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«Sitenen un bondia,
no els podrenn aturar»
ENTREVISTAAJORDIFERRON. Jugador del Rayo
FERRAN CORREAS
Barcelona

El català Jordi Ferran és un dels
reforços, d'hivern del Royo,
equip en què ja va militarfa
dues temporades. Arriba
procedent del Saragossa i avui
jugarà per primera vegada
aquesta temporada davant
una afició de la qual guarda un
gran record. Ho farà, a més,
contra l'equip que porta al cor,
el Barcelona, en què va jugar
durant tretze anys.
—Avui debutarà per segona vegada
amb el Rayo. Ho farà en un partit molt
especial per a vostè.
—«Tinc moltes ganes de jugar
perquè vull agrair a la gent del
Rayo que hagi tornat a confiar
en mi. És cert que ho faré contra el Barcelona. L'alegria serà
doble.»
—Per què ha tornat al Rayo?
—«Amb Rojo no tenia oportunitats al Saragossa, i amb la
meva edat necessito jugar. Em
va sortir aquesta possibilitat i
no vaig dubtar a acceptar-la, ja
que tinc grans records d'aquest
equip.»
—Té alguna cosa a demostrar?
—«No tinc res a demostrar al
Barcelona. Vaig passar grans
anys en aquest club i jo sóc del
Barca. Espero que guanyi la lliga, però que perdi avui. Em fa
molta il·lusió jugar aquest partit, però també vull jugar sempre contra el Real Madrid, el
València i el Deportivo.»
—Ja està recuperat de la lesió?
—«Tot i que no estic al cent per
cent, estic molt recuperat. Puc
jugar perquè he treballat de valent durant la setmana per
fer-ho. No em volia perdre
aquest partit.»
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d'aturar aquests jugadors.
També hem de vigilar amb les
penetracions de Sergi i Puyol.»
—Ha parlat de Sergi i Puyol. Els del
planter estan tenint oportunitats. Vos—Creu que tenen possibilitats de guatè,
que als set anys va començar a juJordi Ferrón, amb la medalla d'argent que va guanyar als Jocs Olímpics de Sydney. / A.PONZ
nyar un Barca que ha millorat molt en
gar a Can Barca i s'hi va passar tretze
els últims partits?
anys, què en pensa?
—«És clar que en tenim. El Bar- no tinguin un bon dia, ja que tits. Hem de sumar punts, com —Avui podria jugar de lateral i haver —«Me n'alegro molt, perquè
ca està bé, però no li tenim por. si el tenen són imparables.»
hem fet en els dos últims par- de vigilar el famós trident...
he estat company de molts d'aPer guanyar els blaugrana hem —Per al Rayo aconseguir una victòria tits que hem jugat. Crec, però, —«Si he de fer tasques de con- quests jugadors. També perde jugar sense por, sense com- seria molt important.
que tant si guanyem com si tenció intentaré aturar-los, en- què molts altres joves poden
plexos, amb ganes i molta il·lu- —«Si volem salvar la categoria, perdem no passarà res, perquè cara que si es troben bé és im- pensar ara que un dia arribaran
sió i, sobretot, esperar que ells no podem perdre gaires par- encara resta molta lliga.»
possible. Però no només hem a jugar al primer equip.»
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