XVII Lliga de Campions 2008-2009

D

esprés del fracàs de la temporada anterior, el FC Barcelona
va fer creu i ratlla. Abans, però, l’entitat presidida per Joan
Laporta va haver de superar una moció de censura. Recuperada l’estabilitat, la junta va donar per conclòs el cicle que va començar el 2003 sota l’indiscutible lideratge del brasiler Ronaldinho. El
crack va deixar el club, i també ho van fer altres jugadors importants
com Deco. A més, el tècnic, Frank Rijkaard, va dir adéu a la banqueta
barcelonista després de cinc anys. Començava un altre Barça. Liderat
ara per Josep Guardiola, un home de la casa que, com a jugador, ho
havia guanyat tot formant part del mític equip armat per Johan Cruyff,
el ‘Dream Team’. El tècnic de Santpedor va prioritzar l’enfortiment de
l’equip amb homes en comptes de noms. Van arribar futbolistes com
Piqué, Keita, Alves, Hleb, Cáceres... L’aposta, arriscada atès que Guardiola només posseïa un any d’experiència a la banqueta fent pujar el filial de Tercera a Segona B, va acabar sortint bé. Tan bé que el FC Barcelona 2008-2009 va signar una temporada històrica que va culminar
en un maig per al record. Van anar-hi caient, com fruita madura, un a
un, els tres títols pels quals lluitava l’equip. Primer es va guanyar la
Copa del Rei a l’Athletic Club, a Mestalla, després vindria la Lliga,
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aconseguida després d’una derrota del Reial Madrid a Vila-real. I al
final arribaria la cirereta: la Champions, la tercera del Barça. La gesta
es va signar a Roma, el 27 de maig, derrotant amb autoritat el Manchester United, que dies enrere també s’havia proclamat campió de la
Premier League. El Barça, amb el triplet, feia història. Una història de
la qual només podien presumir Celtic, Ajax, PSV i Manchester United.
I tot va començar cap a mitjan agost de 2008, al Camp Nou, davant el
Wisla Cracovia i a la sempre temuda prèvia...
Mol t b one s vi b ra c i ons
FC Barcelona - Wisla Cracovia (Polònia) 4:0 (2:0)
•Partit 430 (prèvia, anada)
•Camp Nou (56.786), Barcelona, 13-8-2008 (dimecres)
•Claudio Circhetta (Suïssa)
FC Barcelona: Valdés (53) - Alves (1) [Piqué (1) m. 76], Puyol (91), Márquez (35),
Abidal (11) - Xavi (97), Keita (1), Iniesta (47) - Pedro (1) [Touré (10) m. 64], Eto’o
(30) i Henry (11) [Hleb (1) m. 84]. Entrenador: Josep Guardiola (1).
Wisla Cracovia: Mariusz Pawelek - Marcin Baszczynski, Cléber Guedes de Lima
(BRA), Junior Enrique Díaz (CRC), Piotr Brozek - Wojciech Lobodzinski [Patryk Malecki m. 84], Radoslaw Sobolewski, Roberto Mauro Cantoro (ARG),
Tomás Jirsák [Marek Zienczuk m. 45], Rafal Boguski [Andrzej Niedzielan m.
67] - i Pawel Brozek. Entrenador: Maciej Skorza.
Gols: Eto’o (1:0 m. 17), Xavi (2:0 m. 24), Henry (3:0 m. 49) i Eto’o (4:0 m. 83).

La gran atracció de la nit va ser Josep Guardiola, el nou entrenador de
l’equip, que es presentava davant l’afició. I abans fins i tot del Gamper,
que es jugaria al cap de tres dies davant el Boca Juniors. Pep va triar
per a l’ocasió vestit fosc i corbata. I des de la banqueta va deixar clar
que marcaria de prop els seus jugadors, que els ajudaria i patiria amb
ells. No va parar de donar instruccions, de corregir posicions i de participar en el joc, com un futbolista més... Guardiola no va poder tenir
un debut millor. El seu equip, apostant per un futbol ofensiu i tractant
el cuiro amb delicadesa, va captivar el públic, que es va dedicar a donar
suport als seus i a gaudir del joc.
