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EL PAfíTIT DE SARAGOSSA ENTRE EL BARCELONA I ATHLETIC DE MADRID
Barroso, el porter madrileny, es veié continuame nt assediat en el transcurs de la pcrtida
Repel·lint tina valenta entrada de Sagi
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Joc i punts
À les Lligues d'Anglaterra i Escòcia, els campionats es juguen amb un sistema automàtic de
promoció i de relegació. Per exemple, els dos
Clubs que resten classificats darrers de la primera
categoria, passen a la segona, i els dos primers
d'aquesta ocupen els llocs d'aquest a la temporada
següent.
Aquest sistema s'introduí amb el desig d'augmentar l'interès de les lluites; però ara s'adonen
que, sense complir el fi desitjat, fa malbé el joc.
El corresponsal escocès del "The Athletic
News" diu, tractant aquest punt: "La forma en
què ve la deteriorització és molt senzilla. En la
majoria de casos l'equip que es dóna compte de
la seva inferioritat en un sentit purament futbolís-!
tic, impideix l'equip superior que faci hàbil joc.
Un patejament esbogerrat de la bala, que no té
darrera, cap finalitat constructiva, pot destruir un
' plan concebut hàbilment a base d'un cert nombre
d'accions destres".
"Això es pot dir, siguin quins siguin els equips
que s'enfronten, si sempre l'equip que es veu inferior, instintivament, cau en el paper de esgarriacries. Els destructors sols paguen tribut al talent
quan el "team" superior • assegura un avantatge
decissiu en gols, i es pot permetre a emprar la
natural tendència a jugar futbol veritable".
"Còm es pot deturar a Escòcia aquest procés
de minvament? Només hi ha un camí. Reduint
al mínim e! terror de la relegació, i això pot ésser
fet donant més importància a la segona categoria".

El professionalisme a Hongria
El doctor Fodor, ponent de la Comissió nomenada per a l'estudi de Ja definició i reglamentació del professionalisme a Hongria, defineix el
concepte d'"amateur" com l'home que practica un
esport i no pot acceptar indemnització per salaris
perduts ni cap banquet ni deixar el seu nom o el
seu retrat per a propaganda de cap article. Pel
contrari, pot reclamar qualsevol peça de l'equip
que necessiti; té dret a assistència mèdica, a banys
i dutxes, massatge; a ésser aconsellat i ensenyat
per un entrenador; a un segur d'accidents i malaltia; a les despeses de viatge i a dietes (en viatges per l'estranger); a premis honoraris, medalles,
distintius, etc.
Proposa, demés, que sota el poder d'una Federació, amb un Consell del qual formin part re-,
presentació dels amateurs, hi hagi dues comissions
que regeixin la vida d'aquests i dels professionals
per separat, amb el ben entès que cada una d'elles
tindria un representant a l'altre.
El representants dels "amateurs" demanen una
independència absoluta per a regir la seva organització.

Campióde 1921
Mundial de Velocitat
sobre el circuit
de Cremona

a 195 km. p. h.

II Gran Premi d'Europa
(Campari)

Exteriors que guanyen encontres
El "Sheffield United" ha guanyat per quarta ,
vegada la Copa anglesa. L'equip, segons diuen,
va ésser incontestablement el millor, i, per tant,
mereixia guanyar. Amb tot, la seva victòria hauria estat problemàtica si nd fos el seu exterior esquerra, Tunstall, qui marcà el goal de la victòria.
Són molts, moltíssims, els exteriors que a Anglaterra guanyen partits, i àdhuc campionats, i
no ens seria difícil cercar dates per tal de demostrar que en certs equips de primera categoria
marquen més goals que els mateixos interiors.
Qüestió d'habilitat individual, dieu. Això és
indubtable. Però també comprensió exacta del paper d'exterior; visió ràpida d'una possibilitat a
aprofitar, corrent directament cap al goal i rematant la jugada.
Els nostres equips han millorat sens dubte, en
aquest sentit, bo i fent les passades als extrems
per tal de no fer-los perdre temps recorrent més
camí'idel necessari. Però resta encara massa rutina
creient que la missió dels extrems és córrer només la línia.

lli 6ran Premi d'Itàlia
(Ascari)
i els tres llocs següents

El cotxe més ràpid del mon

Imperialisme futbolístic
Els anglesos no es trobeu gaire bé al Comitè
Olímpic Internacional; també sembla que es mirin de reüll a la F. I. F. A., que és l'organisme
que un dia o altre haurà de tenir la categoria
d'organisme suprem del futbol internacional que
ara no té.
La qüestió del concepte de l'"amateurisme"
—que s'ha de discutir en el proper interessantíssim. Congrés de Praga-—ens sembla que els servirà d'excusa per a tornar als temps .d'esplèndit.
isolament d'abans, com ells l'anomenaven. I això
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en el que fa referència a totes les branques de
l'esport.
Però, si no hi hagués aquest motiu n'hi hauria
d'altres que fan témer en què un trencament de
les relacions dels organismes del futbol anglès
amb els Continentals, és ben possible, en quant
al futbol.
L'" Internacional Board", »s reunirà a París el
segon dissabte de juny. Aquest organisme ara té
la tasca de discutir i acceptar o refusar les esmenes presentades al Reglament de joc i de regular
les relacions internacionals. La F. I. F. A. presenta, a la propera reunió, una proposta de modificació del seus poders, en sentit de què a més
a més del Reglament, pugui entendre sols en les
relacions entre els Estats de l'Imperi britànic
("inter-British relations") deixant les altres a
càrrec de la F. I. F. A. (Recordis que a l'International Board hi ha sis membres britànics i només dos representants de la Federació Internacional).
Pot ésser més justa la proposta í Doncs, els
súbdits de Sa Graciosa Majestat Imperial Britànica—el títol és un xic llarg i poc eufònic, però
molt decoratiu—es neguen a deixar d'entendre en
assumptes que res els interessen. El seu argument
cabdal, és el de que no poden tolerar que els
forasters entenguin en qüestions que poden afectar al Regne Unit i a una altra nació.
El veritable imperialisme britànic tramès al
futbol.
Es un error greu que es pensin que el futbol
a les encontrades fora de l'Imperi, i més que
d'ell podríem dir d'Anglaterr»—recordeu allò de
la rapacitat—és menor d'edat encara.
Agraïm-los el que han fet per la idea esportiva, però tanmateix que se'ls faci entendre que les
demés nacions ja no necessiten tuteles en els
temps que corren.

La vàlua econòmica de la invencibilitat
El "Bolton Wanderers" eomença aquesta setmana un viatge pel Continent. Del seu programa
en formen part partits a Alemanya, Xeco-Eslovàquia i Àustria.
A Praga tenen compromís de jugar amb
l'"Sparta", que deurà pagar per un partit una xifra de corones txeques equivalent a unes 16.500
pessetes. Com que l'any darrer el "Bolton" va
tenir un èxit sorollós a la capital de l'antic regne
de Bohèmia, l'"Sparta" es conforma amb satisfer la quantitat esmentada.
Heu's ací, però, que els "boltonians" tenen de
jugar abans a Viena, i preveient que a la ciutat
del Donau podrien tenir algun contratemps que
minvés l'èxit de l'encontre de Praga, els txecs
acceptaren amb la condició de què si perdien un
sol partit ans de jugar a Praga, de la xifra convinguda en rebaixarien 5.000 pessetes.
Els anglesos contestaren Senzillament, a la
proposta amb el següents telegrama:
"Venim amb el primer equip complet, del que
formen pa<-i vuit interracionals anglesos. Acceptem les condicions que ens fan en la seva lleíra
i ens comprometem a guany? r tots ús partits.—
Bolton Wandercis".
Orgull? Confiança en la pròpia vàlua? Desconeixement dels mèrits dels adversaris? Aneu a
saber. Potser són les tres coses a l'hora. Els anglesos no es resisteixen a ésser destrouats del seu
reialme que durant tants anys ha subsistit an
futbol. Però, ben bé podria dar-se el cas de què
les 5-000 pessetes es fessin fonedisses.
O. K.

