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VILA E HERÓI / Bastam 90
minutos em Barcelona
para ganhar heróis e vilões

A primeira vez que Filipe Paiva Cardoso se cruzou com Capdevila, pseudo-
-lateral do SLB, foi obrigado a odiá-lo para o resto da vida, culpa dos adeptos do
Espanyol. Mas além de um vilão nesse dia ganhou um herói: RaulTamudo!

VIAGENS NA MINHATERRA

altava um mês para a che-
gada do euro. Vivia então
comumamigoemMadrid,
onde fui parar de Erasmus,
etinhaoutroamigoemBar-
celona. De carro a viagem

faz-se bem e eu até fazia anos. “Vamos no
final de Novembro, passamos aí uns dias,
damos um salto a Andorra e voltas connos-
co até Madrid. Depois seguimos todos de
carro para Portugal passar o Natal.” Seja.
‘Bora. Isto quando se é estudante no estran-
geiro todos os planos são fáceis.

1 de Dezembro de 2001. Quatro dias depois
de chegar a Barcelona – sim, o plano foi para
um mês inteiro e obrigou a faltar a muitas
aulas mas como entretanto acabei o curso
o crime já prescreveu, [espero]. Voltando
ao assunto: quatro dias depois de não ter
visto nenhuma das principais atracções
turísticas ou mesmo o sol de Barcelona –
estávamos de Erasmus, recordo –, chegou
o dia de ir à bola. Naquele semestre conhe-
cemos quase todos os estádios de Madrid –
incluindo a “Reboleira dos espanhóis”, de
nome “Estadio Teresa Rivero”, em Vallecas
– e não poderia sair de Barcelona sem dar
umsaltoaoOlímpicLluísCompanys.Espanyol
– Deportivo la Coruña espera por nós.

Na altura, e entre Makaay, Tristán, Vale-
rón, Naybet ou Djalminha, o Depor era um
clube diferente do que temos visto nos anos
mais recentes. Era visto como um Grande
e dominava os jornais – ganhou o único
campeonato da sua história em 1999/2000.
E que importância é que dei a isto na esco-
lha do jogo? Muita. E que importância dei
a isto quando cheguei ao estádio? Nenhu-
ma. Na Catalunha, sê catalão. Bilhetes para
a bancada da claque do Espanyol, “por fia-
vore”. Pronto, feito: e assim quatro portu-
gueses foram parar a uma claque catalã.

Ainda a desfrutar de bocadillos y cerve-
zas, começamos a ouvir os onzes das duas
equipas. Deportivo: Molina, Naybet; César;
Scaloni, Capdevila.... Pronto, mal se ouve
este último nome a claque do Espanyol entra

em delírio colectivo, sem contemplação
pelos bocadillos y cervezas alheias. “Cap-
de-vila, hijo-de-puta! Cap-de-vila, hijo-de-
puta! Cap-de-vila, hijo-de-puta!” Assim, tal
e qual. Sem parar. Ao ponto de nem termos
percebido o resto do onze do Depor – até
porque nos associámos aos gritos, dando a
conhecer aos catalães alguns clássicos dos
estádios portugueses: “Chulo!”, “Palhaço!”,
e essas coisas. Sim, não sabíamos porque
estávamos a insultá-lo, mas nas claques é
assim: united we stand, divided we fall. O
mesmo quando acontece alguma coisa posi-
tiva. Onze do Espanyol: Mora, Rotchen; Gar-
cía [...]; Martín Posse; Tamudo... pronto, está-
dio vai abaixo: “Rááááúúúúll Táaaamúúúú-
dolá lá lá lá lá lá!”Ok,sãoloucospeloTamudo.
“Deixa lá ver se ao menos joga bem.”

Começa o jogo. Entre os espasmos da cla-
que – “Es-pa-nyol! Es-pa-nyol! Es-pa-nyol!
Es-pa-nyol!” –, e os cânticos – “Rááááúúúúll
Táaaamúúúúdo lá lá lá lá lá lá!” – ou os insul-
tos – “Cap-de-vila, hijo-de-puta!” – de cada
vez que Tamudo ou Capdevila tocavam na
bola, pouco ou nada de relevante acontece.
Tempo para mais cervezas e também de
olhar para o estádio: quase 56 mil lugares,
mas nem dois terços da capacidade preen-
chida – grande parte de uma bancada até
estava tapada por uma bandeira gigante do
Espanyol. OK, pronto, visto. O jogo? Conti-

nua na mesma. Vamos lá então tirar as dúvi-
das do dia: “Por fiavore, que probliemas tie-
nen con Capdevila, tio?”, terei perguntado
ao quem estava ao meu lado. “Ese %&#$
jugador $=#)$& traición #$= gillipollas
)#$&%&$” foi a resposta. Traduzindo: nas-
ceu na Catalunha, formou-se nas escolas do
Espanyol, estreou-se na equipa em 1998/99
e no ano seguinte fugiu para o Atlético de
Madrid. Tudo explicado.

Segunda parte. Gooooool! 1-0, Espanyol!
49 Minutos! Who else? “Rááááúúúúll Táaaa-
múúúúdo lá lá lá lá lá lá!” Ok, Tamudo é
muito bom. Corre mais que todos. Não desis-
te de nenhum lance. Tem um toque de bola
único. Este homem vai dar o salto para um
Grande não tarda, pensei no final do jogo.
Estava completamente enganado.

Where are they now? Dez anos depois,
Tamudo fez 340 jogos e 129 golos pelo Espa-
nhol – hoje está na Real Sociedad. Já Capde-
vila está a fazer sabe-se lá o quê no Benfica
e até é apontado como reforço do Espanyol
– irónico, não? – e, como dizia no início, no
dia do jogo faltava um mês para a chegada
do euro. Dez anos depois em Espanha, e
segundo o “El Mundo”, o preço da alimen-
tação subiu 31%, andar de transportes mais
de 47%, o álcool e o tabaco mais de 80% e
os salários subiram apenas 13%. Uffff. Sor-
te a minha ter ido lá antes de chegar o euro.

Carro Madrid-Barcelona
são 626 quilómetros,
viagem que custará à volta
de 90 euros entre gasolina e
portagens. Já de Lisboa
falamos em 1250
quilómetros, 12 horas e um
custo de 175 euros.

Estada Ter um amigo de
Erasmus na cidade, custo
zero euros.

Bilhete do jogo Duas mil
pesetas (12 euros).

Total 102 euros, partindo de
Madrid.
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