El Barça, que va jugar amb samarreta groga i pantalons blau
marí, no va tenir excessius problemes per solucionar, a falta del tràmit
de la tornada, la seva classificació per a la lligueta. Dos gols en cada
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temps van evidenciar la superioritat barcelonista sobre un equip, el polonès, que amb prou feines va inquietar.
Eto’o va obrir el compte (m. 17) després d’escapolir-se de Baszczynski i creuar per ras davant la sortida del porter una passada profunda de Márquez. Més tard, al minut 24, era Xavi (que havia estat triat
MVP de l’Eurocopa) qui anotava amb un tir des de fora l’àrea després
de rebre d’Henry. El seu xut, ras, va tocar al pal dret del porter i va acabar a la xarxa polonesa. Aquest va ser el partit oficial núm. 421 del
migcampista amb la samarreta del FC Barcelona: igualava Guillermo
Amor i per davant ja només tenia Rexach (452) i Migueli (548).
A la segona meitat, dos gols més. El primer va ser obra d’Henry,
que va elevar l’esfèric davant la sortida del porter després de rebre
d’Eto’o. I el segon va dur la rúbrica del camerunès, que va marcar de
tir ras, per l’esquerra del porter, a passada d’Iniesta. Però l’equip local
va poder marcar més gols, especialment en una ‘rosca’ d’Henry (m.
19) i en un refús del defensa Cléber que va enviar el cuiro a la part superior del travesser (m. 58). El Wisla va poder retallar diferències al
minut 71, amb un tir de Sobolewski que va fregar el pal dret de Valdés.
Va ser l’única ocasió dels forasters.
Guardiola, després de l’eufòria que s’havia desfermat al camp pel
joc i l’actitud de l’equip, va assegurar que “no podem evitar que la gent
s’il·lusioni”. A més, el Barça venia de fer una pretemporada espectacular: 5 partits, 25 gols... El de Santpedor va afegir que “hem fet el primer pas, però cal ser prudents”. Skorza va admetre que “el Barcelona
ens ha despertat bruscament del nostre somni”.
A la banqueta catalana van quedar Pinto (porter), Gudjohnsen,
Cáceres i Sylvinho. A la polonesa, Juszczyk (porter), Singlar, Dawidowski i Kowalski. El suís Circhetta només va amonestar Cantoro (m.
15) i Eto’o (m. 83), per celebrar el gol tapant-se el rostre amb la samarreta. Es va estrenar la nova gespa, que havia estat replantada després dels concerts de Bruce Springsteen al coliseu barcelonista.
Ca m p e s tra ny, derr ot a i nt r a ns c e n d e nt
Wisla Cracovia (Polònia) - FC Barcelona 1:0 (0:0)
•Partit 431 (prèvia, tornada)
•Stadion Wisly (13.500), Cracòvia, 26-8-2008 (dimarts)
•Lubos Michel (Eslovàquia)
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Wisla Cracovia: Mariusz Pawelek - Peter Singlar, Marcin Baszczynski, Cléber
Guedes de Lima (BRA), Piotr Brozek - Wojciech Lobodzinski [Patryk Malecki
m. 81], Junior Enrique Díaz (CRC), Marek Zienczuk [Tomasz Dawidowski m.
89] - Tomás Jirsák, Rafal Boguski [Andrzej Niedzielan m. 67] i Pawel Brozek.
Entrenador: Maciej Skorza.
FC Barcelona: Valdés (54) - Alves (2), Puyol (92), Piqué (2), Abidal (12) - Keita (2),
Touré (11), Xavi (98) [Gudjohnsen (19) m. 57] - Iniesta (48) [Hleb (2) m. 65],
Eto’o (31) [Bojan (10) m. 73] i Henry (12). Entrenador: Josep Guardiola (2).
Gol: Cléber (1:0 m. 52).

Malgrat la derrota, el FC Barcelona va assolir el seu objectiu gràcies al
4:0 del partit d’anada. El KO, però, va significar el primer revés de
l’era Guardiola i la primera vegada que el Barça queia en un partit de
la prèvia, ja que fins aleshores n’havia guanyat els set disputats. D’altra
banda, la derrota també va significar el primer KO davant un equip
polonès, tant en terreny visitant com local. En honor a la veritat cal
dir que el joc del Barça va mostrar moltes llacunes.
