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Imaginació intermitent
쩠 Ferrando veu en Jandro la inspiració del Nàstic, però n’espera més continuïtat i desequilibri
JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 L’escena és d’ahir al migdia, a
Campclar. El Nàstic ha acabat
l’entrenament i mentre el gros
de la plantilla col·loca al marge
del terreny de joc les porteries
utilitzades per fer el partit habitual, César Ferrando parla una
estona amb Jandro. «Li he dit
que estic content amb ell, que
estic convençut que de mica en
mica tornarà a ser el jugador
que tots coneixem», va revelar
després de l’entrenament el
tècnic grana. Ferrando considera Jandro un dels jugadors
importants de la plantilla, un
dels jugadors «diferents», com

8
TITULARITATS
de Jandro a fora de
casa (tots els
desplaçaments) i
només 2 a casa
Víctor Casadesús o Pablo Redondo, que aporten un plus de
qualitat per marcar diferències.
En el cas de Jandro, el problema
és que les seves aparicions
–d’innegable qualitat tècnica–
són massa intermitents aquesta temporada i l’equip troba a
faltar massa sovint la seva visió
de joc. El tècnic de Tavernes de
la Valldigna n’és conscient, però és optimista i considera que
el jugador asturià està cada vegada millor i que les seves estones de bon futbol seran més
llargues jornades rere jornada.
Ferrando sap que Jandro és
un dels jugadors de la plantilla
grana a qui més afecta l’estat

d’ànim, i per això el cuida i
l’anima, com en la xerrada de
l’entrenament d’ahir. El tècnic
sap que quan hi ha un bon
camp, un bon rival i té espais el
seu rendiment millora. Per això
està convençut que diumenge,
al camp del Xerez, tindrà una
bona actuació, encara que el
tècnic valencià el faci jugar a la
banda esquerra, on l’asturià se
sent menys còmode, tal com ell
mateix ha assegurat sovint, que
a la mitja punta, la seva demarcació natural. Tot i
això, tant els
tres gols
que ha
fet com
les
dues
assistències que ha donat fins ara
han vingut des de l’esquerra.
Diumenge passat, contra el Sevilla Atlético (3-1), va posar la
pilota al cap de Moisés després
d’una gran jugada d’extrem des
de l’esquerra en l’acció del 2-1 i,
set dies abans, havia col·locat la
pilota a l’escaire de la porteria
de l’Alavés amb un gran xut
amb rosca també des de l’esquerra. Dues grans jugades, i
importants, en els dos últims

partits que donen pes a la teoria de Ferrando segons la qual
el rendiment de l’asturià està
en creixement. Abans, les aportacions ofensives del de Mieres
s’havien limitat a l’assistència a
N’Gal en el segon gol del Nàstic
al camp del Celta i en els gols
que va marcar en la visita del
Rayo Vallecano (3-1) i al camp
del Múrcia (1-1), tots dos rematant des

de l’esquerra jugades ràpides
del conjunt grana.
Que Ferrando considera que
Jandro juga millor quan té
menys pressió i més espais
queda clar amb una estadística: dels deu partits que el mitja
punta ha jugat de titular, vuit
han estat a camp contrari –tots
els
desplaçaments–.
Diumenge, Jandro
va ser titular en la
visita del Sevilla
Atlético a Tarragona, però no
ho era a casa des
de la segona jor-

De menys a més l’any passat.
Jandro no va tenir gaire continuïtat el curs passat amb Javi
López, però amb l’arribada de
Ferrando es va convertir en una
peça habitual. L’asturià va jugar complets els primers tretze
partits amb el tècnic valencià a
la banqueta i va ser un dels jugadors que va ajudar a apujar el
nivell de l’equip grana a la part
final de la temporada, una reacció que va servir per salvar la
categoria. Aquest any, el plus
que s’espera de Jandro
hauria de servir per
ajudar en lluites més
ambicioses.

LES DADES
쩠

César Ferrando
TÈCNIC DEL NÀSTIC

«Jandro és un jugador
diferent. Ell viu de la pilota,
de la seva imaginació, de
l’estat d’ànim. És molt
important per a nosaltres»
«Ha canviat molt en l’últim
mes. Cada cop juga millor
més estona i diumenge farà
un gran partit. De mica en
mica Jandro torna a ser el
que tots coneixem»

nada, contra l’Osca. L’únic partit que no ha disputat per decisió tècnica va ser al Nou Estadi,
contra l’Hèrcules, i els quatre
cops que ha sortit en la segona
part han estat a casa.

Jandro, perseguit
per Barranco, en el
Nàstic-Sevilla Atlético. / JOSÉ CARLOS LEÓN

Jandro Castro

Lloc i data de naixement:
Mieres (Astúries), 27-02-1979
Trajectòria:
València B, Numància,
València, Albacete, Celta,
Alavés i Nàstic.
Nàstic 2007/08:
35 partits de 42 (2.663
minuts) i 6 gols.
Nàstic 2008/09:
14 partits de 16 (877
minuts), 3 gols i 2
assistències.
MÉS A CAMP CONTRARI: César
Ferrando ha fet jugar Jandro
de titular 10 vegades, 8
de les quals a camp
contrari (tots els
desplaçaments) i només
2 a casa, on ha sortit 4
cops de la banqueta.
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