ADVERTIMENT IMPORTANT
La setmana passada deixaren de publicar-se
la impressió de diversos partits de futbol per
haver-se produït una confusió en compaginar el
número, la qual cosa no fou observada fins que
aquest ja era en màquina. Fem aquest aclariment
perquè si bé la nostra revista no fa ressenya, no
per això significa que tots els clubs catalans
no tinguin la mateixa igualtat de tracte que els
escau, per la importància dels actes celebrats.
També hem de recordar als nostres corresponsals de fora que és impossible recollir en el
número les correspondències que arribin a la Redacció més tard del migdia dels dilluns.
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Disposicions absurdes
Les determinacions i acords de la «Pederación Espanola de Futbol» han estat sovint
criticats per la premsa. Però aquesta ha fet
gairebé sempre blanc de les seves censures
la «Federación» en afers que, com la tria de
jugadors per a la formació de l'equip «nacional», són matèria opinable respecte de la
qual seria difícil de trobar dos futbolistes que
estessin completament d'acord.
En canvi, hi ha determinacions de la «Federación» que bò i tenint una grossa importància esportiva no han merescut el més lleu
comentari. N'és una l'acord pres referent al
match de campionat Athlètic-Barcelona reproduït en una nota oficiosa donada per l'esmentat organisme.
Segons els termes de l'esmentat document
la «Federación» troba «razón de peso» l'al·legada per l'Athlètic referent a què Saragossa
per la seva proximitat a Barcelona podria
perdre el seu caràcter de camp neutral i, bo
i reconeixent que Madrid es troba en les mateixes condicions, acorda prohibir per a evitar l'afluència de socis dels dos esmentats
clubs, que es formin trens especials per anar
a presenciar el partit, sota l'amenaça de fer
celebrar-lo a porta tancada si hom infringeix
aquesta disposició.
Seria certament curiós conèixer les raons
vint no sap de què va i per tal de suplir l'ederación» adoptar un acord semblant. Que
un governador o un alcalde de poble que sovint no sap de que va i per tal de suplir l'energia que amb massa freqüència manca
als dirigents de l'esport prengui una semblant determinació, és cosa que més o menys
s'explica. Però en un organisme com la
«Federación Espanola de Futbol» creada
especialment per a guiar l'esmentat joc per
viaranys esportius, és inconcebible.
Privar un soci, «supporter» o entusiasta
de poder concórrer a presenciar un partit
en el qual el «seu» club pren part, és esportivament el disbaiat més gros en el qual
pot incórrer un organisme que reglamentàriament té faculi ats per a castigar tota extralimitació de jugadors, equips, directius,
públics, etc. i
El soci que contribueix amb la seva adhesió moral i material al sosteniment d'un
. cercle esportiu mereix certament altre tracte,
car cal pensar que res no serien els clubs,
res no seria possible fer en favor dels esports si aquests grups anònims sovint bescantats no facilitessin amb la seva cooperació i entusiasmes la tasca dels jugadors i
directius. La funció del soci dintre un cercle d'esports és més que necessària imprescindible i si és lícit i obligatori blasmar les
desviacions col·lectives que un entusiasme
excessiu origina, és del tot il·legal prendre
peu d'aquestes per a (amb el pretext de corregir-les) desvirtuar la veritable naturalesa
de tota manifestació esportiva.
Per altra banda, la celebració d'un partit
de futbol a porta tancada és senzillament
una ridiculesa i si hom tingués la seguretat
que el públic s'ha de comportar en forma
intemperant cohibint i coaccionant els jugadors, creiem que seria més del cas ajornar
o deixar córrer definitivament la seva celebració, car no pot admetre's de cap manera

que l'actitud del públic pugui influir en
forma decisiva en els resultats.
Cal que els que el menen no oblidin que
l'esport té per damunt de tot una missió
educativa i que no és certament amb disposicions d'una vulgaritat tan aclaparadora
com la que comentem que reeixiran en el
seu comès.

Quan el sentiment de mesura falla, l'esperi!
de lluita i de combativitat que són característiques de l'esport es converteixen en agressivitat
i fins en irascibilitat.
Els que han practicat els esports atlètics seran sempre homes en els quals es podrà tenir
conjiança.
w. BUKKR
(Director de la Universitat de Pensylvania),
* * *
Després que vagin dient que el nom no fa la
cosa\... Tothom sap l'aparició de cartells amb
tm profús «Viva Triana» en el camp de futbol
de Madrid on es jugà la semifinal del campionat
darrerament.
Ara bé, si aquest senyor en lloc de dir-se Triana, es diu I^ópez o Benítez no em negaren que
de fet, ja no hi ha cas. L'èxit de la vianiohra
se'n va a terra. Perquè... quin prestigi pot tenir
un «Viva. Benítez!» Evidentment
cap, com 110
sia un prestigi humorístic i casolà.
Hom llegeix un «Viva Benítez» i, resta fred,
immòbil, i amb tina arruga enfumeta ben marcada en la faç beatifica. En cavi, hom s'encara
amb un «Viva Triana» i vaja\... hom. pot prendre una actitud més 0 menys flamenca, però la
resposta és sempre un «olé» eixordador i contundent.
Ja veieu, doncs, si en té de poder un cognom.
Feu en el moments actuals d'un Triana un Benítez 0 un López, i se us en va a terra la virior
futbolística de mitja
Espanya.
* **
A les ressenyes de futbol surten de vegades
conceptes d'una profunditat
aclaparadora.
Heus ací un botó de mostra :
«Kl equipo A ganó el sorteo, y eligió la ventajn del viciito. Creetnos qne fué un gra ve error
de tàctica, ya que en la segunda parte, e t c , etc.»
(Ací la imaginació de cadascú pot posar-hi cl
que podia fer l'equip A a la segona part).
A aquests que escriuen amb un, aplom que els
envegem,, caldria demanar-los :—Bé, i sí el venl
hagués parat a la segona part?
Perquè el vent té aquest avantatge ; que un
moment 0 altre us deixa tranquils. El que no es
pot dir, tanmateix, de certs comentaristes, si
hom no els passa de llarg.
* **
En certa ocasió no gaire llunyana hi hagué
qui va adoptar contra la «conspiració del silevch el sistema cridaner de publicar un periòdic.
Relíquies de les esgarrinxades d'aleshores, aly.ú,
lliurat en cos i mima als que no volien ésser «silenciats», .escriví a Las Noticins : «Hizo uso de
la palabra el representante de la prensa», petita
venjança, que no deixa d'ésser una conspiracióneta del silenci. A nosaltres, tanmateix, ens fa
poca. aprensió escriure el nom d'En Torrents com
el d'En Trabal, posem per cas.
* **
Una alta personalitat, i a més a més sportman, ha declarat als novel·listes francesos ferome
i Jean Tharaud, els quals han cuitat a fer-ho saber des de les planes de Paris-Midi :
«Mireu si hi ha llibertat en aquest país, que
podeu deturar-vos al m.ig del carrer a parlar amb
un amic, sense que sorgeixi un policia que amb
cortesia, però autoritàriament, us inviti a circular. »
Ja ho saben els de les tertúlies esportives de

BARCELONA
Pessetes 3,50 al trimestre
CATALUNYA
Pessetes 3,75 al trimestre
Número solt: 30 cèntims

Canaletes, potser no se n'havien adonat que feien
propaganda patriòtica.
* **
Higiene i amor al pròxim són dos dels més
importants negocis de la humanitat, ens assegura des de El Mutido la senyora Aguiló de
l'untà amb motiu de la Festa del Pedal.
...I nosaltres sense adonar-nos-en.
* **
El «popular» Zabala fa el camí del cranc. Ha
fet tol el campionat, jugant de davanter centre
amb l'Espanol. Darrerament, a Bilbao va actuar
de mig centre. Diumenge passat, contra el BocaJuniors va fer de defensa. Sembla que diumenge
vinent farà de porter, i segons deien al camp de
l'Espanol, per a l'altre diumenge, que s'escau el
dia. 17, li tenen reservada una plaça d'acomodador
al gol de dalt. lli ha qui diu que si no complís
en aquest càrrec, per demés difícil, li serà comunicat el retiro, fent-li entrega d'una llibreta de la
nCaja de Pensiones para. la "jeies y ahorros»,
* **
Ver un pèl més 0 menys, renyiren Valtre dia
al club de natació dos coneguts esportius : l'un
nedador de punla, l'altlrc excel·lent boxador. Va
ésser una renvina molt a. l'americana i força esportiva, amb barreja de cops de puny- i de
«cal eh».
Quan els hagueren descompartil, algú dels
que havia presencial la batussa en contemplar
les faccions dels contrincants, exclamà ingènuament: «Vaja, està vist que això de la boxa quan
no es porten guants no té cap utilitat.-»
&* *
La premsa diària ha relatat la. troballa' que ha
fet En Zamora del seu gosset ; gos que havia
dut de Madrid i que. li havia desaparegut al cap
de pocs dies. Però Valtre dia passant pel carrer
el va retrobar a les mans d'un nou propietari.
Aquest gos és meu cridà en Zamora, mentre el
«quisso» tot era fer-li festes—. I cà, barret] El
«xuqueh és meu, Sisccntes pessetes va fer-me'n
pagar el «moreno» que me'l va vendre.
En vista d'aquest preu. En Sagi Barba, que
també va portar una monada de gos de Madrid,
pensa dedicar-se, seriosament a la cria del «perro
para futbolistas», que és tal com els anuncien
al carrer d'A Icalà...
* **
El pas dels uruguais per Catalunya, demés
de constituir els primers revessos que han rebut
en llur expedició, hauran donat peu al. prmer
esclat £'in disciplina... econòmica per part dels
equipiers.
Aquests infelissos campions olímpics s'havien
pres tan de bona fe això de l'ambaixada esportiva, en nom del seu país, que. s'havien lliurat
mansanicnl i sense protestes a les mans de VOffice National des Sports de París, agència que
preu cura de fer els contractes amb tots els
equ'ps europeus explotant les excel·lents qualitats dels uruguais i que de continuar es repartirà una colossal fortuna: Que si 15 mil per
un, que si 30 mil pessetes per dos partits, els
di'iers ingressaren quaniiosament en les arques
de l'Ofice. I a tot això els uruguais viatjaren de
segona des de Montevideo i anant com uns vulgars e.x-ministres en els trens europeus. Pensió i
20 pesos al mes. Es el que digué un futbolista
d'aquí : I per això sou. Olímpics?... Sí els de Cratallops-'ja es paguen més.
Això'de
continuar viatjant en segona classe
era tanmateix irritant i gairebé insuportable en
entrar a Espanya. J els jugadors uruguais exigí- •
ren condicions noves per continuar la «tournée.» :
Viatges de primera classe i hotels també de primera. Res de patir gana ui haver d'estalviar els
llonguets. Demés demanaven augment del «plus»
atorgat.
L'empresa contractant es negava a accedir-hi.
Funcionà el cable a Montevideo en un i altre
sentit, però, finalment el govern uruguai exigí,
dels jugadors que continuessin la tournée, bé
que ara sembla que ja viatgen en primera classe.
Es diu que els empresaris de la tournée porten
guanyats fins ara, més de. cent mil pessetes, amb
tot i les importants contractes que encara tenen
pendents.
Si. en lloc d'ésser els uruguais són els de casa
a aquestes hores els empresaris tindrien un dèficit de prop de 200.000 pessetes, que és una xifra (no sebem perquè) molt en voga entre un
sector de futbolistes.
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Jaume Janer parla del Tour de France
Catalunya té el deure d'ajudar aquest
veritable "as" del nostre esport ciclista
El 21 del vinent juny surten novament de París
els corredors de la Volta a França que Henry Desgrange va instituir el 1903, i que, salvant els anys
de la guerra, ha vingut d'allavors ençà celebrant-se
normalment, arribant a constituir per diferents conceptes la prova esportiva més sensacional de quantes se celebren al Continent, per no dir al món.
El 19 de juliol els corredors que hagin resistit la
dura prova donaran fi als 5.000 quilòmetres del
Tour i entraran triomfalment a París pel Passeig
des Princes, desfilant davant les primeres autoritats
de la República, les tropes formades, flamejant en
l'aire la bandera tricolor.
Catalunya compta amb Jaume Janer, de la Unió
Esportiva de Sans, el qual ha pres part tres vegades
en el Tour de France, deixant ben situat, cada vegada niés ben situat, cl nom de la nostra terra entre els de les demés nacions que hi han concorregut
portant-hi llurs asos del ciclisme.
En entrar al mes de maig, a sobre gairebé la
data del Tour de 1925, hem cregut interessant anar
a parlar amb Jaume Janer, perquè ens digués- els
seus plans i totes aquelles altres coses sempre tan
interessants que sap dir.

