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«Aquí es parla de
Tamudodependència'»
ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL Jugador del Màlaga
UN SOMNI

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

<S) He tingut la
sort de trobar pel
camí gent que
m'ha ajudat molt
a arribar fins aquí

Ésun producte del profitós
planter sqbadellenc que de
mica en mica s'hafet un lloc a
la Higa de les estrelles després
d'exhaurir tots els terminis de
formació. Ha arribat al Màlaga
sense fer soroll i s'ha convertit
en un dels fixos de Joaquín
Peiró. Podria haverfitxat per
l'Espanyol però els 500 milions
que demanaven el Llevant i el
Barca ho van impedir. Migiíel
Ángel és l'únic dels tres
catalans que militen al club
andalús que té presència a
l'equip.
—Vostè és un dels jugadors que ha fet
tot el trajecte per arribar a la màxima
categoria. Això vol dir que ha fet sempre els deures?
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(3 Paco Flores va
insistir per
fitxar-me però el
Màlaga va pagar
el traspàs
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—«El somni de tots els Jugadors és arribar a jugar a la màxima categoria. En el meu cas
arribar no ha estat una casualitat; vol dir que he treballat
molt i he tingut la sort de trobar
pel camí gent que m'ha ajudat
molt.»

l-x

% M L3 ^-^

—Quins són els que es poden penjar
medalles per haver descobert Miguel
Àngel?

—«Tots els entrenadors que he
tingut des que era petit tenen
una mica la culpa. El meu primer entrenador al Comerç
Creu, després Josep Lluís Romero al Sabadell, el Barca, que
em va fer un jugador competitiu i després el Llevant, en una
etapa bàsica en el meu tarannà
com a futbolista.»
—Miguel Àngel va estar a punt de
fitxar per l'Espanyol. Per què no porta
la samarreta blanc-i-blava?
—«Abans de fitxar pel Màlaga
hi va haver contactes amb l'Espanyol. Crec que Paco Flores
estava força interessat i fins i
tot va insistir en el meu fitxatge
però el Llevant i el Barca demanaven uns diners de traspàs
que l'Espanyol no podia pagar,
cosa que sí va fer el Màlaga.»
^Diumenge arriba a La Rosaleda el
que podia haver estat el seu equip.

EL PLANTER
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<D L'Espanyol té un
dels millors
planters de l'Estat,
fins i tot superior
al del Barca
BARCA
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(B El Barca m'ha
sorprès perquè
està jugant amb
pi^lpdeles
|ind||ic|ualitats

preocupa. Van guanyar el Barca i vindran amb la moral pel
núvols. No, l'Espanyol no és
només Tamudo, tot i que està
fent una temporada impressionant.»
Miguel Àngel s'ha fet un lloc a l'equip titular del Màlaga. / SALVADOR SALAS (DIARIO SUR)
—I el Barca, com el veu?
—«Estic sorprès perquè estan
Com veu l'Espanyol?
petitiva. Han fet una aposta —Què li preocupa més al seu entre- jugant amb por i això no m'ho
—«Sempre és un equip difícil arriscada però que està donant nador, de l'equip de Paco Flores?
esperava d'un equip amb un
de superar perquè lluita cada fruits. Crec que l'Espanyol té —«A Màlaga es parla de Tamu- potencial com el del Barca.
pilota i sempre et complica un dels millors planters del fut- dodependència, però el cert és Crec que l'equip de Carles
l'existència. És un equip papa- bol espanyol, fins i tot superior que la capacitat de treballar Rexach viu de la qualitat de derra i té una plantilla molt com- al del Barca.»
com a equip és el que més ens terminats jugadors.»
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