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ELS GENERS DEL BARCA A LA LLIGA
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Entrenador: Van Gaal

Entrenador: Serra Ferrer
Oviedo-Barca
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Entrenador: Van Gaal
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València-Barca
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Celta-Barca

Barca-Valladolid
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Espanyol - Barca
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1997/98
Barga-València

Depotivo-Barga
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Betis-Barga
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Barga-Hèrcules
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Barga-Rayo

PUNTS POSSIBLES
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El pitjor gener:
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Salajnaoca.
Rarnpinna

[5 DE GENER DEL 1998]
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en el segon el Barca va fonamentar una reacció fulgurant i
va acabar conquerint la que seria la segona lliga amb l'holandès caparrut a la banqueta. L'equip va fer el ple al 15, amb cinc
victòries acumulades consecutivament en uñ mes que contemplava quatre partits a casa.
L'equip blaugrana va estomacar de valent els seus rivals amb
vint gols en cinc partits, entre
els quals destacaven els set que
va clavar a l'Alavés de Mané.
Però traslladem-nos a fets
més recents: Serra Ferrer va
acabar passant per la guilloti-

0-3 I
6-0

i

de 12
punts

Barga-Valladolid 1-0

Celta-Barga

1-0

Mérida - Barga
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.BARCELONA
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GOLS

Reiziger

, 0-1 (12') Andersson-

,

^^

0-0

PUNTS POSSIBLES
8 punts
i de 15
I punts
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1-1 (431 Zegarra

2-3

(80') César Brito

3-3

(84') César Brito

Vellisca
Zegarra (Pauleta)

Anderson

4-3

(87') Silvani
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9 punts

Figo
Giovanni
Rivaldo

na, però el tècnic de Sa Pobla
també va tenir el seu gener de
glòria, amb tan sols un empat
cedit al camp del Màlaga (0-0)
i tres victòries al camp de l'Oviedo (2-3), el Valladolid (3-1)
—amb aquell gol de falta de
Guardiola en l'últim minut— i
a Mestalla (0-1). El gener reactiva, però no solventa la temporada, així que el primer partit del Barca del febrer, a Tenerife, servirà per confirmar les
expectatives per entrar, a finals
del mes vinent, a l'assalt definitiu a la final de la lliga de
campions.

deis
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Barga - Espanyol

Barga - Deportivo 1-1

1-2 (50') Luis Enrique

Rogerio (C. Brito)

PUNTS POSSIBLES

Entrenador: Cruyff
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Luis Enrique
De la Peña (Couto)
Sergi

Ta ira
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Stelea
Corino
Pavlicic
Lanna
P. Torres
Alonso (Silvani)

\
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' Barca-Ràcing
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del Salamanca

Betis-Barca

1996/97

R.Sociedad-Barca 2-2 ( ^ ^ ^^eportivo-Barga
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Entrenador: BobbyRobson

Entrenador: Van Gaal

en 10 minuts

Barca-Athletlc'

15 punts
de 15
punts
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ULTIMA
DERROTA EN BEHER

7-1 f ^ p ) Barca-Saragossa 3-1 ^

11 punts

10 punts

Salamanca-Barga 4-3 ( ^ p

Barca-Alavés •

1-3 (68') Giovanni

La lliga atrau tota la concentració
L'absència d'altres competicions que obliguin
eisjugadors a un sobreesforç atribueix encara
més esperança a aquest Barca, que pot
permetyre's el luxe de concentrar-se com mai en
la lliga. Des de la temporada 1994-95, el Barca
ha hagut de compaginar les exigències del
campionat domèstic. Aquella va ser l'úlltima
campanya, abans d'aquesta, que només hi havia
partits de lliga, si bé eren cinc partits i no pas
quatre com en l'actualitat. El dream team,
desballestat després de la derrota a Atenes, n o
va saber aprofitar aleshores aquesta
circumstància i fins i t o t va encaixar una de les
pitjors derrotes al Bernabeu (5-0) No va ser

precisament un gener exemplar, si bé aquella
golejada va suposar l'única derrota del mes
En la competició del KO, el mes inaugural de
l'any també ha estat recentment molt positiu
peral Barca, sobretot perquè l'equip t o t just feia
les seves pnmeres aparicions en el torneig. De
tota manera, el Barcelona també ha tingut
compromisos transcendentals al gener, com va
ser el partit d'anada de la copa fa cinc
temporades, quan va derrotar el Real Madrid al
Camp Nou (3-2). Els blaugrana, entrenats per
Bobby Robson, van empatar al Bernabeu (1 -1)
i van acabar guanyant la final contra el Betis en
la prórroga.

