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Com juga el Liverpool?
El Barça s'enfronta al conjunt anglès aquest vespre en l'anada de les semifinals
de la Champions

Mané celebra un gol | Liverpool

Ha arribat l'hora de la veritat. Amb la Lliga al sarró, el Barça ja es pot centrar de ple en la
Champions, la copa linda que Leo Messi va situar a l'inici de temporada al punt de mira dels de
Valverde. El conjunt blaugrana s'enfrontarà al Liverpool aquest vespre en l'anada de les semifinals
de la Champions. Per primer cop en molts anys, el Barça no arriba a aquest partit com a favorit: si
bé les rotacions de Valverde han permès a les peces clau descansar, els de Jürgen Klopp arriben
en forma i el seu estil vertical i ràpid pot posar en dificultats el Barça.
Però, com juga el Liverpool? Us ho expliquem:
Els subcampions de la Champions són un dels rivals més en forma de la competició. El rapidíssim i
letal trident atacant (porten més 50 gols aquesta temporada), un domini total del contraatac,
bona tècnica al mig del camp i una defensa de garanties, els anglesos liderats per l'excèntric
Jürgen Klopp són ferms candidats a guanyar l'orelluda.
Punts febles: Malgrat el lideratge de Van Dijk, la defensa vermella és, en comparació amb l'atac i
juntament amb la porteria, la línia més feble. Tot i així, els dubtes de principi de temporada s'han
esvaït i Klopp ha aconseguit un equip sòlid.
Punts forts: El punt fort és, sens dubte, Mohamed Salah, un dels davanters més letals dels
darrers temps a Europa. Malgrat que no està fent la millor temporada, el trident que forma amb
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Sané i Firmino és temible. Són, probablement, l'equip europeu més letal al contraatac, una
característica que perjudica el Barça, acostumat a jugar amb la defensa molt avançada. Això i el seu
fortí, Anfield, on es disputarà el partit de tornada, els converteixen en candidats a tot.
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