
D
eserassessordelajuntadirectivadel
FC Barcelona, Carles Rexach (Bar-
celona, 1947) ha passat a a integrar-
sealacomissióesportivaques’acaba
de crear al club, integrada també pel
vicepresident esportiu, Jordi Mestre,
el directiu Javier Bordas i Ariedo

Braida, de 68 anys, director del Milan de 1986 al 2002.
Fill de la pedrera barcelonista, Rexach era un extrem
dret de tècnica exquisida, molt estimat pel barcelo-
nisme. Destacava pel seu gran driblin, els magistrals
llançaments de penal i els cops francs, per no parlar
de la seva intel·ligent posició en el camp, tot i que amb
ellemaquehadecórrerlapilotainoel jugador(laseva
frase cèlebre: «Córrer és de covards!»), la gent no sem-
pre el comprenia i el xiulava. Va ser considerat un dels
millorsextremsd’Europadel’època.Desenvolupàtota
la seva trajectòria esportiva al FC Barcelona, on hi va
arribar als dotze anys, des de l’infantil, el juvenil i el
CDComtal.Téelrècordd’havermantingutunarelació
contractual amb el Barça al llarg de 44 anys. Va dis-
putar amb el Barça un total de 656 partits, en els quals
marcà 197 gols. És el cinquè jugador amb més partits
oficialsambelBarça(449partits i122gols).Comatèc-
nic s’inicià a les categories de formació del Barça. L’a-
ny 1984 creà l’escola TARR. Fou vuit anys segon en-
trenador del Barça de Johan Cruyff (entre l’any 1988
i el 1996), amb qui guanyà quatre lligues i una copa
d’Europa. Posteriorment va ser entrenador del primer
equip entre l’any 2001 i 2002. També visqué una cur-
taetapad’entrenadoralJapó,dirigintelYokohamaFlu-
gels a la primera divisió japonesa. Actualment és co-
mentarista i tertulià de ràdio i televisió.

VostèvaserfonamentalenelfitxatgedeMessi,quan
aquest tenia 12 o 13 anys; com va anar? Messi lla-
vors era un nen baixet. El Dr. Borrell ens havia dit que
creixeriafinsa1,69-1,70comamolt.Latocavabé,però
no hi veien futur. Van muntar un partit a les cinc de
la tarda. Va començar abans que jo sortís al camp. Sor-
tia des de l’angle diagonalment oposat a la banque-
ta, a on em dirigia caminant entorn de la gespa. En-
cara no era a la porteria ja vaig veure que calia fitxar-
lo. «És un nen per jugar a futbolí», em van comentar
d’altres tècnics. «Doncs porteu-me’n uns quants d’a-
quests nens de futbolí, perquè els fitxarem tots».

Què li va passar l’any passat a Messi? Massa coses
de cop. El fill, la dona, hisenda, la lesió, el mundial, la
família... Estava avesat a dinar al club i a reposar ha-

vent dinat. I em sembla que potser va menjar més
pizzes de les que volia o calia.

ÉscertquequanLuisEnriqueestavaalsju-
venils i Pep Guardiola al primer equip no
s’entenien? Em sembla que a Luis Enri-
que no li agradava que li pispés jugadors.
Els que anaven al primer equip, ni que fos
a entrenar, després, amb ell, no jugaven.

Un defecte de Luis Enrique. Ha co-
mençat amb massa normes. «Qui no
entrena, no juga»; d’acord. Veurem què

passa quan no s’entreni Messi i el neces-
siti. Una vegada, en un partit europeu, ve-

níem d’un altre en què mitja plantilla havia
quedat baldada i jo vaig dir: «A qui li faci mal

alguna cosa que m’ho digui, perquè serà sub-
stituït. Només jugaran els que estan al 100%». Van

venir primeres figures a queixar-se i no van jugar. Al
vestidor,Laudrup,enveurequehihaviabaixes,sem’a-
costa i em diu: «Míster, jo també em ressento del ma-
luc, però no ho he volgut dir...». Li vaig dir: «Mira, tu,
al 50%, ja em serveixes...». En futbol no hi ha línies rec-
tes! Quan Van Gaal va tornar a entrenar el Barça, per

segon cop, jo el vaig as-
sessorar.Lapremsaemva
preguntar si jo l’havia
aconsellat. Vaig respon-
dre que això no era relle-
vant; l’important és que
ho beneís el director del
diariSport.Hivahaverun
embolic considerable. La
línia recta no existeix. En
Van Gaal ho sabia.

