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«Vull tornar
a aixecar
la copa
d'Europa»
REVISTA A PATRIK ANDERSSON. Jugador del Barca
El defensa suec Patrik
Andersson va
concedir ahir una
entrevista a El 9
esportiu de
Catalunya. / M.
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JOSEP M.PUIG
Barcelona

guanyis amb bon joc. Però a mi
m'agrada jugar sota pressió i,
per això, no renuncio a la titularitat.»
—No ho tindrà fàcil. Sembla que
Rexach ha trobat el seu onze ideal.
—«Encara em faíta una mica
per estar al cent per cent, uns
deu dies. Però aviat seré competitiu. Ara no em preocupa no
ser titular; primer vull recuperar-rne bé de les t;ervicals i després intentaré demostrar les
meves qualitats, que són aquelles per les quals em vafitxarel
Barca.»

El primerjugador suec de la
historia del Barca no només és
l'únic component de la
plantilla que ha entrat en
l'onze ideal de la UEFA sinó
que també és l'únic que la
temporada passada va
guanyar la copa d'Europa.
Patrik Andersson va ser votat
pels internautes com el segon
millor central de l'any i espera
repetir amb els blaugrana
l'excel·lent2001, en què va
guanyar la Bundesüga i la Higa —Amb qui se sent més a gust jugant
. de campions amb el Bayern de a l'eix de la defensa: De Boer o ChrisMunic, va ser escollit millor
tanval?
jugador de Suècia i com a
—«Quan jugues amb bons jucapità de la selecció sueca es va gadors és fàcil jugar amb totclassificar per al mundial de
hom i sentir-se bé. Estic molt
Corea i el Japó.

—Després de l'any que ha viscut, en- LA FITXA
cara li queden objectius?
—«I tant! Ajudar el Barcelona a I Patrik Andersson
Lloc de naixement: Borgeby (Suècia)
guanyar títols. Vull tornar a
aixecar la copa d'Europa, te- .Datadenalxament: 1 8 - 8 - 1 9 7 1
nir-la a les meves mans. Aquest Alçada: 185 cm
Pes: 8 7 kg
sentiment és meravellós i m'aPosició: Defensa central
gradaria repetir-lo cada any.»
Internacionalitats: 9 3 . També ha jugat
—A Barcelona, però, la pressió és més. amb la selecció del seu país eh les categories sub-21, sub-18, sub-16 i
gran que a Munic.
^<La pressió és la mateixa. Des olímpica.
Debut amb el Barca: 2 9 - 7 - 2 0 0 1
del club, passant pels aficioTrajectòria: Bjàrreds (1979-88), Malnats i els socis, sempre he tinmò (1988-92), Blackburn Rovers
gut la sensació que demanen
(1992-93), Borussia Moenchengladmés i més. No només volen que bach ( 1 9 9 3 - 9 9 ) , Bayern Munic
(1999-2001)
guanyis partits sinó que els

