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Els quarts de la Champions League
sorprenen per la igualtat
Cap equip aconsegueix resoldre l'eliminatòria a l'anada | Barça i Bayern guanyen
per la mínima, el Madrid frega el ridícul a Alemanya i el PSG no passa de l'empat
en un partit de molts errors amb el Manchestar City | La setmana vinent es
disputaran els partits de tornada

Barça i Atlètic de Madrid protagonitzen una eliminatòria molt igualada | EFE

El sorteig dels quarts de final de Champions (http://www.naciodigital.cat/noticia/105221/barcaatletic/madrid/quarts/final/champions/league) va deixar quatre equips clarament favorits a
superar les respectives eliminatòries: Bayern de Munic, Barça, Reial Madrid i PSG. De fet,
semblava el quadre perfecte que hagués imaginat qualsevol dirigent de la UEFA per tal que la
competició tingués les semifinals més potents possibles. Tanmateix, la realitat ha mostrat molta
més igualtat de l'esperada i, de moment, no hi ha cap equip amb la classificació feta.
El Benfica planta cara a Munic
(http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2016/matches/round=2000636/match=2015778
/postmatch/report/index.html) . En els partits del dimarts, l'eliminatòria més desequilibrada sobre
el paper era la que enfrontava el Bayern de Pep Guardiola i el Benfica. Els bavaresos es van
avançar ben d'hora amb un gol d'Arturo Vidal (minut 2) però, al final, van acabar donant per bona
una victòria per la mínima. I és que els de Lisboa van tenir diverses oportunitats per empatar i van
reclamar un possible penal de Lahm. L'eliminatòria es resoldrà el dimecres vinent a l'Estádio da
Luz.
El Barça remunta i evita el desastre
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106229/barca/remunta/eliminatoria/es/decidira/al/calderon/2-1)
. El Barça de Luis Enrique, a diferència de totes les eliminatòries des de que l'asturià és entrenador,
no va poder sentenciar a l'anada. De fet, l'Atlètic de Madrid -i en bona part en té culpa Torres
amb la seva autoexpulsió- van desaprofitar una gran ocasió per deixar els blaugranes a tocar de
l'eliminació. Tanmateix, la situació va canviar com un mitjó a la segona part i dos gols de Luis
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Suárez deixen el Barça amb una mínima avantatge pel partit de tornada que es disputarà dimecres
vinent al Vicente Calderón.
Naufragi blanc a Alemanya
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106307/madrid/frega/ridicul/alemanya/es/complica/quarts/cham
pions/2-0) . El Madrid tenia, a priori, el rival més fàcil de quarts de final. Tanmateix, els blancs han
fregat el ridícul en caure per 2 a 0 amb el Wolfsburg, el vuitè classificat a la lliga alemanya. El
resultat, que obliga a una remuntada pràcticament històrica, demostra la irregularitat d'un conjunt
blanc que després de remuntar al Camp Nou dissabte (1-2) avui ha naufragat. El partit de
dimarts vinent al Santiago Bernabéu és el més important de la temporada pels de Zinedine
Zidane per evitar quedar-se pràcticament sense opcions de guanyar cap títol a mitjans d'abril.
Igualtat i errors de PSG i Manchester City
(http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2016/matches/round=2000636/match=2015780
/postmatch/report/index.html#cadena+errores+paris) . L'únic empat en aquests quarts de final
tan igualats l'han protagonitzat el PSG i el Manchester City, dos clubs que comparteixen el seu
finançament a base de ?petrodòlars?. El partit a la capital francesa ha estat marcat pels errors
d'ambdós conjunts que han acabat empatant a dos perquè cap dels dos ha merescut guanyar. Els
dos equips, que es volen colar entre l'elit tradicional del futbol europeu, es jugaran la classificació
el dimarts vinent a Anglaterra.
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