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Menyspreu
O Rivaldo es
mostra contrari
que el Brasil
s'enf ronti a
Catalunya en un
amistós
O Prefereix
jugar contra
Espanya perquè
és una selecció
que serà al
mundial
O Creu que el
Brasil ha de
jugar contra
seleccions
reconegudes
per la FIFA
OConsidera
que una
ensopegada de
la «seleçao» els
carregaria de
pressió
O Gaspart va
parlar amb
Rivaldo per
fer-li entendre
el sentit de la
selecció

JOSEP M. PUIG
Barcelona

rivals que serviran als brasilers
de preparació pei: a la copa del
món.
.
Rivaldo, però, va posar el dit
a la Haga quan va recordar que
la selecció catalana no està reconeguda oficialment per la
FIFA en el concert internacional. «Oficialment no és una selecció reconeguda i és massa
pressió per nosaltres. A més; jo
tampoc estic d'acord que Brasil jugui contra clubs i equips.
El Brasil ha de jugar contra seleccions perquè és una selecció
molt complicada. El Brasil no
ha de jugar contra la selecció
gallega, ni l'andalusa ni la del
País èasc. És massa complicat
per als jugadors.»

Rivaldo va menysprear ahir la
selecció catalana. El davanter
brasiler es va mostrar contrari
que la selecció carioca s'enfronti a Catalunya en un amistós de preparació per al mundial del mes de març i va afegir
que prefereix, jugar contra la
selecció espanyola. «Jo no estic
d'acord a jugar contra Catalunya. Hem de jugar contra la selecció espanyola o qualsevol
selecció estatal, no contra Catalunya», va sorprendre Rivaldo al final de la seva compareixença amb els periodistes al
Camp Nou ahir al matí.
D'aquesta manera, Rivaldo
va tornar ahir a escena després Costa amunt. Si abans-d'ahir
de quasi un mes lluny dels te- el camí cap a la convocatòria
rrenys de joc i sense parlar . d'un partit amistós entre la seamb la premsa. El
lecció catalana i
brasiler no no- f** ^ ® M MB M| . el Brasil s'aplanamés va repassar,
va després qüe el
Jo no estic
l'actualitat blautècnic Luiz Felipe
d'acord a jugar
grana sinó que
Scolari va fer oficontra
també va valorar
cials les dates dels
Catalunya. Hem
• eh forma de bompartits amistosos
de jugar contra.
ba informativa la
abans del munla selecció
possibilitat que la
dial, les declaraespanyola o
selecció catalana
cions de Rivaldo
jugui un amistós
d'ahir van encenqualsevol
contra la selecció
dre la llum d'alarselecció estatal,
del Brasil. A Rivalma al país sud-ano contra
do no li van faltar
mericàpelfetque
Catalunya
arguments per dir
Catalunya no és
el que va dir ni
una selecció rejustificacions de la seva poca coneguda oficialment. La conpredisposició a jugar contra federació brasilera volia conCatalunya. «Amb tots els res- cretar un enfrontament contra
pectes per la selecció catalana, la selecció espanyola per al dia
és massa pressió per nosaltres 27 de març però la federació
jugar contra Catalunya. El Bra- estatal s'hi và negar pel fet que
sil es troba en una situació di- ja tenia compromès un altre
fícil després de la fase de clas- partit contra Holanda el masificació per al mundial i jugar teix dia.
contra la selecció catalana poCom que Brasil volia jugar
dria fer apujar la pressió», va tant sí com no un amistós el 27
explicar. Rivaldo en referència de març a la península ibèrica,
a una possible derrota contra la federació catalana va coCatalunya de la selecció cario- mençar a moure fils per portar
ca, que posaria en peu de gue- els brasilers a Barcelona i comrra altre cop la premsa brasi- plir l'anunci als jugadors catalera contra la selecció. Brasil lans que va fer el president de
ha tingut molts problemes per la Federació Catalana de Futclassificar-se per al mundial bol (FCF), Jaume Roura, el dia
de Japó i Corea —no ho va fer de Catalunya-Xile. El principal
fins a l'última jornada de la inconvenient per aquest enfase classificatòria-^ i Rivaldo frontament —a part de les dees va permetre el luxe ahir d'a- claracions d'ahir de Rivaldo—
consellar la seva federació de era el caixet de la selecció braquins han de ser elspossibles silera. El tetracampió del món
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Rivaldo, amb Brasil, en un dels partits de classificació per al mundial. / EFE

Els polítjcs li demanen més sensibilitat
Els grups de i'esquerra.a! Parlament de Cátaiuñya.-'PSC-CpC,
ERG IIC-V, van demanar ahir a Rivaldo que sigui «més sensible)^
amb els sentiments dels cataians'respecte a la selecció catalana
de futbol I que actuï «deforma propòrcionalal seusou' El
portaveu del PSC-CpC; Joaquim Nadal, va reclamar «als
jugadors de dubs d'aquí que són d'altres seleccions» que actuïn
I es comportin «amb la màxima professioñalitát, dé forma
proporcional al que cobren».'EI portàveu d'ERC, Joan Ridao, va
destacar (^ue el temor de Rivaldo deixa clar que Catalunya, -^si
fos reconeguda, podnàdisputàrtota menà de competicions
oficials amb les garanties pertinents^. El portaveu d'IC-l, Joan
Herrera, va dii que «com més diners cobren les grans estrelles
del futbol, menys senten els colors»

i viceprésident primer de la Federació Catalana de Futbol,
Joan Gaspart, va parlar ahir a la
tarda amb el jugador Rivaldo
després de conèixer les declaracions del jugador brasiler.
Gaspart i Rivaldo per internet. Joan Gaspart va explicar a RiEl president del FC Barcelona valdo el sentit de la selecció ca-

sol·licita un milió de dòlars
(més d'l.100.000 euros) per
cada partit amistós, una xifra
massa alta per a les arques de
la FCF.

