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«No busquem cap
conflicte amb Madrid»
ENTREVISTA A JAUME ROURA. President de la Federació Catalana de Futbol
DAVID COLOMER
Barcelona

Jaume Roura neda entre dues
aigües: vol el partit de la
selecció catalana contra el
Brasil però sota cap concepte
pretén desautoritzar les ordres
de Madrid. El president de la
FCF deixa clar que la federació
espanyola ha estat en tot
moment informada de
l'organització d'aquest matx i
asseguraque les possibilitats ^
que es disputi l'amistós són
d'un seixanta per cent.
—Ara per ara, quines possibilitats
resten perquè es jugui el Catalunya-Brasil?

—«Estem treballant al màxim
amb totes les parts implicades
perquè aquest partit sigui finalment una realitat tal com
esperem tots. La junta de la federació catalana s'ha posat
com a termini el 15 de gener
per prendre una decisió definitiva sobre el tema. Jo sóc optimista i mantinc que les possibilitats que el Brasil vingui al
Camp Nou són d'un seixanta
per cent.»
—De què depèn ara que el partit es
disputi?

—«Lògicament, de trobar una
data, però ja sabem que no serà
fàcil que el Brasil accedeixi a jugar un altre dia. Una altra possibilitat és que Madrid recapaciti la seva decisió de no deixar
jugar la selecció catalana el 26
de març. L'acord que vam estar
a punt de firmar preveia jugar
el 26 de març, això segur, i també s'hi incloïa la possibilitat del
dia 28.»
—Per què no van preveure que aquells
dies jugava la selecció espanyola?
—«Personalment jo no sabia
que el dia 26 jugaria la selecció
espanyola sub-21. Quan vam
començar a negociar amb la
Confederació Brasilera, Espanya tenia previst jugar contra
Hongria, no a Holanda, i vam
pensar que pel fet de tractar-se
d'un amistós i també perquè la
sub-21 ja no tenia competició
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(D No estic
decebut amb la
federació
espanyola, però
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O Villar ha estat
sempre informat
del que fèiem per
organitzar
l'amistós

POSSIBILITATS

CBF

(D Les possibilitats
de jugar contra el
Brasil encara
estan al seixanta
per cent

O Sabem que no
serà gens fàcil
que els brasilers
puguin venir en
una altra data

oficial, no hi hauria cap problema.»

Es va proposar un
Catalunya-País
Basc

—Li han estirat les orelles des de Madrid?

—«No. La federació espanyola
no ha prohibit el partit, sinó
que simplerrient ha modificat
la data perquè considera que
cap selecció autonòmica pot
jugar el mateix dia o en un dia
molt pròxim a un partit del
combinat estatal. Les dues
parts tenim molt clar que treballem per un bé comú, que és
el futbol, i en el meu cas ho faig
tant com a president de la federació catalana i també com
a membre de la federació espanyola.»
—Però se sent decebut per l'actitud
de la federació espanyola?
—«Decebut amb Madrid no,
però preocupat sí. De tota manera, vull deixar clar que nosaltres no busquem cap mena de
conflicte amb Madrid.»
—Des de Madrid es diu que vostès han
anat per lliure i que no estaven informats del tema.
—«Jo vaig parlar personalment
amb el senyor Ángel Villar el
mes passat i el vaig posar en coneixement de la intenció que
tenia la federació catalana
d'organitzar un partit contra el
Brasil.»
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Jaume Roura, en un acte de la federació catalana. / A.p.

—I què li va dir ell?
—«Que li semblava molt bé la
idea i que ens donava tot el seu
suport.»

—I el seleccionador? Continuarà Àngel Alonso?

—«Jo crec que sí. Hem d'acabar
de perfilar alguns detalls. L'a—El Catalunya-Brasil es podria jugar cord no depèn de qüestions
al maig?
econòmiques, sinó de moltes
—«També és molt diñ'cil per- cosetes, de la secretaria tècniquè la selecció brasilera té la ca... De tota manera, això no és
intenció de marxar cap al mun- ara el més important, sinó que
dial tan aviat com li sigui pos- tots puguem fruir d'un partit
contra el Brasil.»
sible, per aclimatar-se.»

En la reunió que la comissió
organitzadora del
Catalunya-Brasil va fer
dijous, quan ja se sabia des
de la una del migdia que
' Madrid prohibia el partit,
es va arnbar a dir de tot. Un
dels plans d'emergència
•que algú va proposar, i que
gairebé escandalitza el
president de la federació
catalana, és una entesa
amb la federació basca per
disputar un Catalunya-País
Basc, partit que sí que
crearia autèntics
maldecaps a la capital de
l'Estat patriòtic I
constitucional. Un sector
de la FCF, peti qui peti, no
està disposat que les
apancions de la selecció
catalana es redueixin al dia
dels Innocents. Si finalment
el somni de Brasil s'esvaeix,
no estaria gens malament
que Catalunya i el País Basc
es reivindiquessin juntes en
una gran festa.