En aquesta ocasió va ser el Wisla qui va jugar amb l’equipació
suplent i el Barça ho va fer de blau i grana després de l’acord assolit
en el partit d’anada. L’atmosfera del partit va ser una mica estranya
en jugar-se en un camp en plena remodelació de cara a la fase final
de l’Eurocopa de 2012. No hi havia graderies davant de la tribuna
principal.
El primer tir barcelonista (m. 24) va ser una centrada d’Henry
que Eto’o va rematar de cap sense direcció. Van seguir ocasions a càrrec d’Henry (m. 24 i 41) i Piqué (m. 61), que va enviar de cap al travesser un servei de cantó llançat per Alves des de la dreta. També
Gudjohnsen va tenir una gran oportunitat (m. 78), però va rematar als
peus del costa-riqueny Díaz. Per a Bojan (m. 88) va ser l’última ocasió, però el de Linyola, sol davant el porter, va disparar per damunt. El
gol del Wisla va signar-lo el brasiler Cléber (m. 52) de cap, a la sortida
d’un córner llançat per Jirsák des de la dreta de l’atac local.
L’ensopegada no va posar nerviós Guardiola. “No crec que
hàgim fet un pas enrere en la nostra preparació. Sí, hem perdut, però
també hem pogut empatar i fins i tot guanyar”. A més, va agregar que
“no sabeu com n’estic, de content; he vist tantes eliminatòries d’aquest
tipus que s’han acabat complicant...”.
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A la banqueta de l’equip local van quedar Juszczyk (porter),
Szabat, Kowalski i Maczynski. A la del FC Barcelona, Pinto (porter),
Cáceres, Sylvinho i Pedro. També va viatjar el porter Rubén Miño, del
filial, en arrossegar Pinto problemes en un colze.
Vi c t ò r i a i … e n l a i r a m e n t !
FC Barcelona - Sporting Club de Portugal (Portugal) 3:1 (1:0)
•Partit 432 (1a jornada lligueta grup C)
•Camp Nou (58.534), Barcelona, 16-9-2008 (dimarts)
•Laurent Duhamel (França)
FC Barcelona: Valdés (55) - Alves (3), Piqué (3), Márquez (36), Puyol (93) [Sylvinho
(12) m. 88] - Xavi (99), Keita (3), Iniesta (49) - Messi (23), Eto’o (32) [Touré (12)
m. 66] i Henry (13) [Pedro (2) m. 75]. Entrenador: Josep Guardiola (3).
Sporting CP: Rui Pedro dos Santos Patrício - Abel Fernando Moreira Ferreira,
Anderson Correa Polga (BRA), António Leonel Vilar Nogueira ‘Tonel’, Marco
António Simoes Caneira [Bruno Alexandre Marques Pereirinha m. 79] - Joao
Filipe Iria Santos Moutinho - Fábio Rochemback (BRA), Leandro Atílio
Romagnoli (ARG) [Miguel Luís Pinto Veloso m. 64], Marat Izmailov (RUS) Vanderlei Fernandes Silva ‘Derlei’ i Yannick dos Santos Djaló (GUI) [Hélder
Manuel Marques Postiga m. 61]. Entrenador: Paulo Jorge Gomes Bento.
Gols: Márquez (1:0 m. 21), Eto’o (2:0 m. 60, de penalti), Tonel (2:1 m. 72) i Xavi (3:1
m. 87).

El FC Barcelona, que havia punxat a la Lliga davant el Numància (1:0)
i el Ràcing (1:1), al Camp Nou, no va fallar en el seu debut a la lligueta de la Champions i es va desfer de l’Sporting de Portugal amb un
triomf que va significar l’enlairament d’un equip adormit. El Barça de
Guardiola, després de tres partits amb dubtes (Wisla, Numància i Ràcing), va posar la directa i va encadenar una sèrie de deu triomfs consecutius. Començava el que, al final, seria un equip de llegenda.
El primer gol de la nit va signar-lo Márquez, de cap, a la sortida
d’un servei de cantó llançat per Xavi. El Barça començava bé el partit
i als 21 minuts ja manava al marcador. No obstant això, no va ser fins
al segon temps quan, de penal (empenta d’Abel a Eto’o, m. 60), va començar a assegurar-se la victòria. Els portuguesos no van abaixar els
braços i dotze minuts després, Tonel, de cap, a la sortida d’una falta
llançada per Veloso, va retallar diferències.
