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Els vestidors

Assistent. El 4, amb la confiança del club i
de Tata després d’un estiu marcat per l’interès
del United, confirma les bones sensacions
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Cesc respon i
s’exhibeix en el
festival d’ahir

“Ha estat un gran
inici per a l’equip i
estic molt content.
Jo aniré millorant
en l’aspecte físic”

Carles González

Neymar

BARCELONA

DAVANTER DEL BARÇA

“Estem recuperant
la to físic i la pressió
avançada que
havíem perdut”
Pedro
DAVANTER DEL BARÇA

Neymar i Adriano reben les felicitacions dels rivals en acabar el partit ■ AFP

Per no perdre el costum. Des del 2008, el Barça sempre
ha arrencat en la lliga amb una victòria contundent

Un debut per a la
història
“L’entrenador
insisteix en la
pressió i esperem
continuar així”
Sergio Busquets
MIGCAMPISTA DEL BARÇA

“Tinc confiança;
partits així són
importants per a mi
i per a l’equip”
Alexis
DAVANTER DEL BARÇA

“Ja hem sortit de
la visita al dentista,
ara que passi
el següent”
Joaquín Caparrós
TÈCNIC DEL LLEVANT

Xavi Solé
BARCELONA

Mitja hora per a Neymar a l’estadi
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Debut en la lliga i de Gerardo, Tata, Martino a la banqueta blaugrana i golejada
per a la història. Segur que,
ni en el millor dels somnis,
el tècnic argentí pensava
en una estrena com la
d’ahir. I és que mai en la
història del club cap entrenador debutant en la lliga
havia aconseguit una victòria per set gols de diferència. Amb Daucik, el
1950, el Barça sí que havia
fet més gols en la seva estrena (8-2), però no havia
guanyat per tanta diferència. De fet, el 7-0 d’ahir
també és el resultat més
ampli mai aconseguit per
cap equip en una primera
jornada a primera divisió
des de l’any 1955, quan
l’Atlético va vèncer l’Hèrcules per un 9-0.
Un debut de rècord que
permet continuar amb
aquesta tònica de bons inicis de lliga dels últims anys.
Des del 2008, quan l’equip
entrenat aleshores per Pep
Guardiola va perdre sorprenentment en la primera jornada, a Los Pajaritos
contra el Numància.
No va ser tan escandalós com el d’ahir, però tam-

Tata Martino va dir-ho a la
roda de premsa; no vol córrer amb Neymar. El brasiler es va quedar a la banqueta en l’estrena del Barça en la lliga. A Ney, doncs,
li va tocar viure el primer
temps del matx des de la
banqueta, i instal·lat a segona fila entre Marc Bartra
i Jordi Alba, va gaudir del
recital dels companys.
La cosa va canviar al segon temps, ja que al minut
dos ja va començar a escalfar i cap al quart d’hora
van cridar-lo perquè entrés. El Camp Nou l’espe-

rava amb candeletes i li va
dedicar una gran ovació al
63, quan va trepitjar la gespa substituint Alexis.
Sobre el tapís, amb 6 a
0 i tot decidit, Neymar, es
va associar amb els companys i no es va complicar.
Tot i això, en els 27 minuts
que va estar a la gespa va
mostrar detalls, el més
destacat dels quals va ser
un control amb el pit davant de Pedro López a qui
va deixar enrere quan va
baixar l’esfèrica i va arrencar. Va ser un primer tast
per a l’afició.

