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 KUNGEN AV
KATALONIEN

Efter en makalöst framgångsrik debutsäsong med bländande fotboll 
börjar succétränaren Pep Guardiola, 38, om från noll.
Med en anmärkningsvärt tunn trupp och en ny nummer nio i laget ska 

FC Barcelona försvara den historiska trippeln.
– Det är nästan omöjligt att lyckas med det, säger Guardiola.
Många blev förvånade och kritiska rös-

ter hördes när presidenten Joan Laporta 
förra sommaren valde att satsa på Josep 
”Pep” Guardiola som ny huvudtränare 
efter att Frank Rijkaard sparkats. Barce-
lonafostrade Guardiola hade bara några 
år tidigare avslutat sin aktiva karriär och 
hade mycket begränsad erfarenhet av 

att coacha från sidlinjen, bara ett år som 
ansvarig för klubbens b-lag. Skeptikerna 
blev inte direkt mindre kritiska efter Bar-
celonas mardrömsstart i ligan, 0–1 borta 
mot nykomlingen Numancia.

– Vi gjorde en dålig insats. Nu måste vi 
höja oss och titta framåt, sa en samman-
biten Guardiola efter fiaskot.

I omgång två blev det 1–1 mot Racing 
Santander hemma, ännu en rejäl miss-
räkning.

Sedan kom vändningen. 19 raka match-
er utan förlust, varav endast två oavgjor-
da. Nederlaget mot Sjaktar Donetsk hem-
ma i Champions League i december 2008 
följdes av ytterligare 14 matcher utan 

 KUNGEN AV KUNGEN AV KUNGEN AV
Pep Guardiola

”DET ÄR NÄSTAN OMÖJLIGT ATT UPPREPA 
FRAMGÅNGARNA FRÅN FÖRRA SÄSONGEN”

S
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 KUNGEN AV
KATALONIEN

Josep ”Pep” 
Guardiola har 
varit tränare 
för Barcelona i 
lite över ett år 
och har redan 
vunnit spanska 
ligan, cupen 
och Champions 
League. ”Nu vill 
alla besegra 
oss”, säger han.
                    
Foto: GETTY IMAGES
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förlust. Sedan kom en formsvacka samti-
digt som värsta konkurrenten Real Madrid 
fått upp ångan. Barcelona hade spelat en 
blixtrande vacker och effektiv fotboll och 
höjts till skyarna av experterna, nu kunde 
det i värsta fall bli en säsong helt utan titlar 

om det ville sig illa. Guardiola, som infört 
en tuffare ledarstil och som inte daltar med 
superstjärnorna, var pressad men överty-
gad om att resultaten skulle komma.

– Det är rättvist att säga att vi tränar hår-
dare nu och det är mycket mer disciplin. 

Vi har bättre sammanhållning och mer res-
pekt för varandra. Saker har ändrats sedan 
Guardiola tog över, sa Eidur Gudjohnsen, 
som nyligen skrev på för Monaco.

Drömmen på väg att krossas
Det blev en uppryckning i ligan under 

mars månad, men efter bara 0–0 mot Chel-
sea hemma i semifinalen i april såg dröm-
men om Champions League-bucklan ut att 
krossas. Det blev inte bättre efter att Essien 
tidigt gjort 1–0 för Londonlaget i returen. 
Men Andrés Iniesta, spelgeniet som har 
ett högst mediokert skott, krutade in 1–1 i 
krysset på stopptid. Guardiola fick ett tok-
spel och scenerna när han rusar längs sid-
linjen för att fira är klassiska tv-bilder. Fi-
nalplatsen var klar och målet blev en men-
tal vitamininjektion inför fortsättningen. 

– Det är som en dröm. Nu har vi chansen 

att ta hem alla tre titlarna, sa Guardiola då.
Mellan de båda mötena med Chelsea ha-

de Barcelona pulveriserat Real Madrid på 
Santiago Bernabeu-stadion med 6–2 och 
i praktiken säkrat ligaguldet. Katalaner-
na slog sedan Athletic Bilbao med 4–1 i 

”Vi är medvetna om att vi åstadkommit något 
magnifikt. Vi är inte det bästa laget i Barcelonas 
historia men vi har gjort den bästa säsongen.”