necessitat m'obligui a reprendre el treball l'endemà
mateix.
Jo, per poc que Catalunya m'ajudi, aquest any
tornaré a anar al Tour, i hi aniré amb el propòsit
decidit, si ies forces no cm fallten, que no em fallaran, de guanyar en la categoria de routier.

Estem en millors condicions
que els altres per a guanyar
•—Nosaltres estem en millors condicions que no pas
els estrangers, per a guanyar. Precisament perquè
hi anem només amb li fe, amb aquella fe que fa
m'raclea, s-ensc pensar en l'ajut material, fem les
coses que fem. Nofnllrfs tenim més tremp, sabem
aguantar més, el mateix sofriment ens dóna ales,
i som els primers soi[ resos, quan. ja ens sembla
que no podrem opuarilar més. en veure com anem
devoraat quilòmetres, costes amunt i planes enllà,
només per la fal·lera de què no es pugui dir que
hem abandonat: perquè el nostre nom i el de la
nostra terra pugui quedar en bon lloc.
Els asos que prenen part en la cursa, no són

—Què comptes del pròxim Tour?—li hem pre
guntat.
—Home, no sé encara què faré—ens ha respost.—
No estic decidit del tot. Tinc moltes ganes d'anar-hi
per quarta vegada, i si hi vaig tinc ganes «de guanyar». Un roútier pot guanyar la cursa. No és res
de l'altre món, sobretot quan hom hi va amb la fe
que sempre hi he anat jo. Coneixent bé el què fe
el Tour, es pot fer un paper brillant. L'any passat
vaig anar-hi decidit a acabar-lo. Vaig reeixir, i no
vaig quedar gens malament: classificat en vuitè lloc
de la categoria dels routiers, i en el 17 de la classificació general. Aquest any si hi vaig «hi aniré
per a guanyar».

Les conseqüències
físiques del«Tour*

—El Tour de France, però—ja és sabut—, és una
cursa que mata. Jo torno a ésser el d'abans, perquè vaig imposar-me i practico rigorosament un
règim facultatiu; perquè la volta a França deixa
aixafat en forma tal, que és impossible fer-se'n idea.
ni remotament imaginar-s'ho. Otero, d'ençà del
darrer Tour, està encara extenuat; no ha fet res
més de bó en cap més cursa de resultes de la terrible nrova. I Otero, abans del Tour, era sens dubte
el millor routier d'Espanya. Havia guanyat les curses ciclistes més importants que s'havien celebrat
aquí. La majoria dels que acabaren els 5.000 quilòmetres del Tour no han fet res més de profit, Botecchia entre ells. T és que es pateix tant. són tantes
calamitats les que s'acumulen damunt dels que corren, pluia, fred, vent, calor, set, gana... que el desgast individual és espaordidor, i difícil de reparar
si hom quan torna no es sotmet a una vida de mètode i a un règim vigorós com l'he practicat jo.

Les curses que vénen després
—Perauè no és solament el fet que In Volta deixi
aixafat el que interessa en aquest cas. Els que com
jo ens anem obrint un camí dins el ciclisme, i hem
de mantenir el prestigi d'un nom, hem de pensar
que en tornant del Tour vénen altres cu •rss en les
quals hem de prendre part, i hi hem desfer ira paper digne; perquè si en aquestes curses posteriors a
• la Volta a França surt un desconegut i ens passa
al davant, la gent, que no es fa càrrec de les coses
ni 1 é e n compte el handicap que representa l'haver
estat més d'un mes passant les calamitats que es
passen a França, diu: —T aquest és el del Tour? F
que és tronat. Si s'ha deixat guanyar per un qualsevol !
"

Cal comptar amb un ajut
—Per anar al Tour de France in falta un ajut. L'any
passat se'm va ajudar un xic, però no arribà. Jo
l'any darrer vaig tornar del Tour amb 700 francs
després d'haver corregut els 5.000 quilòmetres de la
Volta, i al dia següent m'havia de posar a treballar.
Ja se sap que hom no ha d'anar a fer el Tour per a
fer-s'hi ric, ni molt menys; però tinc dret, penso
jo, si vaig a França a córrer amb tota la fe, vencent
els propis sofriments, aguantant les penalitats i
procurant guanyar una categoria, tinc dret, penso,
• a demanar que en tornant pugui gaudir d'un repòs
molt just per a recuperar 1 * forces, sense que la
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Volta foren veritables martiris físics, preparatoris
del moral, en veure que després de tant esforç i
de tanta voluntat havia d'abandonar per força, perquè no em quedaven energies, malalt, vençut físicament, quan si de la voluntat hagués depès hauria
lluitat tant encara! Una vegada vaig fer cinc etapes; l'altra en vaig fer onze, i la tercera vaig acabar el Tour.

Janer, home de voluntat

Sí hi vaig, hi aniré
« per a guanyar t

~"

D E

gent de tanta energia interior com nosaltres. Aquests
corredors saben q*ue al final de cada etapa tenen
pollastres que els esperen i un llit llonjo on reposar
llurs muscles lassos de la cursa. Nosaltres sabem
que al final de l'etapa haurem de passar—jo hi he
passat—amb pa i aigua i la caritat que puguin fernos, i ens sentim, en la lluita, més grans que no
pas ells. Ells, si al final d'una etapa on compten
trobar-hi l'àpat suculent, no els ho tenen tot a
punt, ja criden, avalotcn i reneguen, i amenacen
amb retirar-se, i es retiren i tot. Ells, per mica que
Un petit granet o escoriació no els deixi seure, ja
abandonen el Tour; nosaltres amb sang i tot que
ens deixa els colants xops, amb una escoriació de
pam, anem seguint carreteres enllà en cerca de la
victorià, en cerca d'un lloc en la classificació. Nosaltres tenim més potència. Per això he dit que un
routier, un routier dels nostres, pot guanyar la
cursa. Otero, jo, els demés que com nosaltres anem
al Tour només que pel nom, però amb una fe que
ns guia, tenim més potència, més aguant, més co•atge.

Les penalitats del «Tour>
—Les penalitats del Tour només poden aguantnr-se
gràcies a aquesta força interior que portem, que els
estrangers, per regla general, no tenen en la mesura nostra. Contades aquestes penalitats, un home
se n'ha de fer càrrec de què hi anem perquè tenim
un esperit que ens fortifica, no en cerca d'un guany
material.
La primera vegada que vaig concórrer al Tour
vaig poder fer només cinc etapes, i vaig haver de
retirar-me per malalt. No comptava amb l'ajut material de ningú. Per a menjar entrava pels cafès
demanant caritat. Menjava el que podia; m'alimentava del que em donatven. I vinga anar fent quilòmetres.
Les dues primeres vegades que he pres part en la

