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«M’agradaria arribar a primera»
ENTREVISTA A IBUSUKI HIROSHI. Jugador del Sabadell, cedit pel Girona
EL SALT
POL GUÀRDIA / Sabadell

Ibusuki Hiroshi, el primer
oriental i jugador revelació del
Sabadell en aquest
començament de temporada,
va marxar ahir cap al Japó, on
es concentrarà amb la seva
selecció per jugar la copa
d’Àsia sub-19. Segons els
resultats, el davanter cedit pel
Girona es podria arribar a
perdre fins a cinc partits amb
el club vallesà. En cinc
jornades, el japonès, que el
tècnic qualifica de «massa
honest» sobre el camp, s’ha
guanyat la titularitat a pols i és
el màxim golejador de l’equip.
Abans de marxar, però, Hiroshi
–home de poques paraules– va
atendre El 9, amb un traductor
encara.

— Com vas arribar Europa?
— «Vaig agradar a un cercapromeses que hi havia al Japó i em
va oferir jugar en el Girona. De
totes maneres ja era la meva intenció jugar a l’estranger. Em
van agafar i aquí estic.»
— Què et va convèncer?
— «Va ser fàcil. Més que convèncer-me, com que jo ja volia
jugar a Europa, va ser la sort que
el Girona em fitxés.»
— Coneixies Catalunya, abans?

Què et sembla?
— «És un molt bon lloc per viure-hi, m’agrada molt.»
— I Sabadell?
— «Sabadell no la coneixia, però la gent és molt amable; és una
ciutat molt tranquil·la.»
— Sabies que ets el primer oriental que juga amb el Sabadell?
— «No, ni idea!»
— La família, t’acompanya?
Hem vist el
teu pare a
la grada en
alguns partits.
— «No, en principi ells es queden al Japó amb les seves feines
però mantenim el contacte.»
— Ja hi ha socis japonesos i es venen samarretes del Sabadell al Japó. Com fa sentir això?
— «N’estic molt content. Jo el
que crec és que si jugo bé i marco gols, vindrà més gent a veure
els partits. Per això he de continuar jugant bé i marcant molts
gols.»
— Com és que els japonesos es
mobilitzen tant i estan tan orgullosos dels que triomfen a fora, com
passa amb tu o havia passat amb
Nakamura?
— «No ho sé, és la cultura que
tenim. De totes maneres a tot
arreu se senten orgullosos dels
seus compatriotes. Això no no-

més ens passa als japonesos, passa
a tot el món!»
— Com pas-

ses el teu
temps lliure
lluny de casa?
— «Tinc
molts amics a
Barcelona i els
vaig a veure. Si
no, em quedo
tranquil a casa cuinant o llegint. També
tinc ganes d’apuntar-me
a classes de castellà.»
— Què va ser el primer que vas
aprendre a dir en català?
— «Tallat amb gel.»
— Què vas pensar quan el Girona
et va dir que vindries cedit al Sabadell?
— «Encara sóc molt jove i el més
important és que tingui minuts
per jugar. El Sabadell és una

molt bona opció.»
— De moment has començat bé
amb l’equip; com el veus?
— «Sí, he marcat tres gols en
cinc partits. El que cal fer és
mantenir el bon joc i continuar marcant gols. He de
continuar entrenantme fort, amb la màxima intensitat.»
— Per arribar a...?
— «M’agradaria poder arribar a primera divisió.»

«Jo volia jugar a
Europa i va ser
una sort que el
Girona em fitxés;
va ser fàcil»
FEBRE HIROSHI

«A tot arreu se
senten orgullosos
dels seus
compatriotes, no
només al Japó»
LA REVELACIÓ

La Nova Creu Alta
n’ha tingut prou amb
cinc partits per
convertir Hiroshi en
el nou ídol
arlequinat. / O.D.

«He de continuar
entrenant-me amb
la màxima
intensitat i
marcant gols»
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