På de 66 tävlingsmat-
cher som Guardiola 
coachat Barcelona 
fram till september i år 
så har laget bara för-
lorat sju stycken.
                    Foto: AP

13/8 (CL) WISLA KRAKOW (h) ..........................4–0
26/8 (CL) WISLA KRAKOW (b) ..........................0–1
31/8 (LL) NUMANCIA (b) .....................................0–1
13/9 (LL) RACING SANTANDER (h) ..................1–1
16/9 (CL) SPORTING LISSABON (h) ...............3–1
21/9 (LL) SPORTING GIJON (b).........................6–1
24/9 (LL) REAL BETIS (h) ....................................3–2
27/9 (LL) ESPANYOL (b) .....................................2–1
1/10 (CL) SJAKTAR DONETSK (b) ...................2–1
4/10 (LL) ATLETICO MADRID (h)  .....................6–1
19/10 (LL) ATHLETIC BILBAO (b) .....................1–0
22/10 (CL) FC BASEL (b) ...................................5–0
25/10 (LL) ALMERIA (h) .......................................5–0
28/10 (CDR) BENIDORM (b) ..............................1–0
1/11 (LL) MALAGA (b) ..........................................4–1

4/11 (CL) FC BASEL (h) ......................................1–1
8/11 (LL) VALLADOLID (h) ..................................6–0
12/11 (CDR) BENIDORM (h) ..............................1–0
16/11 (LL) RECREATIVO HUELVA (b) ..............2–0
23/11 (LL) GETAFE (h) .........................................1–1
26/11 (CL) SPORTING LISSABON (b) ............5–2
29/11 (LL) SEVILLA (b) ........................................3–0
6/12 (LL) VALENCIA (h) .......................................4–0
9/12 (CL) SJAKTAR DONETISK (H) .................2–3
13/12 (LL) REAL MADRID (h) .............................2–0
21/12 (LL) VILLAREAL (b) ...................................2–1
3/1 (LL) MALLORCA (h) .......................................3–1
6/1 (CDR) ATLETICO MADRID (b) ....................3–1
11/1 (LL) OSASUNA (b) ......................................3–2
14/1 (CDR) ATLETICO MADRID (h) ..................2–1
17/1 (LL) DEPORTIVO LA CORUNA (h) ...........5–0
21/1 (CDR) ESPANYOL (b) .................................0–0

GUARDIOLAS FACIT
HANS TÄVLINGSMATCHER SOM TRÄNARE FÖR BARCELONA

>> Antal segrar: 46 >> Antal oavgjorda: 13 >> Antal förluster: 7             >> Segermatcher i procent: 69,7%
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cupfinalen och 1–1 borta mot Levante i li-
gan räckte för att definitivt säkra säsong-
ens andra tunga skalp. Den 27 maj spelade 
Barcelona ut Manchester United i Cham-
pions League-finalen i Rom och vann med 
2–0. Det var första gången någonsin som ett 
spanskt lag vinner trippeln och Pep Guardi-
ola blev historisk redan under sitt debutår.  

– Vi är medvetna om att vi åstadkommit 
något magnifikt. Vi är inte det bästa laget 
i Barcelonas historia men vi har gjort den 
bästa säsongen. Men det handlar inte ba-
ra om de tre titlarna utan också om hur vi 
vann dem, sa den numera helgonförklara-
de 38-åringen.

Värvningar misslyckades
Guardiola ville omgående förstärka 

truppen inför hösten. Han gjorde tidigt 
klart att han tänkte göra sig av med skytte-
kungen Samuel Eto’o och ersätta honom 
med Zlatan Ibrahimovic. Efter segdragna 
förhandlingar genomfördes till slut bytes-
affären till Guardiolas stora belåtenhet.

 – Det handlar om ”feeling”. Efter allt vi 
vann i våras behövdes en förnyelse i om-
klädningsrummet, motiverade han sitt be-
slut.

Men klubben misslyckades med att upp-
fylla alla Guardiolas önskningar. Spelare 
som Franck Ribery, Juan Mata, David Vil-
la, David Silva, Cesc Fábregas och Ro-
binho var alla högaktuella. Barcelonas 
trupp är klart tunnare än konkurren-
ternas, bara 22 spelare, varav ett par är 
skadade.

