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2. Verticalitat i protagonisme
de les bandes

Situat a l’extrem esquerre, Pedro va ser un dels
protagonistes de l’atac blaugrana ■ J. RAMOS

L’equip es manté fidel al
seu estil de voler la pilota
i ser ell qui marqui el ritme del partit. Els percentatges de possessió continuen sent elevats
–76,6% a favor contra el
Llevant–, ja que la qualitats dels jugadors ho propicia. Tot i això, no es
busca l’artifici, i l’equip
denota una verticalitat
que té en les bandes un
dels elements clau. De
fet, bona part dels set
gols marcats en l’estrena
van arribar pels extrems, sobretot per l’esquerre, amb Pedro com

a protagonista destacat.
En aquest aspecte, al canari no se li va advertir
tanta tendència a anar
cap al centre de l’atac.
Pel que fa a Alexis, va imprimir velocitat per la
dreta i va buscar desbordar el seu lateral; bon
símptoma que ha recuperat bona part de la
confiança i que aquest
pot ser l’any que acabi
d’explotar les seves facultats amb la samarreta blaugrana. Sense oblidar Neymar, cridat a ser
el millor soci de Messi en
l’atac. ■

3. Rotacions des de l’inici per
dosificar la plantilla
La primera alineació de
Gerardo Tata Martino és
prou significativa del fet
que es tracta d’un entrenador amb personalitat.
Si el més fàcil hauria estat afrontar l’estrena de
curs amb l’onze titular
més esperat, l’argentí va
decidir deixar a la banqueta referents com ara
Andrés Iniesta i Jordi Alba, conscient que el més
convenient era donarlos una mica de descans
després del pesat viatge
a l’Equador amb el combinat espanyol per jugar
un amistós entre setmana, i encara més amb
l’anada de la supercopa a
les portes (dimecres).
També va deixar el gran
fitxatge de l’estiu, Neymar, a la banqueta, ja
que, com va dir, cal tenir
calma perquè recuperi el
to físic: “Si recorrem a ell
perquè la gent ho vol, li
acabarem fent mal. He
de mirar més enllà.”
Martino va decidir
substituir Leo Messi en

Messi va ser substituït quan
faltaven 20 minuts ■ J.R.

el minut 71, un fet poc
habitual en les últimes
campanyes, en les quals
la voluntat del crac de jugar el màxim de minuts
ha imperat. Per contra,
el tècnic sap que la temporada blaugrana és llarga i molt exigent, i que la
dosificació de tots els jugadors de la plantilla serà clau perquè arribin
tan frescos com sigui
possible als moments
decisius del curs. ■

4. Competitivitat renovada i
complicitat amb el nou tècnic

5. Retocs tàctics en el joc, però
mantenint el segell blaugrana

L’arribada d’un nou tècnic propicia que els jugadors vulguin demostrar
la jerarquia adquirida o
bé guanyar-ne. A pesar
que a hores d’ara la plantilla blaugrana manté el
bloc de l’any passat, amb
l’únic reforç de Neymar,
l’aterratge de Martino
ha suposat una sacsejada prou important perquè els jugadors estiguin
més en tensió. El tècnic
ha apostat per un aterratge suau, i des del primer moment va deixar
clar que s’identificava
amb l’estil Barça, sense
canviar gaire la dinàmica de funcionament. Tot
i això, els jugadors són
conscients que després
dels cinc anys de Pep
Guardiola i l’aposta de

Alexis, cada dia més
confiat i ambiciós ■ AFP

Adriano rebutja una pilota de cap ■ A. GARCÍA/EFE

casa en la tria de Tito Vilanova com a relleu, l’arribada d’un tècnic extern fomenta noves expectatives. A més, Martino ha tingut la virtut de
mostrar-se proper als jugadors, un fet que li ha
permès que el grup s’hagi adherit al projecte que
representa. ■

Conscient que la recepta
original del joc blaugrana és difícil de superar,
Martino ha optat per fer
petits retocs en aspectes
determinats, com ara la
manera de defensar els
córners. Si des de l’etapa
Guardiola cada jugador
defensava una zona, ara
s’imposa una defensa a
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l’home, combinada amb
ajudes que permetin disposar de superioritats.
En atac, la major ocupació dels extrems per part
d’homes com ara Pedro,
Alexis i Neymar ha de
canviar la manera de pujar dels laterals, possiblement amb una funció
més de suport. ■