I en Pep Guardiola? En
Pep interpretava molt bé
elspartits.Hovaaprendre
de Koeman, que va ser el
primer jugador que, com
a entrenadors, vàrem es-
collir per fer aquesta fun-
ció al camp. Calia algú
que fos capaç d’enten-
dreràpidamentqualsevol
indicació o canvi tàctic
des de la banda, en fun-
ció de com anava el par-
tit. Des de la banqueta és
molt difícil corregir di-
verses posicions dels ju-
gadors sense una figura
així, que ho entengui i
sigui capaç de transmetre
ràpidament els canvis als
companys. Als jugadors,
quan surten, els pots dir
què han de fer, però no
complicar-los amb or-
dres posteriors i diferents
segons vagi el partit. Si ho
fessis, no recordarien les
alternatives i quan vol-
guessis canvis seria un
embolic. És també el cas
de Xavi. Maradona, per

exemple, no entenia el futbol. En canvi, Cruyff no no-
més jugava molt bé, sinó que també l’entenia.

Quines diferències hi ha entre el Barça i el Madrid?
Són els dos equips espanyols de més pressupost. Te-
nen jugadors de primera. Si els jugadors hi van, han
de guanyar. Però cal fer un equip d’entesa i no sé si el
Madrid el té. De tota manera, Florentino Pérez mira
el mercat mundial. Vol un equip galàctic, d’aparador.
Del Bosque o Di María són lletjos per al Madrid. Ben
diferents de Kroos o James. Enteneu què vull dir? Ro-
naldo és el buc insígnia. Florentino cerca vendre mar-
ca internacional.

I les diferències amb el Bayern? El Bayern el porten
ex-jugadors. Un gestiona, l’altre té l’àrea tècnica. I Gu-
ardiola entrena. Punt.

QuèopinadelamalasortdeVíctorValdés? Crecque
es va equivocar liquidant el seu contacte ja al mes de
maig. El varen aconsellar fer-ho per raons fiscals, amb
la idea de fitxar la temporada següent pel Mònaco.
Però el pitjor és que va sortir del Barça sense tenir les
cosesproulligades.IgualquelivapassaralPepel2001.
Pensava anar a la Juventus i, llavors varen fitxar Fabio
Capello, que és un entrenador de fúria i no el va vo-
ler; per això va acabar al Brescia. Veurem què passa...

És comparable amb Casillas? Ara Casillas és un ab-
sent.

Del Tata Martino què en diu? Una bellíssima i bo-
níssima persona.

Deulofeu? Bo. Potser s’ho té un pèl massa cregut.

Munir? Està cremant etapes amb velocitat i cap, però
encara s’ha de fer.

I Sergi Roberto? Juga però no es nota. Sembla com
si no s’atrevís. I ara ha començat a passar amb Raki-
tic.Perjugarbé,nocalpensargaire.Acopselmés«ton-
to», és el que funciona millor. Hi ha jugadors que ju-

CARLES REXACH Exjugador i exentrenador del Barça

Amés d’un famós i carismàtic exfutbolista dels anys 70 i posteriorment entrenador de futbol, conegut
amb els sobrenoms de Charly i el noi de Pedralbes, Carles Rexach és una institució a Can Barça, fins al
punt que el passat gener va ser l’elegit per lliurar a Messi el trofeu de màxim golejador històric del club.

«Els jugadors
de futbol
són com

un internat
de col·legi»
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TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA

FOTOS:

� Sobre aquestes
línies, Carles Rexach
(segon per la dreta)
amb Javier Bordas,
Ariedo Braida, Josep
Maria Bartomeu i
Jordi Mestre,
el dia que va ser
presentada la nova
comissió esportiva
del Barça, la
setmana passada;
a la pàgina de la
dreta, l’exjugador
i exentrenador del
Barça, a l’Escala.
EFE/ANIOL RESCLOSA
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guen amb tots els entrenadors: Asensi, Pujol, Xavi, jo...
Abans xiulaven quan des de l’extrem passava la pilo-
ta enrere. Bakero, per exemple, també ho va patir. No
s’entenia que era una feina que perseguia ajuntar lí-
nies i que l’equip estigués més compacte.

Ha canviat molt el futbol? En tots sentits. En l’eco-
nòmic, en el del tracte al jugador, en el tècnic i en l’es-
tructural. L’econòmic salta a la vista en els fitxatges,
traspassos i clàusules de rescissió. Al seu temps, tenies
duesbotesperalatemporada;arate’nfanamidaqua-
ranta parells. Inicialment no ens canviàvem la sa-
marreta suada ni a mitja part. Després, sí, i en podies
regalar fins a set en una temporada; si en regalaves
més, anaven a compte de la teva butxaca. Ara els ju-
gadors regalen els dos jocs a cada partit. Admeto que
el Barça dels anys 60, tècnicament, era bastant flui-
xet. Venien nous jugadors i me’ls mirava. Per exem-
ple, Serafín. «Et prendran el lloc», em deien. «No hi
ha perill...», responia. Jo havia començat amb una da-
vantera amb Rifé, Pereda, Re i Fuster. Quan va arribar
Rinus Michels, l’home de la «taronja mecànica» i Jo-
han Cruyff, les coses van començar a canviar: Van pu-
jar Pujol, Martí Filosia, Marcial, Sotil... Va arribar Nes-
keens. Tot canvià en tots sentits.

