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Les decisions de Bartomeu que han
fet enfadar Messi: el divorci amb el
club, en 5 moments
L'argentí, sense relació amb el president, no aguanta més al Barça; mai va validar
l'adeu de Valverde, no creu en la política esportiva de la junta i s'ha sentit
assenyalat

Josep Maria Bartomeu i Leo Messi, en la firma de l'última renovació | FC Barcelona

Leo Messi ha confirmat el pitjors presagis dels aficionats del Barça: ja en té prou i vol abandonar
el club. El divorci amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu -el capità fa temps que no es
parla amb el president i ha comunicat la seva decisió en un burofax- ha fet que l'argentí hagi pres
la determinació d'acabar la seva carrera lluny del Camp Nou.
La decisió de Messi, que situa a la corda fluixa Bartomeu mentre s'albira una batalla legal per la
rescissió del contracte, ha acabat de posar de manifest la crisi institucional que viu l'entitat, per
molt que el president la volgués rebaixar a una simple etapa de dificultats esportives. Aquest és
un recorregut per la desconnexió de Messi en cinc moments, sempre amb Bartomeu com a
protagonista de les decisions que van enutjar l'estrella blaugrana.
1. La pèssima planificació esportiva, resumida en el cas Neymar
Messi ha manifestat repetidament que el club ha pres males decisions esportives en els darrers
anys. Ho va sintetitzar quan va afirmar, en el tram final de la temporada, que el Barça ja no
competia com calia a Europa. Després arribaria un final de Lliga amarg i la derrota severa de
Lisboa, constatació del desori en la planificació, que també afecta al planter. Per l'argentí, des de
l'adeu de Neymar al PSG, el club actua sense rumb esportiu. Per això estava disposat a facilitar el
retorn del brasiler. I pel mateix motiu es va queixar, amargament, que la junta directiva no ho
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hagués aconseguit. "No sé si el club ha fet tot el possible", va afirmar el capità abans de l'inici de
la temporada. Bartomeu ja havia compromès els recursos del curs per fitxar Griezmann per 120
milions d'euros, un cost superior al de la temporada anterior, quan el francès va declinar l'oferta
blaugrana.
2. La destitució de Valverde
Messi va cohabitar amb Valverde i hi va mostrar sintonia. El considerava un tècnic amb recursos,
capaç de llegir amb intel·ligència els partits i hàbil a l'hora de treure suc de la plantilla. El
pragmatisme del tècnic després de l'adeu de Neymar va fer que arribessin dues Lligues més,
per bé que les ensopegades a Roma i Anfield van condemnar l'entrenador, acomiadat de mala
manera després de la derrota en la semifinals de la Supercopa d'Espanya el gener d'aquest any.
La decisió de Bartomeu d'executar el relleu a la banqueta no tenia l'aval de l'argentí, que es va
encarregar de mostrar el seu suport a Valverde a les xarxes socials. La relació de Messi amb
Quique Setién i el seu cos tècnic va ser inexistent des del primer moment. El capità mai es va
creure els conceptes del nou entrenador.
3. Les crítiques d'Abidal, a instàncies de la directiva
Per justificar el canvi de Valverde i el fitxatge de Setién -última opció de Bartomeu després de
sondejar Xavi, buscar sense sort a Koeman i explorar la via Pochettino-, el club va carregar la
responsabilitat en els jugadors. El secretari tècnic, Eric Abidal, va argumentar -a instàncies de la
junta directiva- que diversos membres de la plantilla havien actuat per forçar l'acomiadament de
Valverde i que no entrenaven com calia. Les declaracions al diari Sport d'Abidal van rebre una
resposta ràpida del capità, que va constatar la mala relació amb els responsable del club. Messi va
demanar des de la xarxes socials correccions i explicacions a la junta i la secretari tènica: "Els
responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i
sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen". "S'alimenten coses que es diuen i no són
certes", va reblar. Messi feia temps que no combregava amb la política esportiva del club.
4. El 'Barçagate' i la deriva institucional
La pèssima relació amb la directiva de Bartomeu va acabar d'empitjorar amb la constatació que el
club pagava empreses per desacreditar a les xarxes socials futbolistes de la plantilla i també
opositors a la junta directiva. La informació de l'anomenat Barçagate -avançada per la Cadena Serva fer definitiu el divorci amb la cúpula del club. Messi va mostrar la seva estranyesa pels fets
després de les explicacions de Bartomeu al vestidor. El president sempre ha negat tenir-ne cap
responsabilitat, tot i que l'auditoria posterior detallava irregularitats amb diners del Barça, per bé
que mitigava el paper de la directiva. La paraula de Bartomeu, en qualsevol cas, va deixar de
tenir crèdit davant la plantilla.
5. L'adeu de Suárez de males maneres
L'eliminació de la Champions, amb un humiliant 2 a 8 davant el Bayern de Munic, va
desencadenar els moviments de Bartomeu. El president fa fitxar Ronald Koeman, va descartar
dimitir i va planificar eleccions al març, que en realitat no suposen un avançament electoral. La
manera com Bartomeu es va aferrar al càrrec i va descarregar en la plantilla totes les culpes no va
agradar Messi, que fins ara no s'ha pronunciat en públic. La cirereta per acabar de trencar-ho tot
ha estat la decisió del Barça d'acomiadar Luis Suárez amb una simple trucada telefònica, sense
intermediació del president ni cap missatge del club d'agraïment. Suárez, amic íntim de Messi, és
el tercer màxim golejador de la història del Barça i tenia un any més de contracte. Observat el
comiat desafortunat de Suárez, Messi ha decidit que el servei al Barça s'ha acabat.
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