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Rivaldo va canviar els xiulets inicials pels aplaudiments. Ahir, va evidenciar que no se Iha oblidat jugar a futbol. / EFE

Rivaldo guanya el
referèndum
o El públic va escridassar el
davanter a l'inici, però al final el
va acabar ovacionant
JOSEP M. PUIG
Barcelona

Rivaldo va guanyar el referèndum a què va ser sotmès ahir
al Camp Nou per les seves declaracions sobre la selecció catalana a l'estil de l'expresident
del FC Barcelona Josep Lluís
Núñez: victòria incontestable
però amb molt pocs votants. La
mitja entrada del coliseu blaugrana va rebre l'astre brasiler
amb uns xiulets sonors, que es
van anar apagant a mesura que
Rivaldo va començar a demostrar la seva qualitat tècnica.
Semblava clar al prinicpi del
partit que el públic no perdonava les paraules de divendres
del s u d - a m e r i c à en q u è es

O La qualitat tècnica del brasiler
va apagar els xiulets en un
plebiscit de molt pocs votants

mostrava contrari a un possible partit amistós de preparació per al mundial de Japó i Corea entre la selecció catalana i
la selecció brasilera, al mes de
març al Camp Nou.
La truita però es va girar ràpidament. El davanter va començar a rebre l'ajuda dels
Boixos Nois, que des del gol
nord van engrescar uns aficionats que pensaven més amb els
regals de Reis que en el partit.
Al cap d'un quart d'hora de
partit i arran dels crits corejant
el nom de Rivaldo, el brasiler es
va posar el públic a la butxaca
i va tancar la polèmica, fins i
tot, amb bona nota quan el brasiler va estavellar una pilota al
travesser en el minut 31 de la

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 7/1/2002. Page 7

segona part. Llavors, el públic
es va posar dempeus i es va dir
a si mateix: «Si m'has ofès, no
me'n recordo.»
Rivaldo, que va estar a punt
de dividir altre cop el barcelonisme aquest cop pel seu grau
de catalanisme, va deixar pa-,
tent que al Camp Nou el que
mou els aficionats és més si la
pilota entra o no, que no pas la
voluntat que aquest país tingui
per fi el reconeixement per part
de la FIFA de la seva selecció.
Carles Rexach també va donar
el seu cop de mà a Rivaldo i el
va canviar a la recta final. Els
aficionats amb senyeres catalanes a les mans es van rendir
als peus de Rivaldo amb una
ovació d'època.
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