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OPINIÓ

Rivaldo la va ben vessar ahir. Les
seves paraules en contra de la
possibilitat que la selecció del
Brasil jugui un partit amistós contra la de Catalunya van ferir molts
catalans i van suposar un menyspreu cap a la terra que l'acull. Per
damunt de tot, però, van demostrar que el brasiler encara no sap
on viu tot i que ja fa cinc temporades que és al FC Barcelona i, per
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EDITORIAL

Rivaldo ofèn Catalunya
tant, quan no és amb la seva selecció, viu a Catalunya. Rivaldo,
va intentar arreglar les coses a través de la seva plana web, un cop
a Can Barca van veure el que havia fet el seu jugador, però el mal
ja estava fet.
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Tampoc ens ha de sorprendre
gaire que el brasiler hagi dit el que
ha dit. Només és fruit del que sent
i veu en els ambients en què es
rhou a Barcelona. Eri aquests ambients Catalunya és tan sols una
regió més d'Espanya i la seva se-
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lecció de futbol, un fet folklòric
que juga un cop a l'any per Nadal
contra seleccions de segon nivell.
Per a ells un Catalunya-Brasil no
pot estar mai al mateix nivell que
u n Espanya-Brasil i Rivaldo,
c o n s c i e n t m e n t o inconscientment, els va fer el joc. Demà el
Camp Nou tornarà a mesurar la
temperatura cimbiental a favor o
en contra de Rivaldo.
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La bruixa avorrida
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Estimat rei Melcior, aquest any m'he porEstimat rei Baltasar, m'hauries de fer
tat molt bé, o una mica bé, vull dir que arribaries Tres Bessones, perquè el Barca
Gràcies per un diari esportiu he donat vacances als jugadors, i més que té un estil de joc tipus Bruixa Avorrida,
que no es ven al poder espa- se n'han agafat, però no ens porteu car- sense aixecar el vol.
nyol. I gràcies perquè em dóna bó, q u e prou negra tenim la Lliga i la
I com que el Tió em va cagar un Devedé
el plaer de llegir col·laboradors Champions.
d'aquests que fan ara (crec que me'l va
genials i gens estridents com
Per això et dernano per mi la Barbie dur en Saviola d'Andorra), porta'm unes
Antoni Puigverd. Antoni, com
em vas emocionar amb l'article massatgista, i unes bones vacances. Però pel·lis delmercat negre, tu ja m'entens,
de divendres. Estem d'acord, que no siguin pagades per l'Inem i inde; amic Baltasar. He pensat en els següents
amic: en el futbol, avui ets a dalt finides, que això em temo que j a ho tindré títols (i quan dic títols vull dir de pel·líde tot i demà no ets ningví. En igualment.
cules, no de Lliga ni Champions):
el futbol, només triomfen els
CharliePotter per mi, aveure sitincuna
mediocres i no els genis. Potser
Estimat rei Gaspart, amic Joan. Tu sem- mica més de màgia. El portero siempre faaquest avís per a navegants de
l'autor del rhagnífíc La gàbia pre dius una cosa, que acabaré la tempo- lla dos veces, pér al Bonano. Cuando Joan
d'or s'ha de llegir no només en rada i tema «zanjat i punto», i per anar encontró a Charlie, per a l'Àngel Fernánclau futbolística. Jo també crec fent «un punto aquí» i «un punta allà» dez. Empata coma puedas, peral'Alexanque l'Antoni Puigverd esmereix m'aniria molt bé la pissarra màgica, però co, Alguien empato sobre el nido del Cocú,
deixar la banqueta i ser d'una que sigui de la marca Geyper, com els per al Coco. I per acabar, EmPatHarbour,
vegada per totes el Rivaldo go- Juegos Reunidos.
que és d'aquelles d'acció que li agraden
lejador que es mereix. És ell qui
al Rochernback, el dia que ve a entrenar.
ha de jugar, en el lloc dels mediocres. Felicitats! / MIREIA RI-

O A Antoni Puigverd
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O Seleccions
Si dimecres l'Andreu Mayayo
col·locava el País Valencià al
costat d'Andalusia, la cosa và
empitjorar dijous amb el Jaume Peral, que menyspreava la
selecció valenciana atribuint-la al cafè per a tothom.
Mentre no tinguem una selecció nacional, tant nostra hauria
de ser la selecció del Principat
com la valenciana o l'andorrana. (...) A més, Peral no s'està
de negar Celades pel fet que
juga en el Real Madrid. Aquest
antimadridisme és una forma
indirecta de romandre enganxats al referent espanyol.
Com ho és posar el País Valencià amb Andalusia. I així, ni seleccions ni autopistes sense
p e a t g e s . / DÍDAC LÓPEZ. Esplugues

de Llobregat
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Querido Melchor
Querido Rey Melchor. Este
año pasa sólo tú, porque el
2002 será muy blanco. De la
Champions no preocuparse,
ya la ha negociao Aznar para
el Centenario, a h o r a que
preside Europa. La Liga la
ganaremos sin bajar del autocar. Y la Copa vuestra, la
del Rey, pues también nos la
quedamos. Y como siempre,
me acuerdo de los pobres. Al
pobre Barca, echadle la copa
esa que tienen autonómica,
la de la Generalitá, pa que no
lloren como niñas lo que no
h a n sabido ganar c o m o
hombres.
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Les declaracions de Rivaldo
sobre la selecció catalana
són una ofensa a Catalunya'
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El ralliParís-Dakarésun
competició esportiva o una
excursió de vacances?
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