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Confiança. Víctor Valdés està
satisfet pel gran debut del Barça en
la lliga i veu el 7-0 com una carta de
presentació del conjunt de Martino

“És un
missatge
als rivals”
Marta Cabré
BARCELONA

El 7-0 contra el Llevant va
deixar excel·lents sensacions al vestidor del Barça.
Per Víctor Valdés, el de diumenge va ser “un dels millors debuts” en la lliga, no
només pel resultat. “Vaig
veure l’equip molt intens,
defensant molt més
amunt... Estic satisfet perquè vam fer el que volia el
mister. Volia que marquéssim després de recuperar una pilota per la
pressió”, va argumentar.
Valdés creu que la bona
imatge que va oferir
l’equip català, juntament
amb els set gols, són un
avís a la resta d’equips:
“Començar com ho hem
fet, respectant el rival i intentant fent el nostre joc i
recuperant coses que potser la temporada passada
no havíem tingut la frescor que fer és un missatge
clar per als rivals.”
El de Gavà, però, es va
desmarcar de les veus que
parlen d’una lliga dual:
“Mai serà una lliga de dos.
Es parla de Barça i Madrid
però només cal mirar el
Betis, l’Atlético, el Sevilla,
el València... És una lliga
molt competitiva.” De fet,
per Valdés, el rival en la supercopa d’Espanya, l’Atlético de Simeone, és “un rival molt dur”. “Ve en la línia de l’any passat. Serà
una prova més, i estic convençut que sortirà bé”, va
afirmar.
Més joc directe
Valdés va parlar dels aspectes tàctics que han canviat des de l’arribada de
Martino, i va admetre que
li agrada “molt més” el
marcatge a l’home. “Des
del primer moment van
plantejar que preferien el
marcatge a l’home, i jo
me’n vaig alegrar, perquè
tinc la mateixa opinió. Així, a pilota aturada, tothom té la seva responsabi-

litat i el porter té més llibertat i més espai a l’hora
de sortir”, va explicar, tot i
que va insistir que els demana més joc directe: “El
que més m’ha insistit és
que quan bloqui una pilota
s’ha de buscar més el joc directe per aprofitar els jugadors que deixem a dalt. Li
agrada el joc directe.”
Marxarà
Víctor Valdés viu la seva última temporada en el Barça, i fins i tot es va molestar
quan se li va preguntar si
podria repensar-se la seva
decisió, perquè segons ell
ho va deixar “molt clar”
des del primer dia i no pot
“jugar amb ningú, i menys
amb el Barça”. El porter va
afegir que va parlar amb
Martino i li va afirmar que
s’hi deixarà la pell: “Li vaig
dir que ho donaré tot
aquesta temporada.”
Valdés no està espantat
per si Messi no accepta ser
substituït, però va dir que
“és intel·ligent”, i va lloar
Alexis i Cesc, dos dels protagonistes diumenge. Del
davanter xilè, Valdés va
afirmar que el veu “amb un
grau de confiança superior
a d’altres anys”, fet que el
fa ser millor dins el camp, i
va afirmar, amb un somriure, que “com ell diu, és
un jugadoràs”. Sobre el
maresmenc, el porter creu
que va ser “un dels jugadors més importants” contra el Llevant: “El vaig veure buscant passades a l’esquena de la defensa molt
importants i molt bones,
defensant amb molta intensitat...” Per Valdés,
Cesc “està en la línia de fer
un gran any”. A més, el català va demanar “paciència” amb el retorn de
Puyol, però té clar que
quan es recuperi, no té
“cap dubte” que serà “una
peça important”. Valdés
va afegir que no esperava
la suplència de Casillas:
“Em va sorprendre, no diré que no. És el millor.” ■

Víctor Valdés es refrigera durant l’entrenament d’ahir a la ciutat esportiva ■ FC BARCELONA

Defensa Xavi i matisa que no van “poder treballar” els aspectes tàctics
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Tata Martino vol recuperar
la pressió perduda en els
darrers mesos, i diumenge
Xavi Hernández va reconèixer a Esport 3 que la temporada passada van deixar
d’entrenar aquest i altres
aspectes tàctics. “L’any
passat vam tenir la desgràcia de la malaltia d’en Tito,
que el vam perdre dos o tres
mesos i es va entrenar poc
en l’aspecte tàctic, que és el
que ell portava a l’equip”, va
afirmar el segon capità del
Barça. Ahir, Víctor Valdés va
afirmar que no es va inter-
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Xavi fa estiraments en un entrenament ■ FC BARCELONA
s’han mal interpretat les sepretar correctament el que
havia volgut dir el seu comves paraules. El que volia dir
és que l’any passat vam viupany: “He parlat amb Xavi
aquest matí [ahir per al lecre una situació atípica, per
tor] i hem comentat que
desgràcia, per la malaltia del

mister, i va provocar que no
poguéssim entrenar aspectes tàctics amb la mateixa intensitat que altres aspectes.
No és que no es treballessin
sinó que no es van poder treballar.” El porter blaugrana
va afegir que la pressió és
“vital” per al joc del Barça, ja
que fa que el rival tingui “menys espai de reacció que tu,
quan recuperis la pilota, i tinguis menys espai per recórrer fins arribar a la porteria
del contrari”. “És un dels secrets d’aquest Barça”, va
concloure.

