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COP DE CALOR · El Barça obté un bon
resultat del Vicente Calderón gràcies a
una gran rematada de cap del crac
brasiler ATRAPATS · L’equip
blaugrana va caure en el parany tàctic
dissenyat per Simeone

Neymar
celebrant el
gol ■ AFP
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ATLÉTICO

BARÇA

ATLÉTICO: Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Filipe
Luis, Gabi, Mario, Koke,
(Oliver, 72’) Arda Turan,
(Baptistao, 75’) Villa i Costa
(Rodríguez, 79’).

BARÇA: Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Alba, Xavi
(Song, 89’). Busquets, Iniesta, Alexis, Pedro (Neymar, 59’) i Messi (Cesc, 45’).

GOLS: 0-1 Villa (11’), 1-1 Neymar (66’)
ÀRBITRE: Undiano Mallenco (col·legi navarrès)
TARGETES: Juanfran (35’), Filipe Luis (38’), Busquets (43’),
Mario Suárez (56’), Alba (65’), Neymar (85’)
PÚBLIC: 54.960 espectadors.

Ignasi Noguer
MADRID (ENVIAT ESPECIAL)

Sis minuts. Aquest és el
temps que va necessitar
Neymar per posar ordre
en el desordre, per demostrar per què tothom el considera el crac del futur i,
sobretot, per deixar en el
marcador un bon resultat
de cara al partit de tornada, després de 65 minuts
de bogeria en què el Barça
va caure en el parany dissenyat per Simeone, que
va destrossar la pausa i el
seny del joc blaugrana,
ahir quadribarrat per primer cop en un partit oficial, amb rauxa, una tàctica que durant més d’una
hora va deixar al Barça
contra les cordes. Tot i
l’alegria de l’1-1 final, que
deixa tot obert per al partit del Camp Nou, però el
resultat va ser amarg per

culpa de la substitució de
Leo Messi, que no va poder
jugar la segona meitat per
unes molèsties a la cuixa
esquerra, un canvi que va
fer tornar els fantasmes
de la temporada passada a
l’imaginari col·lectiu de
l’afició blaugrana.
Finalment, Tata Martino va tornar a deixar Neymar a la banqueta, tot i les
especulacions de les hores
prèvies, en què totes les
travesses situaven el crac
brasiler en l’onze titular.
El Tata, però, va optar per
Alexis Sánchez, Leo Messi
i Pedro, el mateix trident
ofensiu que tan bé va funcionar diumenge. Jordi Alba, amb Adriano com a
baixa segura per sanció, i
Iniesta, en el lloc de Cesc
Fàbregas, van ser les úniques novetats respecte al
duel contra el Llevant. Simeone, per la seva part,

amb el canvi obligat de David Villa per Falcao, va donar la titularitat als mateixos jugadors que van superar al Real Madrid en la final de la copa del Rei i que
en la primera jornada es
van imposar al Sevilla.
Com era d’esperar, l’Atlético de Madrid va saltar a
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la gespa del Vicente Calderón molt intens però endarrerit, amb una línia de
fins a cinc jugadors en el
centre del camp –Villa
com a única referència
ofensiva-–, pressionant
només quan els blaugrana
superaven les tres quartes
parts del camp, per deixar

els espais necessaris per
mirar de generar perill al
contraatac. I el llibre de ruta fixat per Simeone no els
podia haver sortit millor
als colchoneros, ja que la
primera cavalcada va acabar amb la pilota al fons de
la xarxa, en un contraatac
dirigit per David Villa, que

va obrir a la banda esquerra per a Arda Turan. I el
turc, després de conduir
fins a la línia de fons, va posar un caramel a la frontal
de l’àrea que Villa mateix,
amb la qualitat que només
tenen els grans davanters,
va convertir en bogeria,
seva i de tot l’estadi (11’),