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El Barça va passar per alguns minuts d’angúnies, però al final va
poder respirar tranquil després que Xavi, a l’àrea petita i caient, rematés una assistència d’Iniesta al fons de la xarxa (m. 87). Era el 3:1, un
resultat que feia justícia al que succeïa al terreny de joc. El Barça va
guanyar després d’un mes i es va abonar a la victòria en una estrena
europea, ja que els seus últims nou debuts havien significat sengles
triomfs.
Guardiola va comentar que “la victòria en el primer partit sempre és molt important per tenir tranquil·litat” i va indicar, quant al gol
encaixat, a pilota parada, que “hem de millorar en aquest sentit”.
Paulo Bento, al seu torn, va dir: “A la primera part no hem estat bé i
no hem tingut capacitat de reacció”. Es va queixar que el seu equip
“perdés tantes pilotes perilloses prop de l’àrea”.
A la banqueta blaugrana van restar inèdits Pinto (porter), Cáceres, Gudjohnsen i Bojan. A la de l’equip portuguès, Tiago (porter),
Pedro Silva, Adrien Silva i Tiuí. El gal Duhamel només va amonestar
Piqué (m. 70) i l’exbarcelonista Rochemback (m. 85). Cal destacar la
presència de Puyol al lateral esquerre, encara que només en defensa.
Quan l’equip atacava era un migcampista més, ja que el dibuix passava del 4-3-3 al 3-4-3.
R e v u l s i u M e s s i … I m p u l s i u L u c e s cu
FC Shakhtar Donetsk (Ucraïna) - FC Barcelona 1:2 (1:0)
•Partit 433 (2a jornada lligueta grup C)
•RSC Olympiyskiy Stadium (25.300), Donetsk, 1-10-2008 (dimecres)
•Howard Webb (Anglaterra)
FC Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov - Darijo Srna (CRO), Mykola Ischenko, Dmytro
Chygrynskiy [Yevgen Seleznov m. 69], Vyacheslav Shevchuk - Tomás
Hübschmann (RTX) - Ilson Pereira Dias ‘Ilsinho’ (BRA) [William Borges da
Silva (BRA) m. 86], Igor Duljaj (SER) [Mariusz Lewandowski (POL) m. 90+3],
Fernando Luis Roza ‘Fernandinho’ (BRA), Evaeverson Lemos da Silva
‘Brandao’ (BRA) - i Luiz Adriano de Souza da Silva (BRA). Entrenador: Mircea
Lucescu (ROM).
FC Barcelona: Valdés (56) - Alves (4), Piqué (4), Márquez (37), Puyol (94) - Xavi (100),
Keita (4) [Gudjohnsen (20) m. 81], Touré (13) - Iniesta (50), Eto’o (33) [Bojan
(11) m. 73] i Henry (14) [Messi (24) m. 59]. Entrenador: Josep Guardiola (4).
Gols: Ilsinho (1:0 m. 45), Messi (1:1 m. 87) i Messi (1:2 m. 90+4).
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Leo Messi va sortir a la gespa de l’Olympiyskiy de Donetsk i va revolucionar el partit amb
la seva electricitat i amb dos gols; el segon, d’impecable vaselina. Foto © Paco Largo

D’entrada, Guardiola va fer descansar Messi, que el dissabte abans
havia tingut un partit fort a Montjuïc contra l’Espanyol. No obstant
això, quan les coses es van complicar, el tècnic va treure l’argentí i Leo
va resoldre el duel amb dos gols. El Barça es postulava ja, a la segona
jornada, com a favorit per accedir als vuitens de final com a primer de
grup i, en conseqüència, començar la ronda del KO jugant el segon
partit a casa.
No va ser pas un duel de qualitat el que es va veure a Donetsk.
El Barça, que va vestir completament de blau, va disputar un mal primer temps. Només Henry es va acostar amb criteri als dominis ucraïnesos (m. 6), però la seva rematada va ser rebutjada pel porter. El
Shakhtar, al seu torn, va anar de menys a més i va disposar de dues
ocasions clares: la primera a càrrec d’Ilsinho (m. 37), però Valdés, en
una gran intervenció, va rebutjar el tir ras del brasiler a córner. Però
res no va poder fer en l’última jugada del primer temps, quan també
Ilsinho, després de superar Puyol i treure suc d’un rebuig cap enrere
de Piqué amb el cap, va superar el portal català amb la dreta. El gol
havia arribat en el pitjor moment.
