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DEBUT CONVINCENT · La gran imatge mostrada pel Barça en l’estrena de la lliga reforça el treball del tècnic argentí, que
comença a transmetre com vol que actuï l’equip CONNEXIÓ · El canvi a la banqueta ha reactivat els jugadors

Tot just s’ha resolt la primera jornada de lliga, però
els símptomes que va reflectir el Barça contra el
Llevant són gairebé immillorables. L’equip apunta
alt si confirma en les successives setmanes que ha
recuperat elements que el
van portar a ser considerat el millor Barça de la
història, com ara la pressió avançada i la contínua
tensió competitiva. Conceptes que han definit la
recent etapa triomfal de
l’equip, i que Gerardo Tata
Martino ja va indicar que

tundent en la història de la
lliga. Una golejada multiplicada en valor per les bones sensacions deixades
sobre el camp i que també
serveix per allunyar els
dubtes sorgits en la pretemporada, marcada per
la renúncia de Tito Vilanova a causa de la malaurada
recaiguda de la seva malaltia. A més, la gira asiàtica
no va permetre treure gaires conclusions de com bategava l’equip amb vista al
començament de curs.
S’intuïen, però, elements positius, com ara el
caràcter assenyat de Martino, que s’ha anat consolidant a còpia de declara-
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Martino ja va
indicar que volia
recuperar alguns
conceptes del joc

L’equip ha
combregat amb
les maneres del
nou tècnic
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calia renovar ja des del moment de fer-se càrrec de la
banqueta blaugrana. D’això tot just fa tres setmanes, però l’empremta del
tècnic argentí comença a
reflectir-se en l’equip. “No
hem fet res de nou, sinó coses que s’havien deixat de
fer”, va comentar en la roda de premsa posterior al
7-0 endossat al Llevant i
que ja el situa com el tècnic
amb un debut més con-

cions mesurades. I també
que l’equip combrega amb
les formes del nou tècnic,
que demà, juntament amb
els jugadors, té el primer
test important de la temporada: l’anada de la supercopa d’Espanya al Vicente Calderón. Una cita que
s’afronta amb més expectatives refermades, tot i
que l’Atlético de Madrid
també va mostrar bones
maneres en la seva estre-
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na contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (1-3).
Es tracta, sens dubte,
d’una ocasió idònia per
tornar a observar com
l’efecte Martino s’ha
transmès a la plantilla
blaugrana. Un efecte que
es detalla en els diversos
factors que completen
aquest article i que han de
propiciar que el Barça torni a aspirar a tot mantenint el seu segell de joc. ■

El tècnic argentí dóna instruccions
dempeus durant l’estrena contra el
Llevant, resolta per un contundent
7-0 ■ J. LAGO/AFP

1. Recuperació de la intensitat i la pressió avançada
Aquest va ser un els elements que més van destacar els mateixos jugadors
blaugrana en finalitzar el
partit de diumenge. La
pressió avançada i continuada, que va asfixiar el
Llevant ja des de la seva línia defensiva, es va traduir en la golejada final.
“Estem recuperant el to
físic i la pressió que havíem perdut en els darrers temps”, va reconèixer Pedro, precisament

un dels jugadors que més
treballen per dificultar la
sortida de la pilota des de
l’àrea del rival. El mateix
es pot dir d’Alexis, que a
l’altre extrem no es va estalviar cap cursa, però
també de jugadors com
ara Leo Messi. De fet, fruit
d’aquesta intensa pressió,
l’astre brasiler va prendre
una pilota a David Navarro
que va culminar amb la jugada del 3-0 de Dani Alves.
“Es nota molt la pressió;
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no només jo, tot equip,
perquè si els davanters en
fan, la defensa també en
surt reforçada”, va comentar Sergio Busquets,
que va convidar a seguir
en aquesta línia en les
pròximes cites. I és que,
sense espais ni temps per
pensar, el Llevant amb
prou feines va acostar-se
a l’àrea de Valdés i el seu
bagatge ofensiu es va limitar a dos xuts desviats de
Barral. ■

