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Quan dos per tres no
acostumen a ser sis
O Jugar a casa dos partits
seguits garanteix poques
vegades els sís punts

O El Barca només ha fet ple O Els dos últims anys, els
dues de les sis últimes
blaugrana ho han resolt amb
vegades que s'hi ha trobat
una victòria i una derrota

MIQUELROCA
Barcelona

Si el Barca guanya diumenge el
Sevilla i continua fent bons els
pronòstics que auguren una
revifada de l'equip a la lliga durant el mes de gener, haurà
aconseguit un registre que l'afició blaugrana no veu des de
fa tres temporades: sumar els
sis punts possibles en dues jornades consecutives i sense sortir del Camp Nou.
La tendència a la igualtat que
el campionat estatal ha seguit
les liltimes temporades ha convertit les visites dels equips de
la zona mitjana i baixa de la
taula classificatòria en partits
tan difícils de guanyar com els
duels amb els grans o qualsevol
desplaçament. Així, una cosa
és tenir dos partits seguits a
casa i una altra molt diferent
acabar-ne treient els sis punts
en joc.
De les últimes cinc temporades, només en dues de les sis
ocasions que el Barca ha afrontat dos partits seguits de lliga a
casa ha ofert dues victòries a
l'afició. Van ser totes dues la
temporada 1998/99, en la qual
els b l a u g r a n a van jugar al
Camp Nou quatre de les cinc
jornades entre la setzena i la
vintena. Primer una circumstància del calendari i després el
canvi de volta van fer que l'equip de Van Gaal actués quatre
vegades davant els seus en un
mes. Una golejada per 7-1 contra l'Alavés va tenir continuïtat
amb una victòria convincent
per 4-2 contra l'Athletic de Bilbao, i un triomf còmode per 3-1
contra el Saragossa va precedir-ne un de més ajustat contra
el Racing de Santander, que va
caure a l'Estadi per 3-2.
Ni les dues temporades anteriors ni les dues següents a la
1998/99, però, dos per tres han
estat mai sis a Can Barca. La
96/97, l'equip de Robson va golejar per 6-0 el Rayo Vallecano
però, després de guanyar el
Madrid en partit de copa al

JORNADES CONSECUTIVES AL CAMP NOU
JORNADA
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Barcelona - R. Vallecano
Barcelona - Oviedo

sobre 6 possibles

6-0
2-2 Ai

1997-98
Barcelona - Mallorca

0-0
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Barcelona - Compostella

1998-99

Barcelona - Saragossa

7-1
4-2
3-1

Barcelona - Racing de Santander

3-2

Barcelona - Alavés
Barcelona - Athietic de Bilbao
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1999-00
Barcelona - València

3-0

Barcelona - Mallorca

0-3
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2-3
3-0
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2000-01
Barcelona - Deportivo
Barcelona - Real Sociedat
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Amb Van Gaal, el Barca va fer dos cops sis punts sense sortir de casa. / EFE

Camp Nou, no va rematar la
setmana ja que va cedir un empat a dos contra l'Oviedo. Un
any després, ja amb Van Gaal
a la banqueta, dues jornades
c o n s e c u t i v e s al C a m p Nou
(contra el Mallorca i el Compostel·la) t a m b é van acabar
a m b u n b a l a n ç de q u a t r e
punts.
Freda i calenta. Pitjor va anar
en la 1999/2000, en què el Barca én va fer, com tota la temporada, una de freda i una de
calenta quan va jugar dues vegades en set dies davant el seu
públic. Un triomf convincent
per 3-0 contra el València, recordat pel petó que Guardiola
va demanar a íQuivert després
d'oferir-li una assistència de
gol, va anar seguit d'una derrota pel mateix resultat contra el
Mallorca. L'any passat, el Bar-
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ca de Serra Ferrer va fer tres
punts dels sis possibles en la
doble jornada a casa. Primer va
caure amb el Deportivo i, després, va vèncer amb comoditat
la Real Sociedad.
Després de la victòria contra
el Saragossa, el partit de diumenge amb el Sevilla completarà la primera de les dues cites
dobles que el Barca tindrà amb
la seva afició en aquesta lliga,
ja que, en les jornades 36 i 37,
l'èquip de Rexach tornarà a jugar a casa amb el Vila-real i
l'Espanyol com a adversaris.
D'aquí a allà, però, caldrà que
el Barca no sigui només fort a
casa sinó també en els desplaçaments lluny del Camp Nou.
Si no és així, de res servirà pensar que les últimes jornades
tornaran a ser assequibles. Al
niarge dels capricis del calendari, al final la lliga quadra.

2001-02
Barcelona - Saragossa

2-0

Barcelona - Sevilla

13/1/2002

Barcelona - Vila-real

28/4/2002

Barcelona - Espanyol

5/5/2002

Només un «superior» ha perdut a l'Estadi
Dels sis equips que precedeixen el Barca en la classificació de
primera divisió, quatre ja han passat pel Camp Nou en la
primera volta. Quatre partits que s'han resolt amb un pobre
bagatge dels homes de Carles Rexach, que només han estat
capaços de guanyar et Betis. Els verd-i-blancs són cinquens a
la classificació, però convé no perdre de vista que l'any passat
eren a segona divisió. Dels altres tres equips que superen el
Barca i queja han visitat l'Estadi, el València i el Celta en van
arrencar empats a dos i l'Athletic de Bilbao se'n va endur els
tres punts. També el cuer, el Rayo, va puntuar a.Can Barca en
la segona jornada d'una lliga que els blaugrana lideranen si
haguessin guanyat la meitat dels punts que han perdut a casa.
Mirar el calendari i emparar-se en ell per veure el futur amb
bons ulls és un argument, però després cal fer que la teona es
converteixi en pràctica. I el Barca, de moment, no ho ha fet.

