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El Barça només compleix
l'expedient contra el PSV i
s'assegura el primer lloc (1-2)
Els de Valverde guanyen a Eindhoven amb una nova obra mestra de Messi i un
segon gol de Piqué i s'asseguren el primer lloc del grup de la Champions League

Leo Messi contra el PSV Eindhoven. | FCBarcelona

Els blaugrana, aquest dimecres vestits de groc, visitaven el Philip Stadion classificats ja pels
vuitens de final, però amb els deures de fer-ho com a primers de grup. En un partit gris, el Barça ha
sabut aprofitar les oportunitats i, guiats per un Messi que ha tornat a marcar la diferència, s'han
imposat al PSV per un gol a dos. L'astre argentí i Piqué han estat els autors de les dianes del
conjunt català. De Jong ha marcat pels locals.
La primera ocasió del partit ha estat pels holandesos. El xut de falta de Pereiro ha obligat Ter
Stegen a estirar-se per evitar la primera diana del PSV. A punt han estat els locals de posar-se
per davant en el marcador abans d'arribar al quart d'hora de partit. El Barça ha saltat sobre la
gespa amb un ritme pasimoniós i això s'ha traduït en errades injustificables.
Un regal, amb llaç inclòs, de Rakitic s'ha convertit en un xut al pal de Pereiro. Per acabar-ho
d'adobar, el porter alemany també ha regalat l'esfèrica en la jugada immediatament posterior,
però el xut del davanter del PSV no ha estat tan potent com calia i ha tornat a les mans de Ter
Stegen sense que la jugada hagi anat a més.
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La rèplica dels blaugrana, però, ha estat immediata per mitjà de Coutinho, que ha culminat sense
èxit una bona jugada dels de Valverde. El Barça, però, no ha sabut revertir la situació ni recuperar el
control. El PSV ha continuat dominant el matx de dalt a baix i ha tingut a tocar de nou el gol
abans de la mitja hora. La rematada de cap de De Jong no ha anat entre els tres pals de miracle.
El futbol mai respon a cap mena de lògica. Malgrat el domini holandès, el Barça ha tingut una doble
oportunitat claríssima en la recta final de la primera part. La defensa local ha salvat sobre la
mateixa línia de gol dues rematades del conjunt català. Poc després, a l'altra extrem del camp, el
PSV ha encastat una altra rematada -la segona de la nit- al travesser. Tot i això, res ha canviat en
el primer període. Zero a zero i cap al vestuari.
L'inici de la segona part ha estat un calc de la primera. L'equip local ha entrat amb més força i
molt més ímpetu. El domini dels holandesos s'ha traduït en ocasions, però no en gols. Qui s'hi ha
estat capaç de marcar ha estat el de sempre, Leo Messi. Quan pitjor ho tornava a passar el Barça,
l'astre argentí ha marcat la diferència. Gol preciós del número 10, que ha fet ballar com ha volgut
la defensa del PSV. Els de Valverde han obert la llauna al minut 61.
I han calgut menys de 10 minuts perquè el Barça fes l'estocada definitiva al partit. De nou, amb
Messi com a protagonista. El xut de falta del crack argentí acabar als peus de Piqué i el central
amb ànima de davanter defineix amb precisió per fer el segon.
El ritme del partit ha anat a la baixa amb el pas dels minuts. Ara bé, quan semblava que tot
estava dat i beneït, De Jong ha retallat diferències en el marcador i ha confirmat un dels
problemes més recurrents del Barça aquesta temporada: les dificultats per mantenir la porteria a
zero. 1-2.
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