Què ha significat el tiqui-taca? La gent ens atribuí a
Johan Cruyff i a mi l’invent del tiqui-taca. No, no... El
tiqui-taca, per ell mateix, no és res. Nosaltres fèiem
«rondos». Els nostres «rondos» es feien de forma que
els jugadors del mig no ens agafessin mai la pilota, és
a dir, amb la finalitat de conservar la pilota, retenir-
la, assegurar-la... Ara Simeone, de l’Atlètic de Madrid,
també fa «rondos», però amb una altra perspectiva:
que els jugadors del mig del camp robin la pilota sem-
pre que puguin, desconstruint el joc de l’altre...

I amb jugadors com Koeman, trencaven la pressió
sobre la defensa? A Koeman el vam fitxar com a in-
terior o migcampista. En aquella posició era una pa-
tata. Era tan lent que no funcionava. Llavors amb en
Johan vàrem decidir posar-lo de central, i la vàrem en-
devinar. Des d’allà les passava com pocs. I va acabar

manant damunt del
camp, cosa que al Pep,
que el va substituir, li va
costardefer...Penseuque
una passada llarga de
Koeman arribava a uns
60metresenllà.Aleshores
era bàsic col·locar-lo a
prop del mig del camp.
Això s’aconseguia amb
els tocs curts que ajunta-
ven els jugadors.

Serveixen d’alguna cosa
les concentracions? En
segons quins partits hi
ha jugadors que el que
necessiten és que els des-
concentris. Els has de dir
que si demà perdem, no
passa res...

Doncs per què concen-
traven els jugadors la
vigília? El primer cop
que ho vaig fer em van fer
morros. L’endemà la
premsa em demanà el
perquè de la concentra-
ció. «Mirin –vaig dir–,
quan jo em vaig casar i el
nen plorava a la nit, feia
un cop de colze a la meva
muller, ella s’alçava i por-
tava el nen a una altra ha-
bitació perquè pogués
seguir dormint. Ara, la
donatambétreballaiésel
jugador qui s’aixeca...» En
un hotel segur que no te-
nia aquest problema. I,
ara, ja em poden dir mas-
clista...

És cert que els jugadors
paguen multes quan ar-
riben tard o fan trape-
lleries...? I tant! Vaig vo-
ler-les pactar amb ells.
Em van dir: «Cada mali-
feta 10.000 pessetes». Els
vaig dir si em prenien el
pèl. Vam acordar 10.000
la primera vegada, 20.000
lasegona, ianardoblant...
Vaig recollir al cap de la
temporada 18 milions de
pessetes. Quines males
passades són més fre-
qüents? Retards a entre-
naments, als àpats, a l’au-
tocar... No apagar el llum
de l’habitació a mitjanit.
Emprar el mòbil a l’hora
dels àpats. Beure Coca-
cola o altres begudes ga-
sificades...

I, com a jugador, perso-
nalment com ho porta-
va? Jo vaig ser solter fins
als 32 anys. Vivia a casa
del pare i la mare. Fèiem
les nostres malifetes, és
clar.Els jugadorssóncom
un internat de col·legi.
Estàvem en una mena
de túnel. Dilluns: viatge i
recuperació; dimarts, en-
trenament; dimecres,
partit (i viatges) o entre-
nament: dijous, rondo...
Busques qualsevol vàl-
vula de sortida. Quan
viatjàvem a l’estranger,
també era molt diferent.
Perexemplerecordoanar
a jugar un partit oficial a
Polònia.Entotal,dosdies,
un d’anar i un per tornar.

Quan arribaves, estaves tant cansat que només volies
dormir. No tenies esma ni per atendre la nòvia. Ara,
quan els companys es van començar a casar, les do-
nes els controlaven fins quan sortíem dels entrena-
ments.Sensefernoms.N’hihaviad’abassegadoresque
jo no hauria aguantat. Ara passa el mateix... Les pa-
relles dels jugadors els fan anar més a ratlla que l’en-
trenador.

