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FUTBOL NÀSTIC

«He recuperat aquella il·lusió
que feia temps que no tenia»
ENTREVISTA A JOSÉ MARI ROMERO. Davanter del Nàstic
RUBÈN MIRÓ / Tarragona

José Maria Romero Poyón
(Sevilla, 10-12-1978) va aterrar
al Nàstic i es va convertir en el
fitxatge més sonat del club
grana en el mercat d’hivern pel
seu currículum (Sevilla,
Atlético, Milan, Vila-real i
Betis). Ha arribat per tornar a
gaudir amb aquest esport i, en
el poc temps que fa que és en
l’equip, el davanter andalús ja
s’ha guanyat un lloc en l’onze
titular i s’ha convertit en un
dels referents. A més, diumenge
passat, al camp de l’Alacant, es
va estrenar com a golejador
amb el Nàstic.

—Quina valoració fa del seu primer mes a Tarragona?
—«En l’aspecte personal, hi he
estat molt bé i, en l’esportiu, cada dia em trobo una miqueta
millor i espero progressar encara més en les pròxims dies.»
—I la integració amb els companys de la plantilla, com ha estat?
—«Quan un és nou sempre és
més difícil, però m’he trobat
amb uns companys molt bons i
això fa que l’adaptació sigui
molt més fàcil. A més, tenir coneguts al vestuari és un factor
important, ja que això et fa sentir com si no fossis un nouvingut
del tot.»
—A més, ha arribat i s’ha consolidat ràpid en l’onze; esperava entrar tan ràpid en l’esquema?
—«Tot i que aquesta era la meva
intenció, potser no m’ho esperava, però vaig venir amb moltes ganes i molta il·lusió per participar al més aviat millor.»
—Ja s’ha convertit en un referent a
l’atac i diumenge passat va fer el
seu primer gol. I això que encara
no està en el seu millor moment de
forma...
—«La veritat és que sí. N’estic
satisfet perquè abans d’arribar
feia gairebé 40 dies que no
m’entrenava amb un equip. Ho
feia sol, que no és el mateix. Cada dia m’estic trobant millor, i
treballo per aconseguir una línia de forma encara més bona.»
—I tenint en compte això, tenia
previst que Ferrando confiés en
vostè tan aviat?
—«Doncs no sé què dir-te. Només em vull centrar a donar el
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màxim, com ho he fet al llarg de
la meva carrera i que les coses
em surtin com espero. Aquesta
és la millor manera de disposar
de la confiança del mister.»
—Com veu la competència al davant, amb Víctor, N’Gal i Moisés?
—«Són jugadors amb moltíssima qualitat, i això és positiu per
a l’equip, ja que fa que l’entrenador tingui diverses opcions i
alternatives. Així, depenent dels
partits i del que ell busqui, podrà elegir.»

—Parlem ara de la seva arribada a
Tarragona. Què fa que un jugador
amb ofertes d’equips de primer nivell a l’estranger, es decideixi a
venir al Nàstic?
—«Si et sóc sincer, el principal
motiu és que no volia anar a l’estranger. Les ofertes que hi tenia
eren molt més atractives econòmicament, però quan fa tant
temps que ets en el món del futbol valores més estar a gust en
un lloc, sobretot quan tens una
família. Llavors, penses menys

en els diners i ho fas pel benestar
dels teus. El que vull és que la
meva família estigui al més còmoda possible. A més, tinc un
fill en edat escolar i no li volia
complicar les coses marxant a
l’estranger.»
—La decisió, doncs, va ser més
personal que no pas professional...
—«Sí, he anteposat l’aspecte
personal, però en el vessant
professional també m’atreia la
idea de venir a Tarragona, per-
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«Vaig rebutjar
ofertes
econòmiques
millors, pensant a
sentir-me a gust»

«Tant de bo pugui
complir les
expectatives
generades, però
no m’hi capfico»

«Hem de continuar
escalant posicions
per arribar a l’últim
tram de la lliga
amb possibilitats»

