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La llarga llista de polèmiques que
han empès Piqué a deixar la
selecció espanyola
Les simpaties del jugador del Barça vers el procés sobiranista, el seu suport al 9N i el seu antimadridisme han generat odis a l'entorn de l'equip nacional espanyol

Gerard Piqué, amb el seu fill, a la manifestació de la Diada. | @3gerardpique

Gerard Piqué ha anunciat que abandonarà la selecció espanyola
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117486/piqu/deixa/seleccio/espanyola/gent/no/vol/sigui/aqui)
després del Mundial de Rússia. Una decisió "que ha meditat molt" i que ha pres perquè està
cansat de "tanta polèmica". El defensa ha declarat que està clar que "no sóc ben rebut i que hi ha
gent que no vol sigui aquí", per això ha decidit marxar.
Durant el partit d'aquest diumenge contra Albània, Piqué ha tornat a estar en el punt de mira de
les xarxes socials. Aquest cop perquè la seva samarreta era lleugerament diferent. Les mànigues
estaven retallades i les xarxes socials han fet córrer el rumor que el defensa havia intentat eliminar
la bandera espanyola de les mànigues. Un fals rumor que fins i tot ha obligat a la Federació
Espanyola de Futbol a emetre un comunicat (http://www.sefutbol.com/oficial-comunicadopolemica-acerca-camiseta-del-internacional-gerard-pique) on es mostrava que la samarreta no
portava rivets amb la bandera espanyola.
La polèmica, però, no és una novetat. En els dos últims anys, Piqué ha estat en el centre de la
diana de l'espanyolisme més exaltat per les seves simpaties del jugador del Barça cap al procés
sobiranista i pel seu antimadridisme, que mai ha amagat. Recollim algunes de les controvèrsies
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de Piqué durant aquest període, vinculades a la selecció espanyola, i que han acabat amb
l'anunciada retirada després de 2018.
A la manifestació de la Diada Nacional i el seu suport al 9-N La gota que va fer vessar el got
dels espanyolistes va ser veure Gerard Piqué quan va assistir a la manifestació independentista
de la Diada Nacional. Dies després, en una roda de premsa, va manifestar el seu suport al 9-N.
?Estic a favor de la consulta (http://www.naciodigital.cat/noticia/74535/gerard/piqu/estic/favor/9n/gent/dret/votar defensat Artur Mas) perquè és una cosa democràtica i que ha de passar?, va
assegura. ?La gent té dret a votar?, va concloure.
La seva presència a la Diada va generar queixes a Twitter, on li van demanar que plegués de la
selecció espanyola
(http://www.naciodigital.cat/noticia/74297/piqu/no/vuelvas/seleccion/espanola/clamen/twitter) .

"Una vez más, parece que no soy bienvenido, habrá que aceptarlo". Piqué dejará la selección
tras el Mundial 2018 https://t.co/PGQghKUbVH (https://t.co/PGQghKUbVH)
pic.twitter.com/uICWCz1m3p (https://t.co/uICWCz1m3p)
? EL PAÍS (@el_pais) 10 d'octubre de 2016
(https://twitter.com/el_pais/status/785370055974522881)
En aquest marc, no es pot oblidar el seu suport a Artur Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75158/gerard/piqu/es/luxe/tenir/president/mas/representant/cat
alunya) , en un moment en el que el president català era el blanc prioritari de l'unionisme espanyol.
?Roldán, contigo empezó todo?. La frase la va dir el jugador blaugrana en la celebració d'un títol
recordant la festa d'aniversari de Cristiano Ronaldo amb el cantant, la qual cosa va irritar l'afició
del Reial Madrid. Una polèmica que, sense saber massa com, s'ha dissolt i s'ha traslladat a la
selecció espanyola.
La frase la va arribar a utilitzar Carles Puigdemont
(http://www.naciodigital.cat/noticia/103430/video/puigdemont/gerard/piqu/gracias/tribunal/constituc
ional/contigo/empezo/todo) al Parlament,en el marc d'una pregunta de Xavier García Albiol sobre
la suspensió de les competències de Departament d'Exteriors. El president de la Generalitat va
parafrasejar Gerard Piqué afirmant: ?Gracias Tribunal Constitucional, contigo empezó todo?.
Xiulets de l'afició Envoltat d'aquesta dinàmica negativa, durant aquests dos anys, Piqué ha rebut
insults i xiulets d'una part de l'afició espanyola
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96189/nova/xiulada/piqu) , tant en els partits de la selecció com
en les concentracio. Una situació que, fins i tot, ha arribat a criticar en diverses ocasions el mateix
entrenador, Vicente del Bosque.
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La selecció espanyola podria veure's a Lleida en pantalla gegant Foto: RFEF

En moments puntuals, s'han engegat campanyes a Twitter perquè els aficionats xiulessin Piqué,
com #LaGranPitadaAPique-.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93789/gran/xiulada/piqu/campanya/xarxa/contra/jugador/blaugr
ana) El futbolista blaugrana no ha callat mai i sempre ha donat la cara. En un partit contra
Anglaterra, va respondre a la iniciativa publicant una piulada a Twitter amb la cançó Camins, de
Sopa de Cabra
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93803/piqu/respon/gran/xiulada/amb/camins/sopa/cabra) , un
cant a la llibertat que també va servir com a comiat quan el grup es va dissoldre.
El dit aixecat mentre escoltava l'himne El juny passat, la selecció espanyola es va enfrontar amb
Croàcia. Com és habitual els himnes de tots dos països van sonar abans del matx. Mentre sonava
el d'Espanya, les càmeres van anar enfocant un per un els jugadors.
Fins aquí res de nou. La polèmica va començar poc després, quan diversos usuaris de Twitter van
assenyalar que Piqué havia aixecat el dit del mig en senyal de rebuig
(http://www.naciodigital.cat/noticia/110919/gerard/piqu/respon/critiques/seu/gest/mentre/sonava/hi
mne/espanya) mentre els altaveus reproduïen l'himne d'Espanya. Després de les acusacions, el
futbolista va voler deixar clar a través de les xarxes socials que s'"estava cruixint els dits" i va
afegir: "Intentem guanyar la Eurocopa tots junts".

@tjcope (https://twitter.com/tjcope) #EuroCOPEDia12
(https://twitter.com/hashtag/EuroCOPEDia12?src=hash) ¿ a q viene la peineta de pique durante
el himno? pic.twitter.com/2901t63pXz (https://t.co/2901t63pXz)
? Almudena (@Halmu) 21 de juny de 2016
(https://twitter.com/Halmu/status/745334510783463428)
?Per ara, sóc espanyol? El jugador del Barça, Gerard Piqué, en una entrevista al diari madrileny
El Mundo (http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/02/17/56c1de0fe2704e06658b456d.html)
. En aquesta, va assegurar que "per ara, sóc espanyol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/103415/gerard/piqu/ara/soc/espanyol) " i, preguntat per la
seva presència a la selecció espanyol va dir que "si jugo amb Espanya és perquè de veritat sento
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que hi he de jugar. Primer, perquè tenim una selecció que és la rehòstia i segon, perquè ara mateix
sóc espanyol".
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