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BARCA E L . « P i T y » A PUñTPEU

REAPARÈJXEi

El defensa per a qui
mai van trobar
recanvi
Als 20 anys ja havia jugat
33 partits a primera Als 21 '
—quan va guanyar l'or
olímpic—,38 Als 22, 35;
als 23,37 Als 24 va deixar
l'Sporting i va arribar al
Barca Era el seu pnmer any
al Camp Nou I va
disputar-ne un total de 30 .
Als25,31,als26,21,als
27,15; als 28,31, als 29,
••
251 la temporada passada
—^ja amb 30 anys—, va ^
acabar amb 19 per una
inoportuna lesió que li va
impedir seguir sumant
Abelardo Fernández (Gijón
19/3/70) continua sent un
dels defenses en actiu que
més partits ha jugat, tot i
que aquesta temporada
. encara es manté inèdit. Ha [
plogut molt des que amb
19 anys, van fer-lo debutar
al Santiago Bernabeu
formant part d'una les'
millors generacions de
futbolistes que ha donat
l'escola del Mareo Fitxat
perCruyff, vaserunfixen les alineacions de Robson
Va guanyar-se la confiança
d'un Van Gaal que va
portar més recanvis que.'
mai en la seva posició i va
tornar a ser intocable en
l'any de Serra Ferrer Amb
31 anys 113 temporades a
pnmera, el «Pitu» desitja
debutar amb Rexach Vol
tornar amb força i
demostrar que encara li
queda futbol El genoll
—va ser operat al març—
no serà impediment.
Abelardo en el decurs d'un entrenament. El jugador asturià diu que està llest per reaparèixer. Ha posat fi a un calvari de deu mesos. / M. LABURU

vembre o ara. Ni érem el millor
equip d'Europa quan vam guanyar a Liverpool ni ara sòm un
equip mediocre. Les conclusions es treuen a final de temporada.»
—És un problema d'actitud, com es
diu?

—«El jugador que, tingui un
problema d'actitud rnd mereix
portar aquesta samarreta. Jugar en el Barca i defensar
aquests colors són coses que et
motiven per si soles.»
—0 es reacciona ara, o es perd definitivament el tren...
—«Ehcara queden disset partits, que són molts. El que hem
de fer és guanyar l'Osasuna
perquè no fer-ho seria un revés
important. L! equip té qualitat
per reaccionar i ho ha demostrat. De la mateixa manera que
hem fet partits no gaire bons.

LACRIS!

aSom22ala
plantilla i qualsevol
ha d'assumir la
responsabilitat,
falti qui falti
>
n'hem fet altres de brillants.
Hem de trobar el terme mig i
ser cada vegada més regulars.»
—L'altre dia Quevedo (Rayo Valleca-'
no) va dir que ei Barca perdia caràcter
amb absències com la seva o la de Luis
Enrique. Hi ha molta gent que ho comparteix.

—^^«No ho comparteixo. A l'equip hi ha jugadors prou vàlids
perquè no es trobi a faltar gent
com Luis Enrique o Abelardo.
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Malament rai si en un equip
com el Barca es trobés a faltar
gent que no hi és. Som
vint-i-dos a la plantilla i qualsevol ha d'assumir la responsabilitat en un moment, donat,
falti qui falti.»
—Què veurem abans, el Barca amb la
Champions o l'Sporting a primera divisió?

—^<M'agradaria les dues coses."
Tot i això; és mésfòcilveure el
Barca amb ima altra copa d'Europa. Per a mi seria meravellós
que es complissin les dues coses.» ,
.
.
—I Abelardo aixecant-la?
—«Si guanyéssim la Champions, l'aixecaríem tots. Ser
campió d'Europa és prou satisfactori perquè aixequi el trofeu
tota la plantilla.»
—Va començar amb una medalla d'or
a Bacelona. Deu anys després s'ima-

LA RENOVACIÓ

O Depèn
exclusivament
del Barca. No tinc
la paraula en
aquest tema
ginava que guanyaria alguna cosa més
del que ha guanyat?
—«Nò, ni molt menys. En un
club com el Barca sempre guanyes molts títols. A excepció de
la copa d'Europa, he guanyat
lligues, copes, supercopes
d'Espanya, d'Europa, una Recopa. Em falta també la UEFA,
però en un equip com el Barca
no és fàcil jugar aquesta competició. A excepció de la Chàm-

pions he guanyat tots els títols
possibles.»
—Fa temps va dir que una de les seves
obsessions era jugar a l'estadi de Maracaná. No pensarà retirar-se sense
fer-ho?

—«No sé si una obsessió. Ésun
camp on m'encantaria jugar.
Els dos camps més mítics per
íni eren Wembley i Maracaná.
A Wembley hi he jugat dos cops
i a Maracaná m'agradaria molt
fer-ho. Tot i que sé que no serà
fàcil.»
'
—Per cert, acaba contracte. No hi
haurà problema per continuar, oi?
—«En el Barca? Dependrà exclusivament d'ells. No tinc la
paraula ni la decisió en aquest
tema. Si ells volen i poseij bona
predisposició seguiré. Si no,
hauré de buscar una altra sortida. El mèu desig és continuar
però no depèn de mi.»