què vaig veure que el Nàstic és
un equip que tracta de jugar un
bon futbol i això em va seduir.»
—El fet de conèixer Campano i
Quique Latasa, però, també va influir força en la seva arribada?
—«I tant. Amb en Campano tinc
una molt bona relació des de fa
molt de temps, però primer vaig
parlar amb Quique i em va proposar venir. De fet, la proposta
va ser força casual, perquè en
realitat em va trucar per preguntar-me una altra cosa.»
—I quina diferència ha vist entre
els equips de la primera divisió i
els de segona?
—Crec que si ens centrem en
l’aspecte futbolístic no hi ha una
diferència gaire gran. On sí que
hi ha canvi és en la repercussió
dels partits, en l’ambient, en l’afluència de públic, en els mitjans..., però no he notat un canvi
remarcable ni en el futbol, ni en
l’organització. Per exemple, ara
mateix el Nàstic és un equip de
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segona divisió, però té una organització molt bona.»
—A segona potser hi ha menys
pressió...
—Doncs depèn dels equips,
perquè, per exemple, a Vila-real
tampoc teníem una pressió gaire gran. Hi ha llocs on el futbol es
viu amb més passió i, això és
una cosa que també passa a segona.»
—Aquí potser no té la mateixa
pressió que en altres equips, però
és conscient que la gent espera
moltes coses de vostè?
—«Ho sé, però tampoc no hi
penso tot el dia. Vinc amb la
idea clara de donar el millor de
mi i tant de bo pugui complir les
expectatives que la gent té de
mi, però no m’hi mi vull capficar.»
—Mirarà de complir les expectatives i, també, com va dir, de tornar a
gaudir del futbol...
—«Sí. Aquest és el motiu principal. En l’últim any i mig vaig perdre la il·lusió, i això que a mi
sempre m’havia apassionat jugar i entrenar-me. Per culpa
d’això, em sentia una mica malament amb mi mateix.»
—I l’ha recuperada, la passió?
—«La veritat és que sí, que em
trobo molt a gust i estic satisfet
perquè he tornat a sentir aquella il·lusió que feia temps que no
sentia.»
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—Aquesta il·lusió de què parla,
m’imagino que també la devia tenir
quan va aterrar en un equip dels
grans com ara el Milan. Com ho va
viure tot plegat?
—«Doncs imagina-t’ho. Acabava de complir 21 anys i vaig anar
a viure a fora i a jugar en un
equip de l’entitat del Milan. Va
ser una etapa importantíssima
en la meva vida, en què vaig disfrutar moltíssim i de la qual en
guardo uns grans records.»
—Segurament hi va aprendre moltes coses...
—«Quan un va a un altre país
aprèn moltíssimes coses, no només en l’àmbit professional, sinó també en el personal, perquè
estar fora de casa ajuda a conèixer una altra manera de fer les
coses.»
—I com recorda l’etapa següent,
amb el retorn a l’Atlético i el pas
pel Vila-real, abans de tornar a Sevilla?
—«El retorn a Madrid va ser una
mica estrany, perquè l’Atlético
acabava de pujar de segona en
aquella etapa tan irregular, però
m’hi vaig trobar bé. Després havia de tornar al Milan, però em
va fitxar el Vila-real. Crec que al
club de la Plana vaig viure els
millors moments de la meva
carrera, tant en l’aspecte professional com en el personal. Hi
vaig passar quatre anys molt bo-

nics.»
—Parlem del present i del Nàstic.
A què creu que ha d’aspirar l’equip
aquest any?
—«Ara mateix, estant com està,
a continuar escalant posicions
per arribar a l’últim tram de la
lliga amb possibilitats d’ascens.
Ens ha costat molt guanyar en
els últims partits, i ara hem
d’encadenar tres o quatre victòries, que ens situarien a dalt tenint en compte que la classificació està molt ajustada.»
—Perquè de qualitat, en la plantilla, no en falta...
—«Tens raó, si es compara l’equip que té el Nàstic amb d’altres, es pot veure que nosaltres
possiblement tenim una plantilla superior a la de conjunts que
estan per sobre. Però això s’ha
de demostrar jornada rere jornada, al terreny de joc. No serveix de res tenir qualitat si després, quan toca demostrar-ho,
perds partits.»
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—Per acabar, tot i que fa poc
temps que és a Tarragona i potser
encara és aviat per fer plans, quines intencions té?
—«En principi, jugar i tractar
de fer-ho al millor possible.
Després, al final de la temporada, serà qüestió de parlar-ho,
perquè les coses no són tan
complicades com pot semblar.
Però, tot i això, no serveix de res
dir ara que em vull quedar si
després el club no ho vol, o si
succeeix el contrari; he d’esperar que passi el temps i veure
com em trobo.»

LA QUALITAT DE L’EQUIP

«Tenim una plantilla
superior a la de conjunts
que estan per sobre, però
cal demostrar-ho»
PUBLICITAT

“ HE CORREGUT MÉS DE 5.000
QUILÒMETRES AMB EL BARÇA.
TU NOMÉS N’HAS DE CÓRRER 7”
INSCRIU-TE A LA NOSTRA CURSA.
7 KM DE RECORREGUT
A SANT JOAN DESPÍ. SORTIDA
I ARRIBADA A LA CIUTAT ESPORTIVA
JOAN GAMPER, 22 DE MARÇ, 10 H.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
WWW.FCBARCELONA.CAT

ORGANITZA:

PATROCINA:

AMB EL SUPORT DE:

MITJANS COL·LABORADORS:

844971-958695w

100% NATURAL

ACTE DE
PRESENTACIÓ A L’ILLA
DIAGONAL, DEMÀ
A LES 12 H AMB LA
PRESÈNCIA DE:

JOSÉ MANUEL ABASCAL: MEDALLA DE BRONZE. OLIMPÍADA DE LOS ÁNGELES’84 DE 1500 M
JAVIER MORACHO: CAMPIÓ D’EUROPA’86 DE 60 M TANQUES. ATLETA OLÍMPIC
REYES ESTÉVEZ: MEDALLA DE BRONZE DEL MUNDIAL DEL 97 D’ATENES. ATLETA OLÍMPIC
ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ: ACTUAL RÈCORD D’ESPANYA DE 100 M I 200 M. ATLETA OLÍMPIC
JOSÉ LUIS BLANCO: SOTSCAMPIÓ D’EUROPA ‘06 DE 3000 M OBSTACLES. ATLETA OLÍMPIC
JACQUELINE MARTÍN: ACTUAL CAMPIONA D’ ESPANYA DE CROSS LLARG I CURT
JUDIT PLÀ: ACTUAL SOTSCAMPIONA D’ESPANYA DE CROSS LLARG
EVA ARIAS: ACTUAL SOTSCAMPIONA D’ESPANYA DE 1500 M

