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DANI
ALVES
“Q ua n e st i m e s e l
q u e f a s,
tens la fo rça p e r
l l u i t a r fo r t
per a c o n s e g u i r e ls
teu s s o m n is”
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L’entrevista a Dani Alves
“Confesso que sóc d’origen
pobre, però el meu cor és noble... Deixa’m viure la vida,
em sento feliç i agraït per tot
el que Déu m’ha donat, només puc aixecar la mà a favor del cel, donar les gràcies
M WIV ÁHIP EP HIWXu UYI (qY
m’ha donat si tinc tot el que
necessito, i si les coses no van
com vull, no caic en la desesperació”
Lletra de la cançó
‘Deixa a vida me levar’

Així és Dani Alves... “Dani, necessito

PREGUNTES
RÀPIDES

TWB. Un lloc.
D. A. Bahia
TWB. Un menjar.
D. A. Mouqueca
(plat típic de Bahia)
TWB. Una pel·lícula.
D. A. ‘Hombres de honor’
TWB. Un valor.
D. A. Honestedat

fer-te una entrevista.” “Cap problema,
quan vulguis!” I abans d’un entrenament
de l’equip compartim un moment.

TWB. Una cançó.
D. A. ‘Deixa a vida me levar’,
de Zeca Pagodinho

Lluita, sacrifici, alegria, velocitat i intensitat defineixen el lateral dret del Futbol Club Barcelona. Autèntic, divertit,
apassionat, humil, generós i solidari.
Així és ell, i és que sempre està disposat
a col·laborar, a compartir i a fer per als
altres. Col·labora amb moltes causes solidàries, tot i que no li agrada fer-ne propaganda perquè diu que és molt personal...
però com comenta, “a mi també em va
ajudar algú i jo intento fer tot el que puc”.

TWB. Un llibre.
D. A. ‘El poder de l’ara’,
d’Eckhart Tolle

TWB. Parla’ns de la teva visita a Andorra...
D. A. Hi vaig passar un cap de setmana
amb amics. Compres, turisme i bon menjar. L’estada va ser molt curta, però espero
poder tornar-hi ben aviat perquè sé que
em queden moltes coses per descobrir. La
pròxima entrevista me la fas a Andorra!
TWB. Què és el que més et va agradar...
D. A. El paisatge impressionant que teniu,
sou molt afortunats. Tant la vall d’Incles
com Anyós, Ordino, cada racó et sorprèn.

TWB. Un dissenyador.
D. A. Olivier Rousteing,
dissenyador de la firma Balmain
TWB. Un moment per recordar.
D. A. El naixement de Dani i
Victoria (els seus fills)
TWB. Un ídol.
D. A. El meu pare
TWB. Alguna exclusiva?
D. A. Tornaré a Andorra!
TWB. Del Brasil no ens
podem perdre...
D. A. Illa Trancoso

TWB. Coses pendents a fer a Andorra...
D. A. Moltíssimes!

TWB. Parla’ns de tu... El camí fins aquí
no ha estat fàcil, quin consell donaries a
tots aquells nens que desitgen, com tu,
fer-se un lloc en el món del futbol professional i que no disposen de recursos?
D. A. No sóc ningú per donar consells,
però crec que el punt de partida és estimar
el que fas, lluitar fort i no rendir-te. Només
així pots aconseguir allò que et proposis.
TWB. En una frase, què significa per a
tu el Barça?
D. A. És una cosa molt important que
m’ha passat a la vida, arribar a aquest
equip és el somni de la gran majoria dels
jugadors i em sento molt afortunat de
poder formar part de la història d’aquest
club, és impagable.
TWB. A part del futbol, quines són les
teves passions?
D. A. En ordre, la moda i la gastronomia,
són dos mons molt semblants que a mi
m’agraden, dos mons molt divertits, creatius, professionals i terapèutics... La moda
com a teràpia de poder demostrar la teva
personalitat vestint, i la cuina amb la concentració de cuidar els detalls perquè les
coses surtin bé... Crec que totes dues tenen molt a veure amb la meva professió,
molts dels valors hi són reflectits.
TWB. Què és Bam Bam?
D. A. Bam Bam és un projecte, una
il·lusió, un somni de la meva passió per la
moda. Hi volia crear un vincle i he decidit
portar a terme aquest projecte i hi estic
treballant activament juntament amb un
dissenyador.
TWB. Tens pensada la seva distribució
a Andorra?
D. A. Seria un honor poder arribar a tots
els mercats i també a Andorra!
TWB. Projectes de futur?
D. A. Sens dubte continuar gaudint uns
anys més del futbol! FOgO, que ja està
funcionant molt bé, i Bam Bam, són els
altres dos somnis.
TWB. Quan ens veiem per Andorra?
D. A. Espero que molt aviat!
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