– Vi är få men vi är bra. Vi har många 
unga lovande killar att tillgå om det skul-

le behövas, men jag hade velat ha en mittfäl-
tare till, säger Guardiola till spansk media.

Presidenten Joan Laporta hävdar att han 
genomfört allt som Pep bett honom om.

– Vi värvade Ibrahimovic, Maxwell och 
nu senast Dimitro Tjygrynskij. 
Vår tränare är mycket nöjd 
sin trupp och vi är tillräck-
ligt starka för att kunna va-
ra med och slåss om samtli-
ga titlar i år igen, säger Lapor-
ta enligt Sport.

Barcelonas lottades i sam-
ma Champions League-grupp 

som Dynamo Kiev, Ru-
bin Kazan och typiskt 

nog Zlatans gamla 

och Eto’os nya klubb Inter. Guardiola är 
inte lika optimistisk som sin chef.

– Alla vill besegra oss eftersom vi är 
regerande mästare. Det är nästan omöjligt 
att upprepa framgångarna från i våras. Man 
måste komma ihåg att inget (spanskt) lag 
har vunnit trippeln förut. Det blir en lång 
och mycket tuff säsong, säger han.

Markus Eriksson
markus.eriksson

@aftonbladet.se

Pep Guardiola hissas 
av Barcelonas spelare 
efter Champions 
League-triumfen i maj.
                    Foto: AP

24/1 (LL) NUMANCIA (h) .....................................4–1
29/1 (CDR) ESPANYOL (h) .................................3–2
1/2 (LL) RACING SANTANDER (b) ....................2–1
5/2 (CDR) MALLORCA (h) ...................................2–0
8/2 (LL) SPORTING GIJON (h) ...........................3–1
14/2 (LL) REAL BETIS (b) ...................................2–2
21/2 (LL) ESPANYOL (h) .....................................1–2
24/2 (CL) LYON (b) ...............................................1–1
1/3 (LL) ATLETICO MADRID (b) .........................3–4
4/3 (CDR) MALLORCA (b)...................................1–1
7/3 (LL) ATHLETIC BILBAO (h) ..........................2–0
11/3 (CL) LYON (h)................................................5–2
15/3 (LL) ALMERIA (b) .........................................2–0
22/3 (LL) MALAGA (h) ..........................................6–0
4/4 (LL) VALLADOLID (b) ....................................1–0
8/4 (CL) BAYERN MÜNCHEN (h) ......................4–0
11/4 (LL) RECREATIVO HUELVA (h) .................2–0

14/4 (CL) BAYERN MÜNCHEN (b) ....................1–1
18/4 (LL) GETAFE (b) ...........................................1–0
22/4 (LL) SEVILLA (H) .........................................4–0
26/4 (LL) VALENCIA (b) .......................................2–2
28/4 (CL) CHELSEA (h).......................................0–0
2/5 (LL) REAL MADRID (b) ..................................6–2
6/5 (CL) CHELSEA (b) .........................................1–1
10/5 (LL) VILLAREAL (h) ......................................3–3
13/5 (CDR) ATHLETIC BILBAO (n) ...................4–1
17/5 (LL) MALLORCA (b) .....................................1–2
23/5 (LL) OSASUNA (h) ......................................0–1
27/5 (CL) MANCHESTER UNITED (n) .............2–0
30/5 (LL) DEPORTIVO LA CORUNA (b) ...........1–1
16/8 (SS) ATHLETIC BILBAO (b) ......................2–1
23/8 (SS) ATHLETIC BILBAO (h) .......................3–0
28/8 (SC) SJAKTAR DONETSK (n) .........1–0 (e.f)
31/8 (LL) SPORTING GIJON (h) .........................3–011/4 (LL)  ( ) 31/8 (LL)  ( )

>> Antal segrar: 46 >> Antal oavgjorda: 13 >> Antal förluster: 7             >> Segermatcher i procent: 69,7% Förkortningar: CL = Champions League. LL = La Liga. CDR = Copa del Rey 
(Spanska cupen). SS = Spanska supercupen. SC = Supercupen


