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El protagonista Neymar JR
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Això és marcar la diferència

D

temps que el tècnic argentí va donar ordres de sortir a escalfar a l’ex
del Santos. Això sí, si en l’últim partit contra el conjunt granota Neymar només va poder coincidir amb
Messi un total de set minuts –gairebé una tònica durant els duels amistosos d’aquestes últimes setmanes–, ahir ni això. Messi ja no va entrar al camp després del descans i
ell no ho va fer fins al minut 59.
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e les cares llargues a
l’alegria. Així es podria
definir el que va viure
ahir Neymar al Vicente
Calderón. I és que el
crac brasiler va tornar a ser suplent, però va acabar sent decisiu.
Era una possibilitat més que real i
que de fet tenia molts números de
complir-se, i es va confirmar quan
Tata Martino va donar a conèixer
l’onze inicial. L’únic fitxatge realitzat pel Barça aquest estiu, a canvi
de 57 milions d’euros, va tornar a
escalfar la banqueta des del començament, tal com va passar en el primer partit oficial del curs, diumenge passat al Camp Nou contra el Llevant. Ahir, però, amb molta més
transcendència, ja que es tractava
d’una final –de 180 minuts com a
mínim– i hi havia en joc el primer títol de la temporada.
Sense el crac brasiler, un jugador
fitxat per pal·liar el dèficit en aspectes com ara la capacitat per desequilibrar l’u contra u, l’equip va tornar a semblar el d’alguns partits del
curs passat. Incapaç de trencar les
línies del rival i de fer mal davant
una defensa tan ben plantada com
la del conjunt matalasser, Neymar
va seguir la primera part assegut,
amb cara de pocs amics o, com a mínim, amb un gest molt seriós. No va
ser fins al començament del segon
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disputats ahir.
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Gol.
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Targeta groga.
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Minuts amb
Messi al camp.
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Partits, com a
suplent, jugats
aquest curs.
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Minuts en els
dos duels
d’aquest curs.

Neymar remata davant Juanfran la centrada d’Alves i aconsegueix l’empat ■ AFP

Set minuts al camp i gol
Amb tota la pressió del món, tant
pel que fa a l’1-0 en contra com per
l’obligació d’haver de millorar la
imatge de l’equip fins llavors, el nou
inquilí del número 11 del Barça tenia poc més de mitja hora per intentar-ho. I a fe que ho va fer. Només
set minuts després de saltar al
camp, Neymar va demostrar que és
un jugador diferent i també d’aquells escollits fent el gol de l’empat.
No va ser en una de les seves jugades típiques que han fet furor al
Youtube els últims anys, sinó que va
marcar amb una rematada de cap a
centrada del seu bon amic Dani Alves. Connexió brasilera al poder. La
seva presència havia revitalitzat l’atac blaugrana i Neymar, que un altre cop va rebre una targeta groga,
confirmava que ja està més que preparat per ser titular. En acabar el
matx i davant dels micròfons, ell
simplement es mostrava feliç per
“haver entrar al camp i haver pogut
ajudar els companys”. ■

David Villa marca. L’asturià es va presentar a la seva nova afició jugant contra el seu
exequip i marcant l’1-0 amb un golàs. “Estic content perquè és el que em demanaran”, va dir
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No va ser un partit més per
a David Villa, que va enfrontar-se a amics i excompanys defensant una
altra samarreta diferent
de la que ha estat lluint les
últimes tres campanyes.
De fet, ahir es van complir
tres anys del debut de l’asturià amb el Barça, i a El
Guaje de colchonero se’l
va veure amb ganes i endollat al xoc des del primer
moment. A la punta de
llança d’atac va mostrar-

se com l’home més incisiu
dels madrilenys i només
va tardar 11 minuts a fer
allò que sap fer millor:
marcar. Va ser la seva targeta de presentació davant de la seva nova afició,
un autèntic golàs. “Estic
content perquè al cap i a la
fi és el que em demanarà la
gent, i en la primera ocasió
he pogut fer el gol”, va dir
al final del xoc. L’asturià
va rebre una pilota d’esquena a camp propi, va
aguantar-la esperant que
els seus s’estiressin i va
combinar amb Gabi, que

va jugar amb Arda. El turc
va passar la pilota a Villa,
que al primer toc va tornar-li una passada en profunditat, tocada, perfecta
perquè li posés una centrada que l’exblaugrana va
engaltar amb una preciosa
volea. Gran gest tècnic del
9 colchonero per fer pujar
l’1-0 i celebrar la seva primera diana oficial amb els
madrilenys.
I és que a Villa, que busca recuperar sensacions,
se’l va veure ahir renovat,
amb confiança i físicament més fi que l’última
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versió que es va veure d’ell
a Can Barça. El context del
duel també el va ajudar,
amb un Atlético replegat,
va disposar de metres davant seu i va trobar-se en el
seu hàbitat ideal tornant
als vells temps del València.
És el vuitè gol que marca Villa, que va posar rumb
al Manzanares per 2,1 milions d’euros –podrien arribar a ser 5,1– al Barça
vestint uns altres colors
en 15 partits. Abans ho havia fet amb la del Saragossa i la del València. ■

David Villa celebra la seva diana al Barça que va significar
l’1-0 ahir al Vicente Calderón ■ JAVIER SORIANO/AFP

