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calor
o El Barca no
perd un partit en
aquest mes des
de la temporada
1997/98, a
Riazor(3-1)
O En aquella
ocasió, un 4-3 a
Salamanca va
causar rúnic
«gener negre»
a l'equip
O La passada
campanya, amb
Serra Ferrer, els
blaugrana van
sumar 10 punts
de 12 possibles
O Fa dos anys, el
Barca de Van
Gaal va marcar
vint gols en cinc
partits i va sumar
els 15 punts
O En total,
només ha perdut
cinc cops al
gener els últims
sis anys

Els jugadors del Barcelona han intensificat els entrenaments aquest mes. / XABIER MIKEL LABURU

DAVID COLOMER
Barcelona

Si el novembre és im mes de fulles mortes per al Barca, al gener sovint se li avança la primavera. El gener és un mes de
molta escalfor al Camp Nou, i
escalfor de la bona, la que genera la combustió de gols i
punts. És el mes del despertar
de l'equip blaugrana, cosa que
demostra la història recent.
«Les vacances de Nadal serveixen per recapacitar i perquè
els jugadors meditin sobre el
que han fet bé i el que han fet
malament. Sempre va bé treure's la pressió de sobre durant
uns dies perquè la plantilla torna amb molta més confiança»,
assegurava Carles Rexach, el
preparador blaugrana, poc
abans de començar els primers
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entrenaments de l'any. Els in- cal buscar-les amb el mes de
tegrants d'un equip com el gener pel mig, i aquest any no
Barca, certament, agraeixen la ha de ser una excepció si es vol
treva del canvi d'any: tenen va- continuar veient el Madrid
cances i després
sense haver de fer
no han d'enfocar ^ ^ ^ ^ ¡ ^^, ^
servir un telescouna preparació
pi. L'últim partit
Un equip de
com a l'estiu, sinó
de lliga que els
pressió asfixiant
que la reentrada
blaugrana van
com el Barca
és molt més reperdre en el priagraeix la treva
laxada, no existeix
mer mes de l'any
el neguit de pertàdel canvi d'any:
va ser la vigília de
nyer a un vestidor
Reis del 1998,
el futbolista té
nou i cada equip
amb
aquella devacances i
ja sap el paper
.
rrota
al camp del
després no ha
que li toca interSalamanca
que va
d'enfocar una
pretar des del seservir per diagpreparació com
tembre.
Pér
nosticar que Van
la de l'estiu
dir-ho d'alguna
Gaal havia encomanera, la vida
manat una mena
del futbolista reprèn el seu ci- de síndrome dels últims micle, però sense sobresalts, sen- nuts. A El Helmántico, el Barca
se presses.
guanyava per 1-3 a deu minuts
Les millors ratxes del Barca delfinali va acabar regalant els

tres punts (4-3). La síndrome es
va allargar el partit següent a
Anoeta, quan la Real va empatar en el temps de descompte
un partit que el Barcelona liderava per 0-2, i sobretot al matx
al Camp Nou contra el València
del Piojo López, on es va passar
del 3-2 al 3-4 en qüestió d'obrir
i tancar els ulls. Sens dubte,
aquell va ser el pitjor gener del
Barca, tot i que aquells dies els
blaugrana van eliminar els valencianistes de la copa.
Cinc derrotes en sis anys
Comptabilitzant les últimes
sis temporades, concretament
des de l'última de Johan Cruyff,
el Barcelona només ha perdut
5 dels 27 partits que ha jugat
des d'aleshores en el primer
mes de l'any. Si el primer gener
de Van Gaal va ser desesperant,

