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 L’ex jugador de l’Escola 
Valls Futbol i del Reus De-
portiu començarà dilluns 
la pretemporada amb el 
juvenil del PSV

 El migcampista, que 
ja es troba a Holanda, té 
moltes ganes de demostrar 
el futbol que porta a les 
cames

F.F.gaya 
valls

El vallenc David Silva de 17 
anys marxa a jugar al juvenil del 
PSV Eindoven. Després de la seva 
tasca com a jugador de l’Escola 
Valls Futbol i una temporada al 
Reus Deportiu, el vallenc Silva 
provarà sort a terres holandeses, 
concretament al PSV Eindhoven.

L’alcoverenc Josep Maria París, 
representant FIFA , que té contac-
tes amb el club blanc-i-vermell ha 
estat el nucli d’enllaç perquè Sil-
va fitxés per un dels equips grans 
d’Europa, equip que al seu pal-
marès té Copes d’Europa, Lligues 
d’Holanda, Copes etc.

Després de gairebé tota la seva 
vida a l’Escola Valls Futbol, on va 
començar amb 5 anys, la tempo-
rada passada va passar a jugar al 
Reus. Josep Maria París que conei-
xia el jugador i les seves qualitats 
va veure que Silva estava capacitat 
per fer un salt de qualitat i jugar en 
un equip important. “Tinc molta 
relació amb el PSV i els vaig passar 
informació de David Silva perquè 
creia que els podia interessar”. I 
així va ser, el PSV va donar la opor-
tunitat perquè el vallenc fes unes 
proves a Holanda. Silva va estar 
una setmana fent proves, des-
prés de Setmana Santa, i des del 
primer dia va cridar l’atenció del 
club holandès. “El primer dia ja va 
agradar, així m’ho van fer saber” 
deia París.

 Després del primer dia que 
va entrenar amb un grup redu-
ït, el segon va entrenar amb tot 
l’equip juvenil sencer. Després 
d’un dia de festa, David Silva va 
entrenar amb l’equip reserva del 
primer equip del PSV Eindhoven 
i el juvenil i el dia següent va tor-
nar a fer un entrenament. Tot i 
que el jugador va agradar al club 
d’Eindhoven, el van fer tornar al 
cap de dues setmanes per fer un 
seguiment per tal de participar 
en un torneig a Groningen on va 
jugar amb equips com Oporto, 
Ajax, Besiktas, selecció de Rússia, 
Groningen, Heerenveen i Colònia, 
a part d’equips com Real Madrid i 
altres en què l’equip va acabar en 
tercera posició i el vallenc va fer un 
bon paper marcant dos gols en el 
darrer partit. En aquest torneig va 
signar els seus primers autògrafs 
com a jugador de futbol.

Així, després de què el migcam-
pista vallenc creés una molt bona 

David Silva i el seu representant, Josep Mª París, al camp del Vilar amb la que serà la nova samarreta del PSV Eindhoven. FOTO:F.F.gaya
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sensació al PSV, mica en mica es va 
anar perfilant el seu fitxatge a un 
dels millors equips d’Holanda. Va 
ser el mateix entrenador del juvenil 
del PSV Eindhoven que va decidir 
que Silva formaria part de l’equip 
per la temporada 2010-2011. “L’en-
trenador és el qui recomana a la 
secretaria tècnica el seu fitxatge”.

D’aquesta manera, Silva jugarà 
a un nivell que fins ara no havia 
jugat, enfrontant-se amb equips 
de gran nivell, superiors al que 
havia jugat amb l’Escola de Valls 
Futbol i Reus Deportiu. “El nivell 
que jugarà serà nivell d’un Barça, 
Madrid o At.Madrid i ell mateix ho 
va poder veure en els entrenaments 
i partits” deia París. 

A Holanda el mercat espanyol 
interessa, i molt. “Tot el que pro-
vé d’Espanya és molt interessant 
i crida molt l’atenció. Espanya és 
un referent a nivell mundial i això 

no significa que l’hagin agafat per-
què sigui espanyol, però sí que té 
un valor afegit” seguia dient el seu 
representant.

Silva és l’únic jugador de l’estat 
espanyol al PSV Eindoven i l’anteri-
or va ser el valencià Pepe Pla que  va 
venir de la mà de Gus Hiddink, però 
que no va arribar a debutar al pri-
mer equip tot i que prometia molt. 
Així doncs, Silva es converteix amb 
el segon espanyol i el primer català 
que militarà al PSV Eindhoven.

Silva és ambiciós i espera en 
aquest primer any anar almenys 
convocat en alguna ocasió en 
l’equip reserva del PSV Eindhoven, 
equip anterior al primer equip ho-
landès. “És una de les coses que 
es poden establir com a objectiu 
aquesta temporada per què el mo-
ment que li diguin d’anar-hi estigui 
preparat” explicava l’alcoverenc Jo-
sep Maria París.

