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Entrevista

Pau Gassol la conquesta de l'èxit

Volem conèixer millor aquest jugador de 
basquet i consultant diverses entrevistes 
hem elaborat aquest perfil.

El jugador de basquet Pau Gassol ha estat a 
Barcelona entrenant amb el Barça mentre que 
a Estats Units estant intentant trobar  capital 
per a poder finançar           l’ NBA, mentre 
duri  el  tancament  patronal  els  jugadors  no 
cobraran,  sembla que tot s'arreglarà a finals 
d'any.

Pau  Gassol  és  sens  dubte  el  jugador  més 
determinant  del  bàsquet  FIBA  i  ha  guanyat 
molts  premis:  dos  títols  de  l’  NBA  amb  els 
Lakers, dues lligues i una copa amb el Barça. 
També dues medalles d'or, dues de plata i una 
de bronze als Europeus. Un títol mundial i una 
plata olímpica amb la selecció espanyola. 

Per a Pau Gassol guanyar és una cosa que mai 
el cansarà, per a ell és un hàbit, una manera 
de treballar, una mentalitat...

Encara  que  la  fama li  faci  perdre  cada  cop 
més intimitat creu que és  un preu que està 
encantat  de  pagar  perquè  per  a  ell  és 
reconfortant sentir l’admiració i l’afecte de la 
gent.

Pau diu que mai li és fàcil de guanyar. La clau 
del seu èxit és tocar de peus a terra, entendre 
les  dinàmiques  de  l’equip  i  la  química  que 
tenen com a grup.

El domini de la família Gassol sota els anells 
ha  estat  clau.  El  Marc  i  ell  han estat  molts 
sòlids i han pogut dominar la gran majoria de 
partits.

S’ha  demostrat  que  en  el  bàsquet  FIBA  qui 
mana és Pau i no Nowitzki. L’equip d'Espanya 
és  millor  que  el  d'Alemanya  tot  és  qüestió 
d’equip.

Pau  ha reiterat que no fitxarà per cap club 
mentre  que  la  temporada  de  l’  NBA  no  se 
suspengui  definitivament  però  si  això  passés 
diu  que  la  seva  prioritat  total,  i  la  seva 
predilecció seria jugar al Barça. No molta gent 
ho  sap  però  el  dia  que  marxar  a  l’  NBA  va 
firmar  una clàusula  que obligarà  a qualsevol 
equip  de  l’òrbita  de  la  FIBA  a  pagar  una 
indemnització al Barça per fitxar-me.

Té un contracte amb els  Lakers fins al  2014 
però  quan  arribi  el  moment  diu  que  serà 
qüestió  d'avaluar  la  seva  forma  física  i 
professional i decidirà si continuarà a  l’ NBA o 
jugarà a nivell professional a Europa .