- -La segona vegada que vaig anar-hi, l'any 21, jo
estava fent el servei militar, i no m'acabava d'arribar mai el permís per anar-me'n a França. Per fi
me'l varen donar, i vaig sortir escapat amb bicicleta fins a Perpinyà. A Perpinyà vaig agafar el
tren, a les dotze de la nit arribava a París, i a la
una començava el Tour. Vaig sortir sense tenir la
màquina precintada, sense haver pagat la inscripció;
tot això vaig arranjar-ho a l'acabar l'etapa. I és
que el fet era ésser-hi, i lluitar. El viatge d'aquí a
París amb les seves incomoditats i la seva pesantor
i cansament no eren res al costat de la meva decisió i del meu entusiasme per a prendre part en In
Volta a França. Va ésser l'any que vaig fer onze
etapes. Però les contrarietats que vaig tenir no tenen fi ni compte... : el primer dia ja tenia la màquina trencada, el segon dia em quedava sense tubulars. Als quatre dies ja no tenia ni cinc cèntims.
Pesgrange m'anava facilitant tubulars i em donava
llet, esperant a veure si de Catalunya m'enviaven
diners. Vaig estar deu dies sense un cèntim i en •»
vaig passar dos d'una gana horrible. Per fi en l'etapa Sables d'Olonne-Bayona, 500 quilòmetres, ja no
vaig poder aguantar més i vaig caure extenuat. Uns
esportmen em recolliren i m'entraren en un cafè
de Burdeus, per a retornar-me. Vaig estar desmaiat
una bona estona. Un d'ells, després, va passar la
gorra per les taules del cafè, i em varen recollir
30 o 10 francs, que m'ajudessin a recuperar les
forces. Portava, però, tanta gana endarrerida, que
a líayona vaijr haver-me de retirar per malalt. Fe'm
qui sap el< quilòmetres que només vivia de pa i
aigua. I encara, quin po !... El duia en el sarró penjat a l'esquena, i aml> la plujn que anava caient,
allò no era pa ; era una pasta que ni tenia color, ni
a sopes arrfnva, moll com era ; de tant en tant,
d'una grapada n'ef-liociceva un tros, i fou el meu
aliment mentrn travessiv.i les planiíries inacabables
de la Girondu. A B'<youí> el cònsol d'Espanya em
va donar un bitllet gratuït, d'emigrant, i vaig agafar el tren cap a Catalunya. Ja en el tren, a Bagnòres de Luchon vaig trobar Frik Armangué i Morè.
que em duien unes quantes pessetes de Barcelona,
però com que ja havia abandonat, no em calien ;
em varen comprar unes sabates perquè anava descalç.
En l'etapa El Havre-Cherhourg una de les vegades vaig fer 150 quilòmetres completament cegw,
de la pols de quitrà de Ics carreteres/Jo no tenia
ulleres, i al cap de poc d'haver començat l'etapa
ja no veia res. Anava entrant per les farmàcies dels
pobles i em posaven unes gotes de col·liri als ulls
per a calmar-me la irritació, però al cap d'una estona ja tornava a estar igual, completament a les
fosques. Tant malament estava, que en un dels
controls, m'autoritzaren per a què m'acompanyés
un pilot per a canviar-me els tubulars i ajudar-me.
T així: fins al final de l'etapa.

El « Tour de France», cursa tràgica
—Tot això són només detalls del que s'arriba a patir, però són sofriments que un home els aguanta
quan concorre al Tour amb l'esperit amb què hi
anem nosaltres. S'ha dit que els corredors del Tour
semblen forçats que estiguin complint condemna,
com una mena de presidaris obligats a anar seguint
carreteres amunt, extingint una pena. Tot el que
es digui és poc, comparant-ho amb la realitat.
Jo he vist homes amb cabells blancs, corredors
que van al Tour per la necessitat del premi, pel metàl·lic amb què donaran pa a llurs fills, plorar en
una cuneta de carretera perquè estan acahant les
forces i allò els representarà la misèria en la llar ;
perquè veuen que calen unes forces sobrehumanes
per a continuar endavant, i les seves ja fallen, i
endavant hi ha encara uns centenars de quilòmetres
a fer. Jo he vist, de sobte, caure, aplomat, un corredor que anava al davant meu, per haver quedat
adormit damunt del manillar, dominat pel eansanci.
Aquí un dia fem 200, 300, 500 quilòmetres, i
arribem cansats, però l'endemà reposem i estem refets dei-sepuidn. En el Tour, un home fa 300 quilòmetres, arriba al final de l'etapa, i l'endemà, encara
no reposat, n'ha de fer 500 més, pujant els Pireneus
0 ela Alps, això unes quantes setmanes. I l'aclaparament físic és tan gran, que en les darreres etape»
un home ja va com ntontat damunt la bicicleta, i
es comprèn que a l'últim la son arribi a vèncer-lo, i
caigui, retut, damunt oi fang de la carretera. Jn
m'he trobat, baixar de la bicicleta per una reparació
1 trobar-me després que no tenia ni esma tan sols
per a tornar-m'hi a enfilar, i m'han hagut d'ajudar
a pujar-hi, i he reprès la marxa... Perquè quan ets
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dult de la màquina ja ets com un autòmata i vas
empassant-te els quilòmetres mecànicament.
Aquelles planúries interminables de Sables d'Oluime a Bayona, amb aquella calor i la gola resseca
amb una set terrible, són per a mi -un dels records
més terribles del Tour. 1 desprès, l'etapa més tràgica, perquè ja portes íets a la vora de 4.000 quilòmetres, i et toca pujar les costes dels Alps italians, que no s'acaben mai, de IViça a Briançon, on
arribes mig mort, sense esma i sense alè... 1 tot
això no ho aguantaríem... si no fos per aquest coratge que ens esperona, per a poder arribar a París,
ou trobarem la multitud que ens ha de victorejar, i
uns compatriotes que ens abraçaran i ens portaran
en triomf, mentre ressonaran els clarins de les tropes formades i hi haurà un voleiar de banderes...
Encara ens va contar moltes més de coses, aquest
català de tremp que es diu Jaume Janer. Tot just
en devem haver dit la meitat. La relació que ens
féu de la terrible tragèdia dels corredors del Tour,
la posar realment la pell de gallina. 1 no obstant,
Jaume Janer està tan entusiasmat, que després de
tres vegades d'haver patit totes les calamitats de
la Volta a França, només comptant gairebé amb el
seu entusiasme, entusiasme formidable, això sí, que
tant-de-bo tots els catalans el tinguéssim en els demés ordres de la nostra vida, encara per poc que
trobi un encoratjament i un ajut, hi tornarà ara
pel juny per a deixar en bon lloc el seu nom i el
nom de la nostra terra.
La setmana vinenta acabarem aquesta interviu, i hi
farem l'adequat comentari. Ara per ara hem de dir,
però, que davant d'un cas de tenacitat tan exemplar, com aquest és un deure de tots els catalans
ajudar a Janer per a què pugui tornar enguany al
Tour a lluitar i «a guanyar»,—com diu ell amb fermesa—. Es un compromis que hem de contraure, i
és precís que de totarreu de Catalunya s'aixequi
una aclamació a l'heroi del ciclisme català, amb
uns braços oberts i unes mans pròdigues que alleugin al nostre corredor les penalitats i sofriments
del Tour.
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no ha fet més que complir la seva missió: si ha
estat desencertada no hi ha cap necessitat de divulgar en la premsa las deficiències en detriment
del seu prestigi. Cal tenir en compte que el jutge
de camp perfecte no existeix: amb raó es diu que
el millor és el que fa menys errades...
Cal seguir l'exemple
A Anglaterra, on els àrbitres gaudeixen generalment de l'autoritat adequada a llur càrrec, no són
mai objecte de comentari en la premsa esportiva, excepte en casos ben extraordinaris. En la meva llarga experiència esportiva, en aquest país no he vist
encara en la premsa la més lleu al·lusió a la possible parcialitat d'un àrbitre. Els periodistes esportius es guarden bé de comentar els encerts o desencerts del que en el futbol representa la màxima
autoritat. 1 fan bé. Llur actitud és veritablement
digna d'exemple.