A Holanda solen apostar pels 
joves jugadors, així ho comentava 
el mateix jugador David Silva. “Hi 
havia un jugador de 17 anys al pri-
mer equip del PSV que era brasiler 
i venia del juvenil B”.

El jugador primer ha d’aprendre 
l’idioma i el propi club s’encarrega-
rà dels seus estudis, ja que el propi 
club té convenis amb la Universitat 
Johan Cruyff i molts jugadors po-
den estudiar-hi. “Primer, però, que 
comenci amb els idiomes, per qual-
sevol persona que pugui aprendre 
holandès i anglès, ja en parlaria 
quatre i ja és una avantatge molt 
gran” acabava dient París.

Josep Mª Dalmau, president de 
l’Escola Valls Futbol, deia que “és un 
orgull per l’Escola que un jugador 
passi a formar part d’un equip com 

el PSV Eindhoven ja que la feina de 
l’Escola és formar jugadors per què 
puguin fer el salt a altres equips i si 
arriba a professional encara serà un 
orgull més gran pel club”.

Josep Mª París, l’alcoverenc ha 
estat l’artífex d’aquest fitxatge, un 
agent que té relació amb els equips 

principals d’Europa gràcies a la 
seva tasca al MIC i amb Nike, a 
part de la bona relació que té amb 
l’actual directiva del FC Barcelona 
ja que hi ha treballat amb l’equip 
organitzador de la candidatura de 
Sandro Rosell durant els darrers 8 
mesos a Tarragona.

David Silva en un partit del torneig que va disputar a Groningen. FOTO: Cedida

“les frases

És el ◗ segon jugador de l’estat 

espanyol que passa pel club

Ara mateix ◗ el mercat espa-

nyol interessa molt a Holanda i 

Silva va agradar a la secretaria 

tècnica del PSV

El jugador ◗ espera aquesta 

primera temporada poder anar 

convocat amb l’equip reserva
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“les frases

En el ◗ futbol crec que no fa 

falta idiomes. 

La pretemporada ◗ comença 

aquest dilluns dia 12 de juliol

He de ◗ treballar dur per poder 

aconseguir obrir camí.

El futbol ◗ és diferent a Holan-

da. Es juga més la pilota i el joc 

és més tècnic

F.F.GAYA
VALLS

Explica’ns la teva trajectòria  ➤

esportiva? 
Vaig començar a l’Escola de 

Valls Futbol als 5 anys, i sempre 
he estat jugant a Valls. Vaig anar a 
la selecció provincial de Tarrago-
na. Aquell any el coordinador Sergi 
Queralt em va portar dos cops a 
l’opció d’entrar al Barça, però vaig 
estar aquí fi ns a juvenil. De la mà 
de Raül Fernández vaig acabar al 
Reus Deportiu jugant a Nacional. 
Vaig tenir l’opció d’anar al Lleida, 
a Divisió d’Honor. Aquest any, de 
la mà del Josep Maria París, fi nal-
ment em vaig decantar per anar 
al Reus. 

En quina posició jugues? ➤

 Al mig del camp, però també 
puc jugar una mica més endavant, 
de mitja punta. Diria que com un 
Iniesta, puc jugar al mig del camp 
però també un pèl més endavant. 
M’agrada més jugar al mig.

Quan Josep Mª París et diu  ➤

que hi ha la possibilitat d’anar a 
Holanda, com reacciones?

 Ho vaig veure un disbarat. Em 
costava de creure, ho veia una bo-
geria. Li deia que millor si trobà-
vem alguna cosa per aquí a prop i 
no tant lluny, amb un nivell supe-
rior al Reus. Però va ser parlar-ho 
i al fi nal vaig acceptar.

Com va ser l’experiència quan  ➤

vas anar a fer les proves?
Espectacular. No es pot com-

prar amb res que havia vist fi ns 
ara. És tot el que envolta jugar allà. 
Les instal·lacions estan molt bé. 
El primer dia que era allà pensa-
va que m’havia de quedar allí com 
fos. A Groningen el torneig va estar 
molt bé també. Vam quedar tercer 
i, a l’últim partit, vaig aconseguir 
fer dos gols. Vaig jugar a la segona 
part marcant un gol, vam empatar 
el partit i als penals vaig marcar.

Com va reaccionar la teva fa- ➤

mília quan els vas dir que marxa-
ves a Holanda a jugar a futbol?

També ho van veure una boge-
ria, perquè Holanda és lluny. Però 
al fi nal ho acaben entenent perquè 
sempre han vist que em dedica-
va molt al futbol i estan contents 
perquè és una oportunitat única 
per a mi.

