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Patrlk Andersson espera que el Camp Nou sigui també la seu de grans èxits de la seva carrera esportiva. / MIKEL LABURU.

content amb la plantilla i em
sento molt còmode.»
—Si quan el Barca es va interessar
per vostè li haguessin dit que després
de la primera volta el club català seria
setè classificat, hauria acceptat el
repte de marxar de l'equip campió
d'Europa?

—«És massa aviat per parlar.
Estem en el setè lloc però hem
de tenir en compte que només
estem a cinc punts del líder i
aquest equip encara ha de venir a jugar al Camp Nou. No
hem de fer hipòtesis.»
Grans diferències
—Ha estat en tres grans lligues. Què
li ha sorprès més de la lliga espanyola?
—«La qualitat dels equips espanyols i també la quantitat de
jugadors estrangers que juguen en aquesta lliga. Ara mateix hi ha vuit equips que lluiten pel títol, i per exemple a
Alemanya i Anglaterra només
n'hi ha quatre. Tots els equips
en aquesta lliga tenen diners
per comprar bons jugadors i
després de la implantació de la
llei Bosmàn totes les plantilles
estan farcides de jugadors co-

iln tarannà simplement nòrdic
' Amb un caràcter respectuós i educat, ia seva tranquil·litat i
senzillesa han convençut gis qui l'acusaven de ser massa veter.i
per al Barca. Els ulls dels socis el van buscar en els primers
partits I van topar amb un jugador queha ofert una seguretat
que feia temps que no es veia pel Camp Nou. Fill del mític
jugador suec Roy Andersson, Patrik ja no té res a envejar al seu
pare després que aquesta temporada hagi estat nomenat
millor jugador suec per segon cop en la seva carrera espoi tiva
El primer cop va ser l'any 1995 quan jugava al Borussia
Moenchengladbach alemany i aquell dia va pf"ometre al seu
pare —que també va ser guardonat un cop amb aquest
trofeu^—que no seria l'últim. Patrik Andersson, que viu amb
la seva dona Jeanette a Sant Just Desvern, s'ha adaptat a la
perfecció al ritme de vida de Catalunya i està content d'haver
pogut inscnure ets seus fills en un col·legi de parla alemanya.
Patrik Andersson feia vuit anys que vivia a terres bavarès i va
preferir no canviar l'educació dels seus fills: Alexandra, de vuit *
anys d'edat, i Jesper, de SIS.

els dos equips l'exigència de resultats ha estat forta.»
—Ha arribat l'hora de la veritat?
—«La clau és la mentalitat —«Hem entrat en una fase de
ofensiva de l'equip. A Alema- campionat molt important i
nya es construïa el joc a partir d'aquí a cinc o sis jornades les
d'una defensa robusta i aquí coses es veuran molt diferents.
l'important és com es tracta la Els propers quatre partits veupilota. El concepte és diferent, rem sí estem en direcció ascenencara que veritablement en det o descendent. És el momunitaris.»

—Què II falta al Barca per guanyar la
copa d'Europa?
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ment de fer un esprint abans
del mundial i intentar lluitar
per la lliga i la lliga de campions. Encara estem vius en
aquestes competicions.»
—Un equip com el Barca, però, no pot
estar pendent de ratxes concretes tot
l'any.
—«És molt difícil estar en un
nivell alt en una lliga de tants
partits. La competició de lliga
és molt diferent de la lliga de
campions, en què en les dues
primeres fases només jugues
com a molt dotze partits, que
són gairebé finals contínues.»
—Amb aquest panorama, el Madrid es
pot escapar en qualsevol moment.
—«Podem passar el Madrid
aviat; ho vam demostrat jugant
a futbol aquesta temporada. El
Madrid és un equip molt compacte que perd poques pilotes
però el Barca té tot el necessari
per superar-lo.»
—Somia acabar la seva carrera esportiva al seu país o Catalunya ja el
convenç?
—«Vull acabar la meva carrera
esportiva a Catalunya, Barcelona. Ara mateix no penso en res
més que en el Barca i guanyar
títols ben aviat.»

LA TITULAR I TAT

O M'agrada estar
sota pressió i, per
això, no renuncio
a jugar a l'equip
titular
L'OBJECTI U

O És el moment
de fer un esprint
i intentar lluitar
per la lliga i la
lliga de campions
LAVOLUNTAT

O Vull acabar la
meva carrera
esportiva a
Catalunya, a
Barcelona