litíil. L'èxit de l'actuació d'un àrbitre depèn CM
HOTSPUIt
grau superlatiu del respecte i confiança que inspiri
a públic i jugadors. Però hom pregunta quina autoritat i quina confiança pot inspirar l'àrbitre la competència i probitat del qual són obertament objecte
de comentari en la premsa?
La personalitat de l'àrbitre en futbol és més delicada dol que sembla, car hom no pot oblidar que
el prestigi de l'arbitratge és un dels puntals que
« DONEM AL TENNIS
sostenen el joc.
ÇO QUE ÉS DEL TENNIS»
Es evident també la inutilitat de semblant crítica.
Si l'actuació de l'àrbitre ha estat encertada aquest
El tennis necessita per créixer i fer-se fort un
públic nombrós i efectiu. Sense ell, tansols anirà
fent la piu-piu dius una vida tèrbola.
Alguns cops iniciarà una revifalla, però serà de
poca durada. Fins ara el tennis s'ha mantingut a
llor de pell del nostre poble sense penetrar-hi gaire
endins i, si no ens hi posem tots de cap, seguirà
eternament la vella cançó del «aquí caic, allí
m'aixeco».
La gent no s'engrescarà pas veient partits d'entrenament tal com aquí es fan; en primer lloc,
perquè quasi mai hom hi troba aquell interès en
AUGUST BERENGUER
fer joc de qualitat que fà del tennis una cosa viva,
i després perquè no hi ha mitjans de difusió si de •
vegades en algun Club hom en celebra un d'important.
Així, doncs, cal que sia forçosament el concurs
(social, iuter-Clubs o internacional) el que pessigollegi la curiositat del públic.
Ara bé, hom es troba amb que tal com estan aca la
tualment establertes les coses el públic verament
Lletres de Londres
popular està excluït de les pistes.
Manca el sovinteig de bons partits on l'espectador
gaudeixi del bon tennis a l'exemple del darrerament
jugat entre els pros Pla i Flaquer, que reuní un
nombre de gent respectable.
Un dels detalls curiosos que hom remarca en les
xio hi ha un emplaçament per al gros públic.
publicacions d'esport de la península és la persisEl públic de tribunes no és pas el públic que ens
tència en parlar dels àrbitres de futbol. La crítica
convé cercar, tot i essent ben estimable.
de llur actuació no manca mai al peu de les resseCal una ampla graderia on el públic popular, bo
nyes dels partits. En debades hom cercaria mi foi sentat pugui presenciar les jugades amb una enlletó per mediocre que fos sense el petit paràgraf
departament
de
vendes
de
cotxes
trada i sortida independents de les localitats de prefinal comentant la conducta de l'àrbitre.
ferència (llotges, tribunes, etc).
procedents de canvis per
Amb tò de suficiència, sense cap consideració a
A aquest públic el deixa indiferent el tè, dancing,
la importància del seu càrrec, se li discuteixen les
causerie, etc.; ell va a la pista solament, i a veure
decisions, se li ensenya el que és i no és l'offside
tennis com a únic objectiu.
i se li assenyala l'actitud que hauria d'haver adopAixí, aquestes localitats, que haurien d'ésser
tat en les nombroses incidències del joc. El més
nombroses, podrien obtenir-se a preus populars, i
xocant, però, és la «frescura» amb que amb marcajo us assegur que al cap de mig any el tennis tinda freqüència i amb la inconsciència que produeix la
dria un públic atapeït i prou intel·ligent per donar
força del costum, es posa en dubte la seva bona fe
una valor en les seves apreciacions.
com a jutge de camp. Com la cosa més natural del
Potser s'oiria algun crit espontani en un moment
món es comenta la seva parcialitat o imparcialitat
d'emoció, però no seria aquest zumzum borinotesc
sense tenir en compte que la simple menció d'aque hom escolta a r a ; potser hom trobaria entre
quests mots afecta l'honorabilitat de l'àrbitre i
l'enorme graderia moltes gorres de gent humil i
soscava el seu prestigi.
(La marca que s'ha imposat)
capells passats de moda, fins potser trajos blaus
d'obrers mecànics i tot, però no s'hi veuria cap
La crítica de l'àrbitre no té raó d'ésser
home d'esquena a la pista, a la recerca d'un esEs realment extraordinari que un costum tan perguard admiratiu entre el públic selecte.
Oferim cotxes de diverses
niciós hagi pogut arrelar a la península a tal exPenseu-hi un xic en tot això, i penseu i també
trem. Considerada aquesta qüestió des d'un punt de
marques a preus de verique al Liceu, el públic més solvent, més desvetllat,
vista merament esportiu, la crítica de l'àrbitre en
i amb més virior enfront del bó com del dolent és
la premsa no pot gairebé justificar-se, car no és
table reclam
el de quart i cinquè pis. El cinquanta per cent dels
necessària ni tan sols interessant, i causa, per alde baix, dormen, ja sia moral o bé materialment.
tra part, greus perjudicis.
Fem que el jugador que acaba d'encaixar un
L'àrbitre no entra al camp per a exhibir-se sinó
«drive» magnífic, s'eixordi dins una ovació esclasenzillament per a controlar el joc. L'àrbitre, en
tant i que en els moments en que la pilota, ràpida,
realitat, no «juga» i, per consegüent, no existeix
escombra les ratlles del camp sense decidir-se a
No
desaprofiti
aquesta
ocasió
una raó esportiva per a que se l'inclogui en un
donar el punt, hom percebeixi aquells silencis tan
comentari o crítica que sols pot abarcar al joc en
que
podem
oferir-li
gràcies
a
la
pregons de la multitud merayellada.
sí o signi l'actuació dels dos bàndols. Altrament
Vingui, com més aviat millor, el públic virolat,
hom no comprèn quin interès té pel lector assanostre organització especial
llampant, i sense convencionalismes antiesportius,
bentar-se de les insubstancials incidències de l'ari veureu quin tip de riure ens farem davant de
bitratge d'un partit de futbol.
l'esmicolament d'un seguit de coses postisses i baSi aquest concepte no fos suficient per a eximir
nals.
als periodistes esportius del deure que sembla s'han
imposat a la península de criticar per sistema l'actuació de l'àrbitre, existeixen els resultats funestos de semblant pràctica.
ORQUESTRINA JAZZ -BAND

Joan ROGha

Diagonal. 456

L'arbitratge i la crítica

L'flulomòbiï
a rabasi detothom

Si V. no té encara un
auto és perquè no vol

Granula Diagonal. 394
BÜRCELOnfl

Wa Ka Ca

La crítica resta prestigi a l'àrbitre
Es innegable que la crítica de l'àrbitre, per moderada que sigui li resta autoritat i prestigi, amb
major motiu quan implica incompetència o parcia-

Diagonal, 394, 396 i 398
BARCELONA
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L'Assemblea de la Federació Espanyola
de Natació
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H I PIS ME