Després d’un estiu amb el
Manchester
United
anant-li al darrera, Cesc
Fàbregas ha començat
com un tro. El club li ha donat confiança, Tata Martino l’ha mimat des del primer instant en què va arribar i el d’Arenys no s’ha
mogut i, com va explicar a
Kuala Lumpur fa poc més
d’una setmana, el seu desig de guanyar-se el Camp
Nou segueix intacte.
“Complir el somni de la
meva vida, jugar al Barça,
és l’única cosa que vull.”
El tècnic argentí li té dipositada molta confiança
i, fins al moment, Fàbregas està responent a Tata.
Durant la pretemporada
ha estat un dels destacats,
amb tres dianes i dues assistències i ahir, ja recuperat de l’esquinç al turmell,
va realitzar una exhibició.
Contra el Llevant, a Cesc,
se’l va veure alliberat.
Lluny de la versió que va
mostrar al tram final del
curs passat, el 4 va estar
intens, motivat, connectat al partit i, contagiat pel
joc blaugrana, va firmar
un dels seus millors xocs
amb l’elàstica blaugrana.
Va ocupar la demarcació
d’interior esquerre i va associar-se al mig del camp i,
sobretot, va despenjar-se a
dalt contínuament arribant a àrea contrària intercanviant el lloc amb

Messi i fent desmarcades
en profunditat.
Tot i no marcar, la seva
contribució en la golejada
va ser majúscula, ja que va
ser protagonista en cinc
dels set gols. En la primera
part va ser un dels referents en el festival blaugrana. En el primer d’Alexis
va servir en safata el gol al
xilè. En el segon de Pedro
va originar el gol amb una
preciosa cessió amb el pit
–després d’una passada de
Busquets– cap a Messi a la
frontal de l’àrea. També va
ser clau en el 3-0 d’Alves, ja
que seva va ser la passada
que va interceptar el porter Keylor Navas i que el lateral brasiler va acabar rematant. La cirereta del repertori va arribar abans
del descans, ja que amb un
subtil toc picat per dalt de
la defensa va assistir Xavi
perquè fes pujar el sisè.
En el segon temps, amb
l’ampli avantatge al marcador, va ser més posicional i, amb confiança, va
agradar-se amb diverses
passades de cullera per sobre la defensa cap a Adriano, Messi i Neymar que a
punt van estar de ser gol.
Va acabar els últims 20 minuts de fals 9 després de la
substitució de Messi.
I en l’últim gol també va
tenir-hi molt a veure. Després de l’errada d’Héctor
Rodas va driblar Navas,
que a última instància va
tocar-li l’esfèrica perquè
Pedro no perdonés. ■

Pedro confirma la millora

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

bé és destacable el 3-0
aconseguit la temporada
2009/10 contra l’Sporting
o, encara més, el 0-3 contra el Racing de Santander
el curs següent. Fa dues
temporades el Barça va
clavar una maneta al Vilareal en un partit jugat en
dilluns (5-0). Gairebé el
mateix resultat es va repetir en el primer partit de la
lliga passada i també del
curs, que representava
l’estrena de Tito Vilanova
a la banqueta: 5-1 a la Real
Sociedad. ■
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Temporada 2013/14
Barça-Llevant
Temporada 2012/13
Barça-Real Sociedad
Temporada 2011/12
Barça-Vila-real
Temporada 2010/11
Racing-Barça
Temporada 2009/10
Barça-Sporting
Temporada 2008/09
Numància-Barça

7-0
5-1
5-0
0-3
3-0
1-0

El gran rendiment que va
oferir Pedro també va ser
una de les millors notícies
del partit d’ahir. Sobretot,
perquè el davanter canari
va semblar un jugador diferent del de les dues últimes temporades, en què
va arribar a perdre la titularitat i no va registrar tampoc la xifra de gols habitual
en els seus primers anys
vestint com a blaugrana.
De fet, en la lliga passada
només en va fer 7 i en l’anterior només 5. Tot i la lesió que va patir en la gira

asiàtica, el nou inquilí del
número 7 del Barça ja va
apuntar durant la pretemporada, en què a més va fer
4 dianes, el que podia donar més endavant. Ahir ho
va confirmar. I no només
pels dos gols que va fer.
També perquè va participar constantment, amb
rauxa i velocitat, en la majoria de jugades d’atac.
Com per exemple en el segon gol, un dels millors de
la tarda, en què va combinar amb Messi a l’àrea perquè l’argentí marqués.

