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Neymar llueix
somrient la samarreta
blaugrana durant la
gira asiàtica ■ EFE

PRIMER EXAMEN · Neymar haurà de confirmar
ja diumenge en el debut en la lliga el que ha mostrat en
la pretemporada NO PARAR · Encara adaptant-se,
el primer títol en joc, la supercopa, també és a tocar
P. Gelada / X. Solé
BARCELONA

Neymar continua sent
l’únic fitxatge del Barça
aquest estiu i per això gairebé tots els ulls estaran
posats en ell quan d’aquí a
tres dies el conjunt blaugrana disputi el primer
partit oficial del curs, al
Camp Nou contra el Llevant. El davanter brasiler
ha rendit a un bon nivell
durant la pretemporada i
està demostrant que la
gran inversió feta per ell
fins i tot pot acabar resultant barata, però serà a
partir d’ara quan haurà
de confirmar el que ja
ha deixat entreveure
en aquestes primeres
actuacions
com a blaugrana.
I des del primer
dia, ja que en una
lliga que es presenta amb dos
únics candidats
a guanyar-la, ensopegar en la primera jornada o
no convèncer
del tot, podria
començar a crear alguns dubtes al voltant
d’un
jugador
que ha costat
57 milions d’euros i que només
té 21 anys. Al
cap de no res, a
més –dimecres
vinent es juga
l’anada de la supercopa d’Espanya contra l’Atlético de Madrid i
la setmana següent, la tornada– Neymar ja té la
possibilitat, amb la
conseqüent exigència, d’aixecar el seu primer títol com a blaugrana, ni un mes després d’incorporar-se a l’equip. Poc
temps, doncs, per acabar
d’adaptar-se, però molts
reptes al davant. ■
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1. Interioritzar l’estil
de joc blaugrana
Si el salt al futbol europeu ja s’entén
com una prova, fer-ho en un equip
com el Barça augmenta aquest primer
test d’exigència. I és que la singularitat de l’estil blaugrana, amb un segell
únic que s’ha guanyat l’admiració

En acció durant el passat Gamper ■ AFP

d’arreu, obliga a redefinir molts conceptes del joc. Preval la rapidesa, l’associació amb els company, els automatismes..., elements que requereixen un temps d’assimilació, però Neymar ha donat indicis durant la seva
curta pretemporada que disposa dels
fonaments per erigir-se en una valuosa peça dins l’engranatge blaugrana.

2. Respondre a les
grans expectatives
L’afició blaugrana s’ha caracteritzat
per la seva exigència, que s’amplia a
mesura que el cost del fitxatge inclou
més xifres. Sota aquesta premissa, les
expectatives que
s’han dipositat en
Neymar són molt
grans. S’espera
que el davanter
marqui diferències des de ben
aviat, per tant, ja
serà observat de
prop en cada pilota que pugui tocar
diumenge contra El davanter, en la
el Llevant. El fet presentació ■ A.S.
d’estar acostumat a centrar moltes mirades –al Brasil ja era una icona– permet pronosticar que els nervis no el trairan. Tot i això, la dimensió global del Barça suposa que la pressió també augmenti considerablement. ■