El proppassat dissabte a la nit va tenir lloc la
tan esperada Assemblea general extraordinària de
la F. E. K. A. Es donà el notable cas de trobar-s'hi
representats tots els Clubs que la composen, cosa
que no havia esdevingut encara des de la seva consDe temps que teníem un criteri format del watertitució. Prova palesn de la importància que se li dopolo, però mai 110 sabíem trobar la seva concreció
nava.
Més que una manifestació de l'esport hípic, són
d'aquest criteri per exposar-io clarament. Ens manfins líen entrada la matinada i no fou les nostres curses de cavalls una exteriorització de
cava el concepte just, millor encara, lu paraula pre- pasValadurar
cordialitat
la
seva
característica
principal.
Es
festa de societat en la qual la moda i la bellesa femecisa que ens permetés ier-ho.
prengueren en ella entre altres els següents acords:
nina obtenen llur milior esclat. En aquest senti't
Sortosament, ara íà pocs dies, en una conversa
Aixecar la desqualificació del nadador Enric Granales inaugurades ahir triomfaren plenament, per bé
tinguda amb l'entrenador del C. N. Barcelona
dos i que li fou imposada pel Comitè Tècnic, ara
que la concurrència distingidíssima que hi assistí no
Mr. Thompson, sobre water-polo, aquest ens donà
separat, al seu retorn de París. Nomenar la Federaei que de tant temps desitjàvem. Ens digué que ei ció Catalana perquè s'encarregui de regir els des- fou tan nombrosa com feia esperar el programa del
tot selecte que hom havia confeccionat. Tot fa espewater-polo és un joc simpte. 1 realment aquesta és
tins de la F. E. JN. A. fins després de l'Olimpíada de
rar que en les pròximes reunions i a mida que es
la paraula I
l'any 1928, devent nombrar aquesta a son torn comvagi desenrotllant el programa de la temporada
Ens explicarem. Sota la denominació de joc sim- ponents del Comitè ISacioiiid. Nomenar també la
l'interès anirà augmentant i traduint-se en major
ple hom ha d'entendre, és clar, un joc que per la Federació Catalana, la primera Federació que es
concurrència.
seva- essència no admet complicacions de cap mena,
constitueixi al Nort d'Espanya, i el Col·legi Català
lleu's-ací el que fou la primera reunió:
i que els seus procediments són senzills, sense efecd'Arbitres per a constituir el Comitè Tècnic.
tismes que i'ornamentin. I és que en realitat el
water-polo és un joc, que per la forta intensitat
Premi Cornellà (a reclamar) 1.900 m.
que té no pot admetre mai filigranes que el con2.000 ptes.
A la Piscina del Club Natació Barcelona
verteixin en quelcom d'enrevessat, ja que aleshores
1. «Miss White», Lewis (Marquès Amboage), 2
perdria tota força emotiva.
Si bé Pinillo i Castro no reexiren en m. 6 s., 3-5.
La seva relativa curta durada, la rapidesa amb
2. «Reus», a un cos i 1-2.
que. deu ésser menat sempre i els pocs mitjans de llur respectiu intent de record, en Cruells
3. «Ninot», a quatre cossos.
que hom dispossa eii ell, són les tres causes essenSurten en escamot al davant del qual veiem «Nicials que fan del water-polo uu, joc intens i emocio- va batre el del 100 m. lliure, però es
not» seguit de «Jauja»; van seguits de prop per
nant, i en el qual les complicacions de conjunt o les diu que no podrà ésser-li homologat
«Miss White» que a la recta final els pren el primer
filigranes personals que s'hi vulguin afegir, no fan
lloc en un sprint molt encertat.
sinó convertir-lo en quelcom d'absurd i li fan perL'anunci
de
l'intent
de
record,
si
més
no,
d'En
Apostes : Guanyador 40 ptes; Col·locats 18,50, 11
dre la initat de la seva valor.
Pinillo i d'En Castro aplegà força gent a la piscina
i 9,50.
La relativa curta durada d'un partit de waterdel C. N. Barcelona, cl matí del proppassat diumenge
Premi Ukko (1.600 m.)
polo—set minuts per part, descontades les faltes—
dia 3 del corrent.
obliga a no entretenir-se gens ni a perdre el més
2.000 ptes.
Dissortadament, ni En Castro en els 100 metres
petit, temps amb lluïments personals o de conjunt
braça,
ni
En
Pinillo
en
els
100
lliures,
reeixiren
del
1.
«Ivori»,
Vivó
(J.
Mata), 1 m. 38 s.
encar que aquests semblin ésser de gran efecte, perseu propòsit. El primer In emprà el temps de 1 m.
2. «Verbenera», a un cos.
què sobradament se sap que el temps, que és passat
35 s. 3-5, i el segon cl de 1. ni. 10 s. 2-5. Tots dos no
3. «Wye Valley», a dos cossos.
de seguida, no pot aconseguir-se quan es vol, sobrecorregut'i'cn amb aquella serenitat d'esperit que és
La cursa potser més interessant de la reunió.
tot si és per abastar una victòria que s'escapa. S'ha
tan necessària per a fer l'estil perfecte que realitzen
Dels nou inscrits sols deixa de presentar-se el Heus.
d'aprofitar, doncs, tot el temps .en fer tasca que
en MOS enlreminienls, ja que mentre l'un se'l veia
Anotem dues sortides falses per causa d'«TncUt» i
realment dongui resultats positius, des del comendesaeoiü[iassnl. l'altre semblava que anava més fei- «La Moiidaine», que finalment surten endarrerits i
çament fins a la final, ja que la curta duració dels
xuc que de costum.
abandonen. La arribada és emoeionantíssima, guapartits hi obliga necessàriament.
De totes numeres, esperem que no per aquesta
nyant «Ivori» molt just.
També obliga, i encara amb més importància, a
temptativa que els ha sortit frustrada, renunciaran
Apostes: Guanyador 41,50 i col·locats 18,50, 11
no entretenir-se amb malabarismes durant el joc, a eonseguir-lio, tant més que tots dos estan en con1 9,50.
la rapidesa amb què deu ésser menat sempre un
dicions de fer-ho, i heu aviat. A veure si aprofiten
partit, la qual és produïda especialment—i quasi
Premi Cerdenya (2.000 m.)
l'avinentesa dels l'estivals que s'apropen.
en.s atreviríem a dir únicament—pels sobtats i
2.500 ptes.
En
canvi.
En
Jaume
Cruells.
corrent
amb
una
ràpids canvis que sofreix el joc, ja que en menys
tranquilitut
absoluta,
i
un
perfecte
estil
ha
aconsed'un segon tan sols, pot passar el perill imminent
1. «Gran Viíia», Ramírez (V. i M. de la Cruz),
guit en els 100 metres lliures, l'esplèndid temps de
d'una porta a l'altra. Els més insignificants instants
2 m. 13 s., 1-5.
1
ni.
9
s.
ju-Uos.
el
qual
lial
de
més
d'un
segon
el
red'avantatge que s'aconsegueixen, no s'han de nienys2. «Rrownie», a un cos.
cord de la dila distància. Malgrat haver-hi lu Fedeprecar mai, sinó, ans al contrari, aprofitar-los amb
3. «Ivars», a un cos.
ració
representada
i
els
cronometradors
oficials,
la màxima rapidesa possible, puix, si no es ïa així,
«Ivars» passa primer per davant les tribunes, sereglamentaris,
no
podrà
ésser-li
homologat,
perquè
esdevé que se n'aprofita el contrari i aleshores s'imguint-lo sempre «Gran Viíía», que a darrera hora
es
diu,
ipie
no
s'havia
anunciat
prèviament.
No
saposa.
l'ataca amb gran encert i li pren la cursa. Ramírez
bem explicar-nos aquestes anomalies, del Heglainent.
s'ha fet mereixedor de tot elogi.
Per aquesta raó mateixa, s'ha de tenir eu compte
Si hi ha toies les garanties que aquest temps és el
Apostes: Guanyador 24,50; col·locats 9,50 i 7.
sempre que es juga a water-polo que el temps que
veritablement aconseguit, puix ho poden certificar
un perd en fer malabarismes i filigranes personals
lots i'ls maleixos que hi eren per Kn Pinillo i per
o estreté el joc amb combinacions per creure fer-lo
En Castro, per què no es pot homologar el temps Premi Ilusión {poltres i potranques de 2 anys)
així més vistós i agradable, és un temps que serà
aconseguit per En Cruells? Esperem que la Federa800 m. 2.500 ptes. i copa del F. C. Barcelona
indispensable al company que està ben col·locat.
ció, comprenent la raó. ho farà així.
1. «Joguina», Ramírez (S. Badia), 49 s., 4-5.
La prova evident del que diem, ens la donen els
Ultra lols iiqiicsls inlenls en la piscina del Club
2. «Jessamí», a mig cos.
equips estrangers que hem pogut veure, En waterNatació Barcelona, hi hagué altres proves, que jun3. «Apa, Noi», a un cos.
polo 110 hem vist, com en altres esports o jocs de
tament amb les primeres ens donaren la sensació
Cursa força ensopida, passà sense pena ni glòria.
conjunt, sobressortir mai un individu pel seu joc d'un verilable festival.
De sortida ja s'establí l'ordre que no es varià en
afiligrauat, sinó que sempre tots els jugadors que
Es
corregué
una
cursa
de
50
m.
lliures,
en
5
sèries
cap moment.
han despuntat ho han estat precisament per lu
de 5 nedadors cada una, essent totes elles disputarapidesa amb que saben aprofitar tots els instants
Apostes: 46,00; col·locats 15,50 i 16.
dissimes,
especialment
la
primera,
segona
i
quarta.
d'avantatge aconseguida.
Es registraren temps com el d'En Pinillo,, de 29 s.,
Al mateix temps, els mitjans de que hom dis- 4-5, d'En Jiménez de 31 s., 2-5, i d'En Farrés, Her- Premi Montserrat (steeple chasse) 3.400 m.
posa en water-polo no són d'un efectisme massa
2.500 ptes.
demàs, l'alou, Peredejordi i Vives que entraren
exagerat que permetin complicar el joc.
abans dels 33 s.
1. «Laredo», Camino (V. i M. de la Cruz), 4 m.
Per això el veritable joc de water-polo, el que
El partit de Waler-polo, d 'entrenament per a l'ex15 s., 1-5.
enclou més belleses, el que té més intensitat, el que
cursió a Alemanya,
va
acabar
amb
lavictòria
per
4
2. «Bon Papà», a quatre cossos.
comunica una major força emotiva, és precisament
gols a 0. di1 l'equip compost per Rovira, Trigo I,
3. «Delusión», a dos cossos.
aquell que té la màxima simplicitat, el que em- Puig, Baslé. Peredejordi, Jiménez i Fontanet, al
Boiiton d'Or pren el cap i el conserva fins poc
pra els procediments més senzills, en fi aquell que
d'en Gr.üells, lireios, Tnsell, Borràs, Trigo II, Amiabans de la darrera volta en què handicapat per l'eno posa en joc sinó els mitjans naturals amb que go i Vila.
xagerat esforç de la sortida perd successivament els
compta, i aquests encara amb la major rapidesa i
Com
a
fina!
es
féu
un
partit
d'entrenament
de
tres primers llocs. En la darrera volta hem d'anotar
exempts de tot efectisme sobrer.
3. a categoria en I re l'Atlètic i el Barcelona, quedant
la caiguda de Gibert, muntant «Begga», el favorit
No es pensi, per tot el que portem dit, per això, • empatats a 3 gols. Els equips eren compostos com
de la prova, en saltar una valia on caigué quasi
que el joc de water-polo, en mancant-li tota classe
segueix: Barcelona, Trigo III, Majó, Pinillo, M. Pé- ensems
Lewis que muntava cl «Surchoix». El mode vistositats aparents, esdevingui un joc insuls,
rez, Graniíher. Vives i Segalà. Atlètic : Laguia, Fement ha estat força emocionant, nies per sort no
desagradable i avorrit. Tot el contrari; precisament
rrer, Sierra, Giménez, Dia/., Pros i Artigas.
hem hagut de lamentar cap desgràcia.
la forta intensitat i emoció de que està curull, la
Desitgem que en profit de la natació se'n facin
deu a la seva relativa curta durada que permet que
S'han pagat les apostes: el guanyador a 18,50 i
. l'interès sigui constant, a la. rapidesa amb que deu molts de festivals com el de diumenge.
els col·locats a 9,50 i a 22.
ésser menat que fà que els instants de perill immiCBYSTIE
El Premi «Joan Barba»
nent es canviïn constant i ràpidament de la «na
porta a l'altre, i als mitjans de que es disposa que
S'ha practicat ja el sorteig del torneig de Watersón els més senzills i, per tant, comprensibles :i
polo, en el qual es disputarà el premi «Joan Barba»,
tothom.
chasis frens a les 4 rodes
havent correspost jugar el diumenge, dia 10. els
Es degut, principalment, doncs, a tots els motius
equips del Club Natació Mataró contra el del SabaInstal·lació
i arranc elèctric
que enclouen les precedents explicacions, que ens dell, i cl de l'Arenys contra el de l'Atlètic. Els resha semblat tan ajustada a la realitat la qualificació
pectius guanyadors jugaran enlre si el dia 17, en
J. SUBIRANA
de joc simple que ens ha donat Mr. Thompson en
quò també hi haurà el partit del Barcelona amb el
parlar del water-polo. La simplicitat és la seva prirepresentatiu de Toulouse, j la final tindrà lloc el
7HPm
Carrer Claris, 75
mera característica, realment.
dia 24 com a 11 de festa del festival dedicat a Emili
Solé.
MANUEL BAST$

De Water-polo

La inauguració de les curses
de Primavera
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Comentari de la setmana