Ens podria explicar les tensions entre vostè i Johan
Cruyff?TotcomençaquanCruyfffaunesdeclaracions
informant que plegava. Jo m’hi vaig sumar defensant-
lo,peròllavorsellemvadirqueemquedés.QuanCru-
yff fou substituït jo vaig dir que només acabaria els dos
partitsquefaltavenitotseguitmen’aniriaambell.Més
tard, en una reunió força histriònica, amb la presèn-
cia de Gaspart, hi va haver de tot: fins i tot alguna ca-
dira va voleiar. Cruyff estava molt empipat fins al punt
que el seu fill no se’m va presentar al primer partit al
qual un servidor, ja tot sol, l’havia convocat. Truco al
Johan i el fa venir al partit. Vaig arranjar aquest tema
dient-li que una cosa érem nosaltres i l’altre els nos-
tres fills. Llavors li pregunto al Jordi si vol jugar i em
diu que sí. Comença el partit i quan ja perdíem per 2-
0, decideixo fer dos canvis i quan estem 2-3, faig sor-
tir Jordi Cruyff. El públic l’aplaudeix molt. El president
Núñez em volia matar... En el següent partit, el per-
díemper2-0peròambelPepelvàremaconseguirem-
patar. Després d’aquests dos partits ja s’havia acabat
el campionat i vaig plegar. Em vaig acomiadar dels ju-
gadors i del club. Bé, el club va fitxar Robson. Tot al
seu lloc, només que després d’haver-me estat dos me-
sos a casa, Robson em va oferir anar de segon seu. Li
vaig contestar que no, doncs jo estava amb Cruyff. En-
front la seva insistència i la d’altres instàncies del club,
vaig decidir anar a parlar amb en Johan. Em va dir que
li cabrejaria molt si fos entrenador del primer equip
del Barça, però si feia qualsevol altre tasca tant li feia.
I això és el que vaig dir al club i el que vaig fer. Llavors
es va a començar a dir que havia traït en Johan i tot es
va embolicar. Així, doncs, cal deduir que, tot i que en
Johan m’havia dit que no hi tenia inconvenient, en el
fons li va saber greu. Tot i que el problema d’en Johan
probablement és a casa seva... Abans Cruyff estava tot
el dia a casa meva. Em trucava ja a les 8 del matí, so-
vint quan jo encara dormia. Ara només ens trobem
algun cop al Muntanyà, on coincidim quan anem a
jugar al golf, ens preguntem per la família i poc més.

I entre Pep Guardiola i Tito Vilanova? Va passar una
cosa semblant. El Tito tenia un gran temperament. El
conflicte sorgeix quan accepta entrenar el primer
equip. D’entrada en Pep semblava que ho havia ac-
ceptat, però l’entorn li varen omplir el cap. I és que te-
nien una oferta tots dos per entrenar el Manchester,
un cop passat l’any sabàtic, que també tenien pagat.
Lacosaesva agreujaraNova York,quanelTito vaanar
a una clínica a fer-se un tractament oncològic i en Pep,
que llavors hi residia amb la seva família, mai no el va
visitar. En Pep ho sabia, ja que, en algun moment de
l’estada, varen coincidir físicament les dues mullers.

Per què el Madrid té més copes d’Europa? Perquè
per guanyar-la l’havies de poder jugar. Només hi par-
ticipava el primer de la lliga i nosaltres mai no que-
dàvem campions. Tot i que, dels que la jugaven, no-
méserenbonsalgunsequipsd’Itàlia,d’Anglaterraid’A-
lemanya i... para de comptar. En canvi, nosaltres ju-
gàvem la Copa Fires o de la UEFA, que era més difí-
cil que la lliga de Campions, ja que era a un partit. No
hi havia lligueta i et podia tocar qualsevol el primer
partit.Hihaviatotselsbonsiesfeiaméscomplicatpas-
sar.D’aquestessíquen’havíemguanyat!Arahihamol-
tadiferènciaentreequipsi,ambelspreusdelsfitxatges,
cada cop n’hi haurà més. Tot va contra els febles.

El futbol és una maregassa plens d’esculls i vel·le-
ïtats i vostè ha sabut navegar prou bé... Us posaré un
exemple. En un partit Barça-Madrid no em sortien les
coses, la gent m’escridassava i xiulava a tot pulmó. Fins
vaig sentir crits de «Rexach al banquillo!»... A punt d’a-
cabar el partit, va arribar un córner a favor nostre. Jo
els tirava sempre, però no em vaig atrevir anar a l’an-
gle per por que no em tiressin alguna cosa al cap. Em
vaig quedar fora l’àrea i al davant de la porteria amb
tanta fortuna que la pilota va arribar just on era; no
vaig dubtar ni un segon, vaig rematar tal com venia i
la pilota va entrar per l’esquadra. Va ser un gran gol!
Els que em volien estossinar m’esperaven la sortida
i em volien pujar a coll-i-bé com si fos un torero... �

¶
«En una reunió
força
histriònica
amb Cruyff i
Gaspart hi va
haver de tot:
fins i tot
alguna cadira
va voleiar»

¶
«Deulofeu és
bo; potser s’ho
té un pèl
massa cregut»

¶
«Les parelles
dels jugadors
els fan anar
més a ratlla
que
l’entrenador»

¶
«Hi hamolta
diferència
entre equips»


