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El Barça, a les portes del doblet més
agredolç
Els blaugrana afronten el repte d'aixecar el segon gran títol de la temporada amb
la profunda ferida de la desfeta d'Anfield encara oberta

Leo Messi aixecant la copa de la Lliga. | FCBarcelona

"És un títol més i, evidentment, no guanyar aquesta final comportaria estar moltíssim pitjor del que
estem ara". Són paraules de Leo Messi, del capità, en la prèvia de la final de la Copa del Rei. El
Barça afronta aquest vespre, a partir de les 21h a l'estadi Benito Villamarín, el repte d'aixecar el
segon gran títol de la temporada. A davant, el València, que arriba en línia ascendent.
Els blaugrana estan a les portes d'un nou doblet, seria el segon consecutiu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180589/cinc/cinc/repte/historic/barca/copa) . En aquesta
ocasió, però, la profunda ferida per la desfeta històrica a Anfield, que continua oberta (i supurant),
converteix el repte històric en una tasca agredolça. La final és assumida, per bona part de l'afició,
com un tràmit espès, de pura obligació, previ a un estiu en què seria més necessari que mai fer foc
nou.
Els èxits del Barça en els últims anys tampoc han ajudat a dotar de prou valor la Copa del Rei,
assimilada com un trofeu menor. Que aquest divendres sortissin en roda de premsa Gerard
Piqué i Leo Messi (tots dos van aprofitar per transmetre el seu suport a Ernesto Valverde) no és
casualitat. Aquest gest, calculat, buscava combatre, precisament, el menysteniment de la
competició.
El vestidor ha transmès un missatge clar: van a per totes per tancar la temporada com cal. "Si no
fos pel partit aquell [la tornada de les semifinals de la Champions], que ho va espatllar tot,
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parlaríem d'un gran any", reflexionava Messi, el capità. Si no fos pel partit aquell...
Baixes notables i dubtes a l'onze titular
El Barça viatja a Sevilla amb baixes notables. Dembélé i Luis Suárez, descartats. Qui
acompanyarà Messi a l'atac? Coutinho, un dels assenyalats d'Anfield, ha sembrat dubtes en els
darrers dies per una elongació en el bíceps femoral. Les molèsties, però, semblen superades i el
brasiler s'ha entrenat amb relativa normalitat des de mitjans de setmana.
Tot apunta que Malcom sortirà d'inici, malgrat que no va estar especialment encertat en la prova
d'Ipurua. Una altra de les incògnites que plana sobre el conjunt blaugrana és, una vegada més, el
lateral dret: Semedo -que ve de patir una contusió cranial en el darrer partit de Lliga- o Sergi
Roberto -que també podria ser el comodí de Valverde al mig del camp o, fins i tot, a l'extrem- són
les dues opcions.
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