Les dues darreres victòries
del Boca Júniors

Difícilment l'arbitratge d'un partit té la virtut
de donar satisfacció als bàndols que s'enfronten i
Els darrers partits que el Boca Júniors ha jua llurs partidaris, que formen la part més nomgat contra l'equip de l'Espanyol reforçat, han
brosa dels públics que presencien la lluita.
Confessem que, en encontres de Campionat, es servit per a que els simpàtics argentins s'apunmolt difícil acontentar tothom, quan per damunt tessin dues victòries més, per 3 a o el divendres,
del -mateix joc hi plana el desig ardent d'ambdós i per 2 a o abans d'ahir.
En el partit del divendres els argentins debàndols per a reeixir i emportar-se la victòria.
No gens menys l'afer dels arbitratges ens dona- mostraren novament la seva cohesió de línies,
ria tema per amples comentaris si volguéssim particularment la davantera, que encara que no
endinsar-nos en la estricta qüestió de la suficièn- va estar tan ben servida pels mitjos com el diucia o insuficiència dels encarregats de dirigir els menge abans, va ocasionar moments de molt
perill davant la porta de Zamora reeixits, com
partits.
hem dit, tres vegades, en les quals, un cop TaNosaltres que fem futbol a Catalunya i per tant
ens cal sotsmetre'ns a un codi de lleis que regeix rascon i dos Seoane, perforaren el marc de
l'Espanyol.
el de tota la península, no podem mirar-nos la
El Boca Júniors va aliniar : Tesorieri ; Bidoqüestió de l'arbitratge com se la miren els crítics anglesos, es a dir, prescindint de comentar la quio, Mutis ; Medicei, Vaccaro, Elli ; Tarascoui,
llur tasca. El nostre Hotspur parla en aquest ma- Cerrotti, Seoane, Sarasini i Onsaró.
L'Espanyol, reforçat com pot veure's, va aliteix número del mateix tema, i ens diu del delit
niar-se aixi : Zamora,; Saprissa, Canals • Trabal,
dels periodistes d'Anglaterra de no ferir amb
apreciacions severes cl prestigi que ha de conser- .Sanahuja, Artisus ; Arroniz, Ventoldrà, Zabala,
Olivella i Coll.
var en tot moment l'oficial encarregat de portar
Aquest equip, 110 va demostrar-se mai perillós,
a bon terme un encontre. Hem de reconèixer qiw
l'intent és plausible, i que no seria per demés encara que estacionés sovint el seu joc en el
que per comptes de mirar-los amb la prevenció camp dels equipiers de Buenos Aires. Cada un
que els esguardem ara els consideréssim amb més dels jugadors anava per ell, i Tesorieri no va
de benevolença. Però, tanmateix, hem d'acceptar haver d'intervenir gaire. Els argentins feren e!
que les condicions nostres no són les mateixes del
Regne Unit, on la llarga tradició ha fet que s'arribés a tenir àrbitres d'aptitud, reconeguda, els
quals, per altra banda, són sotsmesos, abans de del rnatch.
Els argentins es queixareu de l'excessiva dulliurar-los el seu nomenament definitiu, a llargues
resa emprada pels seus contraris en el joc Va
proves.
El nostre objecte no és, com ja hem esmentat, arbitrar llur paisà L)e Cap, molt bé.
Abans d'ahir en el partit darrer de la sèrie els
parlar d'aquets caires de la qüestió de l'arbitratargentins ens donaren l'impressió de menys' coge, que l'estructura i el contingut del nostre
esport fan molt diferents dels d'altres bandes. Vo- hesió, però, això fou degut a qué l'Espanyol accentuà encara més la duresa de joc del'divenlem, referir-nos ara només a un punt que ens
dres, i els del Boca, que son la correcció en el
sembla de difícil-arranjament.
terreny per excel·lència, no pogueren per aquesta
Tots convenim que a la península hi ha tipus
raó lluir llur passada científica i precisa amb qué
diversos de futbol, que s'adapten a les peculiars
condicions etno'gràfiques dels habitants de les en- ens delectaren en el seu primer partit.
L'Espanyol va aliniar: Vilarrodona ; Zabala,
contrades en que es juga. Volguer suposar que el
Canals ; Sanahuja, Pelaó, Artisus ; Arroniz, Venfutbol que juguen a Sevilla pot arribar, per evolució, a assemblar-se al futbol basc, és tan com som- toldrà, Mauri, Olivella, Rodríguez. Com es veu,
l'Espanyol estava reforçat per Pelaó, Artisus i
niar truites. No endebades el temperannent sentiOlivella, de l'Europa i per Rodríguez, del Marmental i imaginatiu dóna característiques peculiars, fruit del mateix media, a les comarques an- tinenc.
El joc, la major part dels dos temps va est,.:
daluses, diferenciant-les a bastament del caràcter
en terreny del Boca, però BidogHo i Mutis, i
ferreny i sorrut dels bascos, l'energia dels quals
ha de caracteritzar llurs actuacions en tots els quan 110 Tesorieri es cuidareu d'aclarir Ics situaordres. I així mateix nosaltres, creiem, que uo cions, altrament mai de molt perill, perq iè com
a xutar a la porta argentina no va xutar-hi pròpodem concebre ni el futbol ni les demés coses
piament ningú, i si un de la davantera dt \'Esde la vida a tall d'uns i altres.
panyol va tenir ocasió, que fou Mauri va 'cr-íio
Per tant, al trobar-se equips representants dels
a kik.
diferents pobles, han d'oposar
característiques
En canvi cada vegada que els argentins ecnsedissemblants. I si això es pot. dir dels equips,
com no hem de dir-ho també en parlar dels àrbi- guien fer una escapada, el perill per a la porta
resl Un català interpretarà el joc a la seva manera, i així maeix un basc, un galleg, un andalús... Es podran escursar les distàncies en aclarir-se alguns punts, però mai, uns i altres, podran arribar a un punt de coincidència. Per aquest
de Vilarrodona «es palpava», i sort que aquest
motiu àrbitres que en altres bandes han estat
exalçats, han fet fallida entre nosaltres ; la in- xicot- que fou el millor de tots—estava molí seversa afortunadament no ha succeït tan, i això gur i va salvar moltes situacions. Amb tot, no
és un senyal de que la nostra concepció és més pogué evitar que en la primera part Cerrotti, i en
la segona Tarasconi entressin els dos gols que
veritable per ésser més humana.
I ara digueu-me. Com els nostres equips no donaren la victòria al Boca Júniors.
En aquest partit, va jugar d'extrem esquerra
han de surtir-ne perjudicats, en més o en menys,
dels arbitratges de gent que pensa d'altra ma- en l'equip argentí, Tartini, que feu un excel·lent
nerao El mateix fet de les carregues illegals i
violentes als porters—gairebé proscrites dels
nostres camps—en altres llocs s'accepten com moneda corrent. La violència passa a ésser abusiva que .havia demostrat el primer dia efusivament
en graus distints, segons la concepció de cadas- la seva simpatia pels argentins, va canviar com
cú. El nostre avantatge és que hem sabut con- una mitja el diumenge. Ja havíem notat nosalcebre més l'esport a base de la idea que no pas tres que el públic de l'Espanyol feia temps que
no estava prou en forma. Molt ben educat, molt
apuntalant-lo en el sentiment.
lleus ací com aquesta divergència de criteris aquilibrat, molt imparcial, aplaudia les jugades
fa la irregularitat de molts resultats del campio- bones, les fés qui les fés, i esbroncava Zabala.
nat d'Espanya. Creiem, com he dit abans, que Diumenge, però, el públic de l'Espanyol va recués gairebé impossible la unitat d'acció, però cal- perar la seva forma. Va tirar pedres, ealderilla i
dria una revisió d'interpretacions i de conceptes, algun bastó a l'àrbitre, Llobera.
Llobera, al nostre entendre, i el de qualsevol
que fessin el dany mínim, donant-se normes precises per a les quals nosaltres tindríem l'avan- espectador desapassionat, ho féu imparcialment,
tatge d'una concepció més exacte del que han. com li escau i té per costum. Ara, qlie el públic
de l'Espanyol, no estava disposat a que li xiud'ésser les lluites esportives.
SMILER lessin foulds—uo s'hi pot fer més, són manies— ;
i entre que Llobera els hi xiulava i potser que
el marcador de un col·lega senyalava el 2 a 1
de Saragossa, estava un xic nirviós, i es varen
sentir un floret de frases, pròpies de un florile-
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gio i no precisament de Urbanidad, que devien
deixar els argentins molt gratament impressionats respecte de la cultura de cert públic d'aquí.
Sortosament, els del Boca, ja saben a què atendre's i el criteri que els mereix el públic català,
que ja varen donar-nos el diumenge anteiïor en
la conversa que hi tinguérem, no l'han pas de
rectificar.
Esmentarem novament Tarasconi i Cerrotti—
aquest darrer féu, però, el seu partit menys brillant—, Elli i Vaccaro, mollt segurs tant en l'ofensiva como en la defensiva, i els defenses ja
anomenats.
A la davantera de l'Espanyol, Mauri el més
treballador, però sense x u t ; Arróniz, volent demostrar que té pasta de davanter i molt decidit,
encara que poc eficaç, sobretot jugant amb gent
bregada com els argentins ; Olivella—que jugava
d'incògnit, perquè no li vegérem fer res de particular—, i Ventoldrà i Rodríguez, per a fer númiero. En conjunt cadascú anava per ell.
A la línia de mitjos, Pelaó i Artisus els més
treballadors. A la defensa, ja esmentàrem Canals, i cal que parlem del debut de Zabala en el
lloc de Saprissa, encara que només sigui per a
dir que ho féu tan malament com a la davantera.
Els dos gols del Boca foren, molt ben construïts,
i per aquest motiu vàrem tenir l'honor d'aplaudir-los, acompanyats de deu o dotze espectadors
més. No fem cap retret a la resta del públic que
presenciava el match, perquè sabem fer-nos càrrec del que és passar un disgust, i d'un d'aquells
moments en qué un hom no està per res ; si no
fos això, estem, segurs que els argentins haurien
estat objecte de l'aplaudiment cordial que es mereixien.
A. B.