Perquè el teu objectiu dins del  ➤

món del futbol quin és?
Espero arribar a fer algo bo al 

futbol, arribar a ser professional. 

al mig del camp i em sacrifi co en 
defensa.

Quan comença la pretempo- ➤

rada?
Comença dilluns dia 12. Ani-

ré allí i no sé quan podré tornar. 
Tinc bitllet d’anada però no de 
tornada.

I on viuràs? ➤

Vaig a casa d’una família que 
són espanyols, que tenen un fi ll de 
la meva edat i una fi lla de 8 anys. 
Vaig a viure allà amb una família, 
com si fos un més.

El tema de l’idioma com el  ➤

portes?
Amb l’anglès bàsic vaig tirant. 

Pel futbol crec que no fan falta idi-
omes. Però per parlar amb l’entre-
nador i els companys sí que s’ha de 
saber parlar-lo, almenys anglès que 
tothom el parla allà.

Ja has conegut algun com- ➤

David Silva el dia abans de marxar a Holanda al camp del Vilar. FOTO: F.F.GAYA

pany?
Si, quan vaig jugar el torneig a 

Groningen. Estava a l’hotel amb 
dos companys de l’equip i par-
làvem. Com que hi havia un se-
negalès que parlava una mica de 
portuguès em traduïa el que deia 
l’entrenador. He estat molt bé, són 
molt sociables, molt oberts.

Què t’ha impactat més del  ➤

PSV?
Sobretot que és un club gran. 

No m’esperava ser aquí ara ma-
teix. Fa un any estava jugant al 
Vilar contra el Bonavista i un any 
després, per sort, marxo a Ho-
landa.

Se’t quedaven petites les ca- ➤

tegories que jugaves al Valls o 
al Reus?

No és que em quedessin peti-
tes, però sabia que podia aspirar a 
alguna cosa més, com molts altres 
que per mala sort no poden gau-
dir del que estic vivint jo.

David Silva: “Tinc bitllet d’anada 
a Holanda, però no de tornada”

“les frases

Veia una ◗ bogeria anar al PSV, 

però al fi nal vaig acceptar d’anar-hi

El primer ◗ dia que estava allà 

pensava que m’havia de quedar 

allí com fos

Espero arribar ◗ a fer alguna 

cosa bona dins del món del futbol

No m’esperava ◗ ser aquí ara 

mateix. Fa un any estava jugant al 

Vilar contra el Bonavista

 El jove jugador vallenc explicava les seves sensacions un dia abans de marxar cap a Eindhoven, la seva nova casa

David Silva González

Juvenil PSV 
Silva va marxar  ➤

dimecres a Holanda 
amb bitllet d’anada 
però no de tornada

És el primer  ➤

jugador català a 
l’equip i el segon 
espanyol

l’entrevista

l’entrevista

David Silva: “Tinc bitllet d’anada 

l’entrevista

Quin objectiu et marques al  ➤

PSV Eindoven?
Arribar al més alt possible. 

Sobretot he de treballar dur per 
poder aconseguir obrir camí. 

Perquè damunt del juvenil què  ➤

hi ha?
Hi ha el reserva. Allà tot és dife-

rent. El juvenil es diu A1, llavors ve 
el “Jong”, categoria reserva. És una 
categoria en què tots els equips 
professionals tenen un equip re-
serva i juguen els dilluns perquè en 
aquest equip juguin els jugadors 
del primer equip que s’estan re-
cuperant d’alguna lesió, els que no 
van convocats en el primer equip 
etc. i llavors se’ls suma els nois jo-
ves que treballen de cara a debutar 
al primer equip i, a vegades, se’ls 
suma algun juvenil de l’A1. Juve-
nil, Jong i primer equip treballen 
agafats de la mà per coordinar el 
tema dels nois joves.

L’estil de joc canvia molt del  ➤

que jugaves a Catalunya?
Si, és bastant diferent. Aquí és 

més físic i allí es juga més la pilota, 
joc més tècnic, però també és físic. 
Hi ha més intensitat.

Després d’haver vist el club  ➤

des de dins, els dubtes que 
poguessis tenir d’anar-hi s’han 
esvaït?

No. Ja he vist com és el club, 
estic tranquil i ara el que tinc són 
ganes de començar dilluns els en-
trenaments i jugar per fi  a futbol.

Et sap greu marxar de Valls? ➤

En part si perquè ho deixes tot 
aquí. La família, els amics etc. però 
aquesta oportunitat no es pot dei-
xar escapar i per això tenia clar que 
havia de marxar al PSV.

Com et defi neixes com a ju- ➤

gador?
Un jugador d’equip, que juga 

per l’equip. Intento jugar ràpid 




