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Des del mea bagulLinde, un tomb
a la seva vida
“He trobat a faltar que algú con fiés en les
méves possibilitats’Ç explica el davanter

Un Corunya-Sant
Andreu de fa 25. anys

MARÇAL FONTANALS •  LLEiDA

mb només 26 anysja ha recorregut un liarg camíen
aixó  del futbol. FC Barcelona, Damm, Logronyés,
Manlleu, Sevilla són alguns deis equips que han po

gut gaudir del seu talent futbol ístic. Com tot jugador ha vis
cut moments bons 1 d’aftres de dolents, encara que com eh
confessa “estic satisfet de la meya trajectória. Potser he tro
bat a faltar algú que confiés en Íes meves possibilitats com a
jugador a diferéncia d’altres
companys meus i aixó ha fet    David Linde va     El jugador ha
que  no arribés més lluny.                -

Així  és la vida i un ha de ser      aconseguir       deixat, de
realista 1 acceptar les coses          davant      mon,ent, el
com vénen”. La seva darrera
etapa viscuda al Sevilla no ha    ¡Igualada tres          futbol
estat del tot  positiva pera    gois en menys  pro fessionalper
Linde, 1 va decidir donar un
tomb a la seva vida i deixar,    de cinc minuts  jugar al Tárrega

ments.  M’ha demostrat molta confiança i professionalitat.
En part, ha estat un deis factors que han fet  que tornés a ju
gar”. En les quatre jornades a l’equip ha demostrat el seu ol
facte de gol, ja que és un del mxims realitzadors de la cate
goria amb sis ‘dianes’. El seu nom a l’onze titular blau-grana
fa tremolar l’equip rival, ja que és un d’aquells jugadors que
fan mal quan es troben davant la porteria, i si no que Ii ho pre
guntin a l’lgualada, a qul en menys de cinc minuts va fer tres
gols: “Aixó es qüestió de ratxes. Els meus companys m’han

rebut  molt bé, i aixó ha fet
que em trobi en una situació
molt  confortable ¡ que afa
voreix un clima de convivén
cia que em dona tranquilli
tat  per jugar”

David Linde, peró, no no
més ha fet un canvi a la seva
vida professional com a fut
bolista sinó també a la priva
da.  Feliçment casat no fa

gaire temps, treballa en una empresa de publicitat a Lleida al
costat de la seva dona: “La part artística i creativa la porta la
meya esposa i jo administro la facturació”. El blau-grana ex
plica que el seu futur podria seguir Iligat al futbol: “Tinc una
série de projectes que m’agradaria realitzar a Lleida entre els
quals es troba la creació d’una escola de futbol per a nens”.
Un futur encara Ouny i un present, a Trrega, amb un obje
tiu,  l’ascens. Encara que Linde recorda que “tinc llibertat del
club per marxar si arriba una oferta de superior categoria”.

de moment, el futbol profes
sona.  “La veritat és que vaig marxar d’aquest mán una mica
decepcionat. A Sevilla vaig viure mals moments, encara que
esportivament em trobava bé VoLa deixar el futbol i dedi
car-me a un altre tipus de coses” Ara, a Tárrega, al costat de
Caries Viladegut, ha tornat a recuperar la il.lusió en un equip
més modest peró afavorit per l’ascens a la Segona Divisió ‘B’:
“Potser el Trrega no era un equip que s’ajustava a les meves
pretensions esportives peró al club hi havia un amic meu
como és Caries ViladeguLuna persona amb molts coneixe


