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és retirar-me al
Barca
»

ENTREVISTA A FRANK DE BOER. Jugador del Barca
equips on has de manar els 90
minuts de partit. Potser, aquí
estava el nostre principal problema en la primera volta. En
El Barca va pagar poc més de
alguns només van ser capaços
nou milions d'euros (1.50Ú
milions de pessetes, llavors) pel de manar durant 45 minuts
quan hem de fer-ho sempre.»
que es considerava hereu de
Ronald Koeman. Ara, en plena —El millor ara és oblidar la primera
negociació amb un Barca que volta? '
es planteja renovar-lo, passa
—«Sí. Hem de fixar-nos en els
balanç a tres anys en què ha
últims dos partits i continuar
jugat sempre. El desig:
de la mateixa manera. Amb la
retirar-se de blaugrana. El
mateixa actitud i les mateixes
somni: tornar a aixecar la copa ganes. Ha estat com començar
d'Europa.
ÀNGELPONZ
Barcelona

—Any nou, vida nova, oi?
—«Sí, això sembla. Hem millorat moltíssim en tots els aspectes i això es reflecteix al terreny
de joc. Tot i això, hem de jugar
sempre de la mateixa manera.
És a dir, portant la iriiciativa de
joc des del primer miiiut i
creant oporunitats de gol, sempre.»
—A què es deu aquest canvi?
—«Sincerament, no ho sé. El
que està clar és qiie tots els que
sortim al camp volen donar el
màxim sempre. El cert és que
en dues setmanes tot ha canviat. Les vacances ens han anat
bé. Hem netejat a fons el cap
i l'any que hem començat ens
ha servir per veure que hem de
creure en les nostres possibilitats.»
—Partits com el del Sevilla són dels
que donen confiança.
—«El del Sevilla va ser important però també va ser-ho el del
Saragossa, tan pressionats com
estaven. Tant en el Barca com
en l'Ajax m'he adonat que són

la premsa i a la graderia?
—«Sí. És un jugador, a banda
de tot, terriblement decisiu.
Contra el Sevilla ho vam tornar
a veure. Va fer dos gols i va
crear el tercer. Quan ell està al
màxim nivell és un gran avantatge tenir-lo en el teu equip.
Sens dubte.»
—És la quarta temporarada en el Barca. En què ha canviat Frank de Boer?

—«Des que vaig fitxar, sempre
he tractat de ser el mateix jugador i la mateixa persona.
Frank diu que vol retirar-se al Barca. La renovació no està clara. / M. LABURU.
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de zero, però sabent-què ens
pot passar si no fem les coses
bé.»
—Veu el Madrid tan fort com diuen?
—«És un bon equip, però també cal recordar que va iniciar la
temporada molt malament.
Ningú pot garantir que pugui
tenir una altra crisi. Tot i això
és un equip que té molta qualitat i una bona plantilla. Són
candidats per guanyar la lliga
igual com ho són, però, el Deportivo, el València i nosaltres
mateixos.»
—La dependència que té el vestidor
de Rivaldo és la mateixa que es diu a
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Molts rèbprds; pè^ó;pbbs;títojs j / ;:• i ; v '
Hd plogut rinolt des que, en companyia del seu germà Ronald,
va aterrar ai Camp IMou.ei gener del 1999. Ho feia ciiic mesos
després del previst, després d'unes negociacions maratonianes
entre el Barca i un Ajax que lio vólia deixar nnarxar els seus ídols
La insistència de Louis van Gaal i l'actitud dels bessons més
famosos del futbol europeu —fins i tot van nègar-se a jugar mes
amb l'equip d'Amsterdam si no els.facilitaven una sortida— van
portar-los com a redemptors en el segon projecte holaiidès a
Can Barca Una lliga i una copa (el doblet en el primer any) son
els dos unies títols que han pogut guanyar en tres temporades
a Barceiona.foí iaixò, el que va ser considerat millor quatre del
mon continua.teriint un dels paimaresos més esplendorosos del
futbol euiopeu'. Als ,nou títols aconseguits a ¡a ciutardels canals
—SIS lligues, una copa, una copaintercoritinental i una, llavors,
copa d'Europa (amb gol de Kluivert)—,,hà anat acumulant mes
rècords Frank és l'home que més vegades ha vestit la samarreta
de la selecció holandesa i també ei jugador que més minuts ha
disputat en la historia de la Champions

Futbolísticament he après que
aquí has d'estar sempre al
màxim perquè si no pots acabar fent perdre un partit. És la
principal diferència amb la lliga holandesa. Aquí tots els davanters tenen moltíssima qualitat i et compliquen la tarda.
Has d'estar sempre a un alt nivell de concentració.»
—El pitjor moment, el seu positiu?
—«Sí, han passat vuit mesos —«Sí, i és terriblement dur.
però encara el tinc present. Saps que ets innocent però el
L'any passat va ser un any per més difícil és deinostrar-ho. En
oblidar.»
el cas d'en Pep estic convençut
—Per tant, entén millor que ningú el que el dia 24 es demostrarà la
seva innocència. Anib tot, és
que li ha passat a Guardiola?

possible que ü caiguin tres o
quatre mesos, que és dur però
que no és el mateix que et caigui més d'un any. Tot plegat, et
produeix molta impotència
pequè ets innocent però no

