EL 9
Diumenge 13 de gener del 2002
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200 per cent»
Oc<Perjugarbé,t'liasde
divertir i no pensar massa.
Diumenge ho vam fer»
Tot i la confiança que té que els
tres punts es quedin a casa, el
tècnic blaugrana va respectar
moltíssim u n Sevilla que es
presenta al Camp Nou com el
segon millor visitant de la lliga
i havent guanyat els dos últims
partits a camp contrari —^Alavés (0-1) i Vila-real (0-2).
«Rival difícil» «Quan va començar la lliga, la gent deia que
era un equip de segona divisió,
però a mi llavors ja em feia molt
de respecte. Té molta agressivitat i és un eqliip tremendament incòmode. S'ha demostrat que és un rival molt complicat. Vindrà al contraatac i
ens posarà les coses difícils», va
explicar. Tot i els elogis cap a
l ' e q u i p de C a p a r r ó s , no va
amagar que les baixes dels seus
principals referents en atac
(Moisés i Reyes) el debilitaven
considerablement: «Moisés estava en un moment molt dolç,
i Reyes és un grandíssim jugador amb molta velocitat i que
ens podria haver creat molts
problemes. Si ens toca beneñciar-nos d'aquestes absències,
molt millor.» Per contra, sembla haver recuperat la total
confiança en u n trident del
qual depèn bona part de la trajectòria del seu equip: «Rivaldo
i Kluivert van i n t e r c a n v i a r
constantment les seves posicions, i això és importantíssim.
Si permutes constantment les
posicions, crees més problemes a l'adversari, perquè si no
t ' a c a b e n agafant s e m p r e la
mesura. Amb tot, els defenses
del Sevilla són molt més agressius que els del Saragossa.» El
Barca també hauria de ser-ho
aquesta tarda.

O «El IVIadrid és un equip
que acaba de néixer i per
tant encara no ha fet res»

O «El Sevilla és un rival
tremendament incòmode, no
ens ho posarà fàcil»

Confirma que
repetirà el mateix
onze inicial
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«L'equip serà el mateix.»
D'aquesta manera Carles
Rexach va confirmar que
repetirà el mateix onze que.
va obtenir la victòria contra
el Saragossa. El que havia
dit just després de derrotar
el Saragossa la setmana
passada Serà el mateix
onze titular, però la
banqueta, amb l'excepció
de Bonano, serà totalment
diferent. Geovanni,
Rochemback —complert
el càstig—Gerard i
Reizigersón novetat'en la
llista Per contra, cauen
Andersson, Overmans i
Coco—s'afegeixen a
Alfonso— El tècnic
blaugrana va explicar que
continuarà apostant per
fer les convocatòries de
setze I no pas de divuit
«Entra més en la meva
filosofia», va argumentar
Rexach va explicar que
havia optat per no fer-hi
entrar Luis Enrique, perquè
encara no està del tot bé.
«És un home molt
important però encara.no
està al cent per cent. La
lliga és llarga I la gent ha
d'estar al màxim »
Overmans—amb petits
problemes—, Andersson i
Luis Ennque també són
baixa per lesió, i per decisió
tècnica no es vestiran de
curt ni Coco ni Dani /Àp

EL MADRID

BONANO

<D No és un equip
mític que hagi
guanyat cinc
lligues i una copa
d'Europa

(D Ha donat una
mostra més que
és un autèntic
professional. No
ha canviat en res
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Carles Rexach va tenir ahir paraules d'elogi envers Bonano i Alfonso. / EFE.

«Alfonso i Bonano són un exemple a seguir»
A banda del partit, Carles Rexach va voler tenir
paraules d'agraïment cap al ja exdavanter
blaugrana Alfonso—ahir va debutar marcant al
Marsella,—, un jugador amb el qual no ha
comptat gairebé gens- «És positiu que hagi
marxat Ha estat un home exemplar en aquest
vestidor Sense jugar amb assiduïtat s'ha
comportat sempre com un autèntic '
professional», va explicar El tècnic considera
beneficiosa la cessió i no va voler descartar un
possible retorn del madrileny a Can Barca, en
vista l'any vinenf «Tant el club com ell hi surten
guanyant Si funciona bé a Marsella, té
l'oportunitat de tornar a la selecció, havent-hi
un mundial pel mig. A més, si ho fa bé tindrà
l'oportunitat de jugar aquí l'any vinent. El 30 de
juny torna a ser jugador nostre», va dir En certa
manera va recomanarà Dani i Dutruel—els
altres dos jugadors que no entren en els"seus

plans—que adoptin la mateixa solució que ha
fet Alfonso «Si no tens possibilitats de jugar,
una cessió sempre t'ho permet Ells ho saben,
però no tinc res a dir amb la seva postura Entenc
les paraules de Dani, que per marxar del Barca
ha de ser per marxar algún equip interessant»,
vaafegir-hi.
En referència a Roberto Bonano va destacar.
la manera com s'ha pres la suplència, el fins
diumenge passat titular indiscutible. «Ha donat
una mostra més que és un autèntic professional
Sap que aquestes situacions passen en el món
del futbol I quan s'ha vist fora de l'equip no ha
canviat en res la seva actitud, és la mateixa.
M'ha demostrat que puc comptar sempre amb
ell I ha donat una mostra més que té una
personalitat ben definida», va dir per explicar
una suplència que, a banda de l'argentí, hi ha
molta gent que encara no entén /ÀP