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Després del descans el Barça seguia sent un equip sense profunditat. Pep va posar remei a la situació fent saltar al terreny de joc Messi
(m. 59). A partir d’aquí, les coses van començar a canviar. Eto’o va
poder anivellar la contesa (m. 67), però el seu tir amb l’esquerra va sortir llepant la base del pal dret del porter. El Barça tenia més arribada i
al minut 82 va ser Bojan qui va disparar al lateral de la xarxa després
d’una gran jugada amb túnel inclòs a Srna.
Tant d’esforç va tenir recompensa i Messi (m. 87) va signar l’empat amb un tir amb la dreta des de dintre de l’àrea, després de rebre
de Bojan. Premi merescut per la fe de pedra picada de l’equip barcelonista, que va continuar lluitant i va forçar una pena màxima bastant
clara (entrada de Srna a Iniesta) per a tothom menys per a l’àrbitre
que, al damunt, va amonestar el manxec. El partit ja havia entrat en
temps afegit i, en l’últim sospir, en una jugada picardiosa, Messi va enlairar un cuiro per damunt del porter després de ser habilitat per Xavi.
La bogeria.
La polèmica del matx es va generar amb el gol de l’empat.
Seleznov havia quedat estès a la seva àrea i un jugador del Shakhtar,
amb contundència i des de la frontal, va allunyar el perill i el cuiro va
sortir per la línia de banda dreta de l’atac barcelonista. Els jugadors del
Barça van interpretar que allò era un rebuig, i no pas un fora de banda
voluntari. Els locals, però, quan el Barça va posar la pilota en joc, ja
demanaven que la llancessin fora, però Bojan va evolucionar amb èxit
per la dreta i, al final, la seva centrada, després d’una errada clamorosa del porter, va ser ubicada per Messi al fons de la xarxa.
Bojan va explicar així la jugada polèmica: “Ha estat una acció
legal. Després de posar-se la pilota en joc, el defensa local suposadament lesionat es va reincorporar al joc com si res no hagués passat.
Que Lucescu no es queixi tant i enviï el seu porter a la banqueta”.
El tècnic local es va esplaiar a crits davant la premsa catalana:
“Vergonya, quina vergonya!”, repetia indignat. Va afegir que caldria
denunciar el Barcelona davant la UEFA per la seva falta de ‘fair play’.
Al seu parer, “el que ha fet el Barcelona no es correspon amb un club
del seu nivell. Si això arriba a passar a Itàlia, no haurien sortit vius”.
Guardiola, pel seu compte, no va voler afegir més llenya al foc i
va assegurar que no existia tal polèmica perquè “la pilota havia estat
refusada” i no pas enviada fora del camp expressament. Quant al par94
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tit va dir que “ja sabem del que és capaç Messi”. I va felicitar Xavi, que
va complir el seu partit número 100 en competicions europees, el primer jugador del FC Barcelona d’arribar al centenari.
A la banqueta local van quedar Khudzhamov (porter), Jadson,
Rat i Yezerskiy. En la visitant, Pinto (porter), Cáceres, Abidal i Busquets. Pedro també va viatjar, però va ser descartat. L’anglès Webb va
tenir feina i va mostrar vuit targetes grogues: Xavi (m. 41), Srna (m.
47), Fernandinho (m. 58), Chygrynskiy (m. 69), Keita (m. 78), Brandao
(m. 88), Márquez (m. 89) i Iniesta (m. 90+1).
U n a pa s s ej a da p e r S u ï s s a
FC Basel 1893 (Suïssa) - FC Barcelona 0:5 (0:3)
•Partit 434 (3a jornada lligueta grup C)
•St. Jakob-Park (37.500), Basilea, 22-10-2008 (dimecres)
•Eric Braamhaar (Holanda)
FC Basel 1893: Franco Costanzo (ARG) - Reto Zanni, David Angel Abraham (ARG),
François Marque (FRA), Behrang Safari (IRA) - Eduardo Javier Rubio (XIL)
[Valentin Stocker m. 45], Ivan Ergic (SER), Benjamin Huggel, Scott
Chipperfield (AUS) [Jürgen Gjasula (ALE) m. 55] - Eren Derdiyok i Marco
Steller [Eduardo Adelino da Silva (BRA) m. 71]. Entrenador: Christian Gross.
