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L'eufòria es transforma en decepció quan, per mitjà
d'un fax, la federació espanyola prohibeix la disputa del
partit el 26 de març perquè coincideix amb l'amistós
que la selecció espanyola ha de jugar a Holanda. Des
de la federació catalana es comença a buscar una
solució perquè el somni no s'esvaeixi i el partit es pugui
jugar. L'absència de dates lliures dificulta les
negociacions entre les dues federacions.

La federació catalana es reuneix
amb l'esperança de fer públic que
el partit es juga. Madrid accepta el
18 de maig com a data del matx,
però això obligaria que el Brasil
variés tota la preparació del
mundial. El Brasil posposa la seva
resposta fins al dia 17 de gener.

El somni ja és una realitat. La
Confederació Brasilera accepta
com a alternativa del partit el 18 de
maig. El president de la FCF,
Jaume Roura, confirma el «sí» del
Brasil, que aterrarà a Barcelona
una setmaria abans per entrenar-se
a les instal·lacions del Barca.
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ELS D E S T A C A T S

»Rivaldo (FC Barcelona)
Tornarà a ser la gran
estrella. Empalmarà el
final de lliga amb la
convocatòria.

»R. Carlos (R. Madrid)
El defensa del Madrid
tornarà a ser xiulat al
Camp Nou, aquest cop
amb la seva selecció.

^Romario
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• EnTactualitatsense •
equip. Entra en els plans
de Scolari i tornarà a
retrobar-se amb l'aflció.

tRonaldo (Inter)
Recuperat de la seva lesió
ha de tornar a ser un home
bàsic en l'esquema de la
selecció canarinha.

»Gafú(Ronia)
El retrobament. L'aflcló canarinha vol Romario, i Scolari no es pot permetre el luxe de no convocar-lo. El goléjador, que ha posat més llenya
al foc assegurant que es retirarà si no juga el mundial, es retrobarà al Camp Nou amb una afició que el coneix prou bé.
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Peça clau en la Roma de
Capello. Porta el braçalet
de capità a la selecció i
mana a la defensa.

