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L’entrenador del Chongqing xinès ha analitzat com ha adaptat la seva filosofia de joc

en funció de l’equip i la lliga on entrenava.

La segona ponència del 8è Dia de l’Entrenador, amb el títol ‘Com implementar una

filosofia de joc propi en un futbol diferent’, ha estat impartida per Jordi Cruyff, i el

seu ajudant Carlos García.

Per començar, Cruyff ha manifestat que “entrenar en països estrangers requereix

capacitat d’adaptació, dominar idiomes i ganes de millorar dia a dia. Has de ser

observador, estudiar els seus costums, conèixer els jugadors i, a poc a poc, imposar la

teva metodologia de treball”. En aquest sentit, ha confessat que “has de convèncer el

vestidor que el teu pla de joc donarà resultats. Si el grup confia en tu, és el primer pas



cap a l’èxit”.

Pel que fa al seu estil de joc, Cruyff ha assenyalat que “sempre dins les possibilitats de

cada equip, m’agrada sortir jugant amb la pilota controlada des del darrere, combinar

amb fluïdesa al centre del camp i intentar trobar als nostres millors jugadors en

posicions de privilegi perquè puguin marcar la diferència”. Quant a la seva experiència

dirigint a la Xina, ha destacat que “m’agrada discutir sobre futbol, sobretot amb el meu

cos tècnic. Totes les opinions argumentades són vàlides”.



Per la seva banda, Carlos García ha admès que “estic gaudint molt de l’experiència de

poder entrenar en una lliga com la xinesa. Intentem jugar el màxim temps possible en

camp rival, buscar constantment les bandes i tenir l’equip en pocs metres. Si l’equip

està junt, és més fàcil atacar i defensar”.

Treballador incansable, detallista i metòdic, Jordi reconeix que el cognom Cruyff li va



suposar una enorme pressió durant la seva infància i adolescència. Amb el pas del

temps, però, va adonar-se que havia de seguir el seu propi camí per intentar triomfar

amb les seves idees. Amb una llarga trajectòria com a futbolista i després d’haver

dirigit a diversos països, Cruyff es mostra entusiasmat amb la seva etapa al capdavant

de Chongqing xinès. Al seu torn, Carlos García, retirat del futbol professional als 33

anys, ha estat el segon entrenador del Maccabi Tel Aviv FC i, actualment, continua

sent l’ajudant de Cruyff al Chongqing Lifan.
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http://fcf.cat/media/album/8e-dia-de-l-entrenador/1
https://www.youtube.com/watch?v=ocVGcHAg55g

