·licitar que obri
un expedient als dos jugadors
brasilers, que ahir tampoc van
participar en la primera sessió
d'entrenament, feta al camp de
la Masia. La resposta del club
a la petició de Rexach ha estat
immediata. A la tarda, mitjançant la plana web del club, s'anunciava que s'havia obert expedient informatiu als dos jugadors i que serem sancionats.
Geovanni i Rochemback —que
van arribar a la tarda d'un vol
procedent de Sao Paulo via Lisboa—han estat citats el pròxim
dilluns a les oficines del club
perquè expliquin els motius
del seu retard. El club vol saber
les causes concretes d'aquest
retard abans d'aplicar les me-
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sures disciplinàries. En el cas minal A i no van dubtar a agafar
que les seves explicacions no el camí de la incògnita. Pel que
siguin gaire convincents, la fa a Rochemback, el migcammulta serà exemplar, perquè pista brasiler no va sortir per la
no ha caigut gens bé que els dos porta falsa perquè tenia dues
jugadors hagin allargat les se- persones que l'esperaven a la
ves vacances, la qual cosa es p o r t a de la t e r m i n a l A. Roconsidera una falta força greu. chemback, tot i la seva moreLa multa econòmica podria ser nor, va sortir amb cara seriosa
sonada —s'especula que volta- i va quedar amb els periodistes
q u e hi h a u r i a
rà el milió de pesdeclarasetes— perquè es ^
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de les tres de la
més de 40 minuts
tarda a la terminal
l'aeroport del
amb la resta de
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Prat. Geovanni,
clòs Rivaldo, que
assessorat per Rihavia arribat en el
valdo —un expert a esquivar mateix vol— al Miniestadi.
els periodistes—, va optar des- Malgrat que no va donar cap
prés de recollir les maletes, per pista, s'especula que Carles
travessar el corredor interior Rexach no convocarà cap dels
que uneix la terminal A i la B dos jugadors per al partit de
i va agafar un taxi en direcció diumenge contra el Saragossa,
a Barcelona. Els dos jugadors ara que ja ha recuperat alguns
estaven informats a l'instant dels lesionats. El tècnic espera
del sEirau de periodistes que els la decisió de la directiva, que,
esperaven a la porta de la ter- en principi, no es pronunciarà
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fins que no hagi rebut les explicacions dels dos jugadors, però
aquestes no arribaran fins dilluns, d e s p r é s del partit al
Camp Nou. Amb aquest panor a m a és p o c p r o b a b l e q u e
Rexach els inclogui a la llista,
després de les declaracions crítiques que va fer el portaveu de
la plantilla, Sergi Barjuan. Al
Miniestadi, l'actitud dels dos
brasilers va ser molt semblant
a la que havien tingut a l'aeroport. Van esquivar en tot moment els periodistes i no van
voler fer cap tipus de declaració, tot i que Rochemback és
molt possible que comparegui
avui davant de la premsa per
donar la seva versió dels fets. El
brasiler, en principi, explicarà
la seva versió del retard juntament amb Geovanni avui al
matí, després de la sessió d'entrenament, que començarà a
dos quarts d'on2e. Finalment,
cal apuntar que en la sessió d'ahir a la tarda no hi va participar
el defensa Michael Reiziger. El
jugador holandès va excusar-se
i va al·legar una inoportuna
gastroenteritis. Tot i això, s'espera que avui es reincorpori a
l'equip i que, finalment, Carles
Rexach pugui dirigir un entrenament amb la tota la plantilla.

OPINIÓ DAVÍD COLOMER

Els nens no estan ben ensenyats
Canviar d'any és un pur formalisme temporal. Ja sabem que els propòsits acostumen a no complir-se, que continuem filmant i apuntant-nos a un gimnàs al qual
no anirem més al cap de tres dies perquè
no hi ha manera de saber com funciona la
màquina de muscidar els deltoides i perquè no tenen cervesa al bar. L'entorn del
Barca possiblement s'havia traçat l'objectiu de ser més seriós, però només lian calgut 48 hores del nou any perquè la imatge
de l'entitat hagi tomat a caure al llindar de
la comicitat. Qui mana en aquest equip?
Qui clava el cop de puny sobre la taula? El
vodevil d'ahir, que no es repetia des dels
temps somnolents de Romário, no només
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és culpa de dos jugadors que s'han passat
de frenada. Quan existeix una noció general de control, quan la disciplina s'exercita
més enllà d'un reglament intern, aquestes
coses no acostumen a passar. Possiblement aquesta era una de les poques virtuts
de Van Gaal. Amb l'holandès de caporal, a
cap nano de 19 anys com Rochemback li
hauria passat pel cap aquesta sedició infantil. I les multes tampoc no solucionen
res: als dos brasilers simplement els haurà
costat un pèl més cara la tropical nit de Cap
d'Any que van passar.
Potser van creure que ningú no els trobaria a faltar. O potser encara no saben que
el Barca no és l'Aüétíco Samheiro, encara

que hi hagi dies que ho pugui semblar. Devien pensar: si Kluivert se'n va a dormir a
les tantes, nosaltres ens quedem a la platja.
És ara que el club i el cos tècnic no poden
permetre actes més propers a l'adolescència que al professionalisme. Segurament
Rochemback, quan va arribar ahir a la terminal internacional del Prat i va contemplar la pila de fotògrafs i periodistes que es
plantejaven fer-li el passadís i aplaudir-lo
en to de mofa, ha entès ara què signifiquen
el Barca i una afieló que no pot ser traïda.
I això que van comparar Rochemback amb
Neeskens, tot i que molts ja tenen clar que
només s'assemblen per les turmelleres
blanques.