FC Barcelona: Valdés (57) - Alves (5), Márquez (38) [Cáceres (1) m. 52], Puyol (95),
Sylvinho (13) - Xavi (101) [Henry (15) m. 57], Touré (14) [Sánchez (1) m. 67], Busquets (1) - Messi (25), Bojan (12) i Hleb (3). Entrenador: Josep Guardiola (5).
Gols: Messi (0:1 m. 4), Busquets (0:2 m. 15), Bojan (0:3 m. 22), Bojan (0:4 m. 46) i
Xavi (0:5 m. 48).

Guardiola va prosseguir amb les rotacions. En aquest cas va fer descansar Iniesta, Abidal i Eto’o en un partit que, d’entrada, es va posar
de cara per al conjunt barcelonista. Als 22 minuts ja dominava per 0:3.
La seva superioritat va ser incontestable malgrat la pluja que va caure
al llarg de tot el duel.
El Barça, que va jugar de groc, lluïa un braçal negre en memòria
de la mort recent de Ricard Maxenchs, excap de premsa de l’entitat,
persona molt estimada per tothom i que va deixar empremta per la
seva bonhomia, afabilitat i professionalitat. Busquets, Cáceres i Sánchez van debutar en competició europea i Messi va anotar el seu gol
número 50 amb la samarreta del FC Barcelona en competició oficial.
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No cal dir que el duel va ser de l’equip barcelonista de principi a
fi. Als 4 minuts Messi inaugurava el marcador després de disparar amb
l’esquerra una assistència d’Alves, que li havia passat el cuiro sense
mirar. Al quart d’hora era Busquets qui ampliava la diferència batent
el porter per sota les cames a passada de Xavi. El Barça estava fent un
recital.
El tercer el va signar Bojan (m. 22) després d’un tir ras des de
fora de l’àrea. Havia rebut d’Alves. Es va arribar al descans 0:3, però
la veritat és que van poder caure més gols. Alves (m. 36) va disparar
per damunt del travesser i Messi (m. 29) va perdonar en rematar molt
fluix. Al minut 33 l’àrbitre va empassar-se un penal clar del porter a
Messi, al 34 Bojan no va estar afortunat en una rematada des de prop
i, al 36, Hleb va obligar Costanzo a treure una mà perquè la pilota no
acabés novament a la xarxa.
A la segona meitat el Barça va començar colpejant. Bojan, al
minut, feia pujar la quarta diana després d’un tir ras des de la mitja
lluna, a passada incisiva de Busquets. I dos minuts més tard en va
caure el cinquè, obra de Xavi, de tir ras després d’aprofitar una assistència de Messi. A partir d’aquí, el Barça va aixecar el peu de l’accelerador. El Basilea, al seu torn, va treure una mica d’orgull i va amenaçar Valdés. El guardapals, amb els peus, va evitar un gol cantat
d’Eduardo (m. 90).
La golejada va desfermar l’eufòria entre l’equip, però Guardiola
es va encarregar de frenar-la tot just començar la roda de premsa.
“Aquest resultat pot confondre els jugadors de cara al pròxim partit,
encara que espero que el comportament mostrat per tots continuï sent
el mateix d’ara endavant”.
Gross, per la seva banda, va indicar que “això li passarà a molts
altres equips que s’enfrontin al Barça”. Al seu parer, l’error va ser “deixar que els seus davanters controlessin la pilota i que els seus migcampistes s’incorporessin a l’atac amb facilitat. La veritat és que és
molt difícil frenar un equip com el Barça”.
A la banqueta local van quedar Stöckli (porter), Gelabert, Perovic
i Ferati. En la visitant, Pinto (porter), Iniesta, Abidal i Eto’o.
L’holandès Braamhaar va tenir poca feina i només va amonestar
Eduardo Rubio (m. 42) per una entrada forta sobre Busquets, i
Abraham (m. 85) per fer la traveta també a ‘Bussi’.
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