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El Barça rellisca contra el Llevant
però manté viva l'eliminatòria (2-1)
Els vuitens de final s'hauran de decidir la setmana vinent, al Camp Nou, després
de la victòria per la mínima del conjunt granota contra els de Valverde

Chumi en un moment del partit contra el Llevant. | FCBarcelona

El Barça cau al Ciutat de València en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Els
de Valverde perden per dos gols a u contra el Llevant. El conjunt blaugrana, carregat de
suplents, ha aconseguit marcar un gol -de penal- i deixar oberta l'eliminatòria pel partit de tornada
al Camp Nou, la setmana que ve. Cabaco i Mayoral han marcat pels locals. Coutinho ha estat
l'encarregat de batre Fernández des dels onze metres.
Al Barça li ha sortit tot malament durant la primera part. I al seu rival ben bé al contrari. El conjunt
dirigit per Ernesto Valverde s'ha vist superat en atac per l'equip granota, que ha sabut aprofitar
les seves oportunitats. Quan encara no s'havien complert els primers cinc minuts i encara hi
havia alguns aficionats que estaven de camí als seus seients, Cabaco ha obert la llauna.
El gol matiner ha enganxat per sorpresa al Barça que, amb un onze carregat de suplents, no ha
estat capaç de reaccionar. L'equip blaugrana no ha aconseguit dominar el ritme del partit en cap
moment durant els primers 45 minuts i el Llevant, sòlid a darrere i fulminant a davant, ha plantat
cara. I amb el primer quart d'hora ja complert, Borja Mayoral ha ampliat distàncies. Una defensa
blaugrana poc contundent, en la qual s'hi ha estrenat aquesta nit Murillo, no ha sabut aturar
l'ofensiva local.
A partir d'aquí, el Barça ha continuat acusant la manca de ritme i no ha pogut canviar res del guió de
la pel·lícula i el partit ha arribat amb el 0-2 a la mitja part.
La pel·lícula no ha canviat en l'inici del segon període d'aquest partit d'anada dels vuitens de final
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de la Copa del Rei. Els culés han continuat igual d'imprecisos i l'equip granota ha deixat clar
que, aquest dijous, no estava disposat a vendre barata la seva pell. De fet, les ocasions més
clares han arribat per part dels locals, que aquest vespre vestien de blaugrana.
Els minuts han anat passant i, quan semblava que els canvis de Valverde no aconseguirien
aportar el toc revulsiu que buscava el tècnic, Denis Suárez ha teixit, tot sol, una gran jugada per
la banda dreta que la defensa valenciana només ha estat capaç d'aturar fent penal. L'encarregat
de marcar des dels onze metres ha estat Coutinho. 2-1 i l'eliminatòria oberta. El Camp Nou dictarà
qui mereix estar a la ronda dels vuit millors equips del torneig del KO espanyol.
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