Magnetos /$&$€&
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Gràcia - Avenç
Si alguna vegada hem censurat la formació d'equips incomplets, amb motiu d'aquest partit hem
de tornar-hi. L'Avenç arrenglerà un equip mig de
reserves en front d'un Gràcia complet.
A la primera part la lluita fou nivellada degut a
l'esforç dels avencistes per tal de suplir l'absència
de titulars, i aconseguiren equilibrar cl resultat a 1.
A la seguim part la balança es decantà rcsoltanietit a favor dels vermells, que en pocs minuts
aconseguiren traspassar tres vegades més la porta
avencista, sense que els andreneucs encertessin a
oposar cap resistència, completament desanimats a
causa de l'arbitratge ealamitós del referee. Són dignes de remarcar els recursos n què apel·là el Gràcia
per evitar d'obtenir resultats menys satisfactoris.
Ku els seus components, és clar, hom notà niés coneixement i compenetració.
I,'Avenç, ja hem dit, que feu un joc sense pena
ni glòria. iN'omés es defensava com , podia, i cada
cquipiT jugava a la lum-tiim, com podin i no com
volia. Nu se li podin, però, demanar més, degut tr
la seva estranya composició. Diguem, amb tot, que
pel joc desenrotllat no mereixia resultat tan advers.
Marcà primer cl Gràcia, per mitjà de Sastre que
aprofità una fallada de la defensa avencista. Abans
de linir la primera part, una passada avençada de
l'interior de l'Avenç, l'aprofità valentment el davanter centre per a obtenir l'empat, esmunyint-se de
l'entrada de porter i un defensa.
Així que es començà la segona part, Orriols, en
oífside marcà el segon dels graciencs en mig de la
distracció general dels avencistes, i començà la desmoralització d'aquests, obtenint dos gols més Paló
i Orriols. El millor de tots el de Paló. Amb la complicitat de l'àrbitre, el Gràcia pogué contenir les
febles escomeses avencistes, vers el final.
Es tirà un còrner contra l'Avenç per sis contra el
Gràcia.
liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
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C A T A L À
AL CAMP DE TORREROS DE

SARAGOSSA

La lluita decisiva dels Campions
de Catalunya i del Centre
L'esperat encontre acaba amb la victòria del Barcelona per 2 gols a 1, marcats
tots a la primera part, en la qual es vegeren les úniques bones jugades de la tarda
Els jugadors es ressentiren de la xafogor al segon temps
L'Athlètic no encertà un penalty que li donava l'empat
Una gran exhibició de l'atac blau-grana al primer temps, i un
partit esplèndit de Bosch
Un camp deficient i un públic entusiasta, just i simpàtic
El bilbaí Torre fa un arbitratge passador
Es possible que la desigual segona part que
féu el Barcelona, fos responsable de la impressió
un xic desagradable que ens deixa l'encontre al
assenyalar-se el final del mateix.
Potser ho va fer la tarda calorosa com les del
cor de la canícula, que el partit ens fes a nosaltres
l'efecte de pesantor, perquè cal convenir que fou
xafagosa de debò.
D'això se'n ressentiren, naturalment, els jugadors d'un altre bàndol, que si pogueren sostenir el
primer temps amb braó, al segon foren tots, en
més o menys, atlètics i barcelonins, altres que el
que d'ells podia esperar-se.
Es bateren ambdós equips amb coratge, com
pertoca a un encontre decissiu el premi del qual
era la conquesta del dret a disputar la prova final
del Campionat d'Espanya, però les jugades remarcables espurnejaren només que de quan en quan.
Hi contribuí, i no poc, a la impressió esmentada, la forma en què transcorregué el partit, ja
que de primer antuvi, el domini i la seguretat dels
blau-grana ens donaren la impressió de què el
partit no podia escapar-los. Vingué l'empat, i
altra vegada els campions de Catalunya
foren
amos del terreny, quan Sagi-Barba marcà un minut abans del descans el gol de la victòria.
Al reanusar-se l'encontre, els atlètics feren els
impossibles per a nivellar el marcador. A mesura
que el temps passava, l'encert en el seu joc fou
tant evident per efecte de la nerviositat que presidí les seves accions.
Si diguéssim que la superioritat adquirida pels
blau-grana a la primera part, havia estat el cop
de gràcia, ens allunyaríem del camí de la veritat; no gens menys és de confessar que tingué
una grossa influència en mantenir ferms els ànims
• dels nostres, i en aquest sentit tingué una importància enorme, però l'Athlètic conservà sòlida la
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el seu domini tan pronunciat com el d'abans del
blau-grana. Àdhuc essent dominat el Barcelona,
les parades més meritòries, de gran porter, que féu
Barroso, privaren que els avenços esquemàtics
d'un o dos davanters, rematats amb fortuna algunes voltes per Samitier, acabessin amb nous goals.
Foren perillosos els atlètics en el joc alt; ho
foren més els catalans en el joc ras, dit sia en
termes generals. Els primers persistiren més en
el joc llarg, a les ales, les quals feren bons centres
no aprofitats i empraren els nostres més joc central, exceptuant els vint-i-cinc minuts finals que
àdhuc els davanters, principalment Piera i Arnau, acudiren a defensar l'avantatge adquirit; quan
les escapades blau-granes eren fetes gairebé exclusivament per Sagi-Barba i Samitier. Resultat
d'això és que amb tàctiques diverses uns i altres
s'imposaren en un temps, donant-nos la impressió
de forces igual, adés amb avantatge pels barcelonins, val a dir-ho, de més intenció i més encert en
els moments del remat.

Comparant línies
Si hom hagués de veure's en el cas de compa- .
rar les respectives línies dels dos equips, podria
afirmar-se que la defensa madrilenya en bloc és

moral, alhora que els seus jugadors no pogueren
evitar que el seu joc es ressentís. A mesura que
el temps passava de la resistència que els fou
aportada i veien que els seus esforços quedaven
sense recompensa una i altra vegada.
El cop de gràcia per al campió del Centre—
siguem justos en reconèixer-ho—fou el falliment
del "penalty" que l'àrbitre donà contra el Barcelona. De no haver-ho fallat, després de l'empat
novament establert, era molt difícil preveure quin
dels dos equips en presència n'hauria sortit victoriós.

Hi hagué superioritat en un
dels bàndols?
El partit del diumenge ens confirmà novament
la impressió que treguerem en veure l'Athlètic
a Les Corts. Dèiem, aleshores, que ens semblava
ín|e l'Atlètic era un eijuip nerillosíssím per ' ai
Barcelona, àdhuc sortint aquest complet al camp.
Després del partit de Saragossa, seria voler
entossudir-se, en defensar un error cabdal, en dir
que el Barcelona és superior equip. Per a nosaltres són dos bàndols de forces equivalents, cap
d'ells donant la impressió d'ésser un equip perfecte, i sí de força vàlua, la qual no és prou, però,
per obligar-nos a admetre que sobrepassi gaire el
nivell mig a què s'han col·locat molts bàndols peninsulars.
Es innegable que el diumenge, si algun equip
va merèixe la victòria, fou el Barcelona, principalment pel joc emprat per la davantera en el
primer temps, joc serè i hàbil que trobava els
cinc jugadors de l'atac al seu lloc degut que es
resolgué en un perill constant per a la porta atlètica. En la segona part, l'Athlètic recuperà terreny perdut; arribà a dominar sovint, perè no fou

Tretent un còrner disputadissim
Aquí és on viillor es veu com l'Arnau no tingué un moment de descuit

Eh defenses madrilenys
constantment

hagueren de cobrir
el marc

més sòlida que la del Barcelona. Els porters ens
donarien un lleuger avantatge a favor de Plattko,
per la seva major serenitat en la devolució de la
bala, que Barroso moltes vegades no col·loca en
lloc segur; en vista, col·locació, agilitat i el diumenge en habilitat en eludir els davanters contraris,
foren iguals, si bé aquestes condicions pogueren
demostrar-se amb més evidència en l'Atlètic per la
major tasca que tingué el seu porter. Però si en
quant als guardametes la diferència és a favor- del
blau-grana, en la parella de "backs" és evident la
superioritat atlètica; és la major seguretat de les
seves accions i també el millor sentit de col·locació
i la quantitat superior de recursos i energies, el
que fa que la línia de defenses atlètiques, sigui el
més ferm reducte de l'onze madrileny.
Les dues línies de mitjos en els partits que els
hem vist fer, pot acceptar-se així mateix un avantatge, encar que no molt accentuada pels catalans,
i aquest avantatge consisteix en que serveixen més
eficaçment als davanters, ja que per la tasca defensiva gairebé resten a la major alçària.
I si els mitjos aguanten i compleixen, en conjunt, un xic millor la seva tasca que els madri
knys<, els davanters blau-grana tenen també una
superioritat certa pel joc (malgrat la línia es desfés el diumenge, creiem que intencionadametn i
amb encert, per a enrobustir le defensa, el lloc
fluix de l'equip) sobre els de l'Atlètic. El joc dels
blau-grana és més hàbil i penetrant que els dels
madrilenys, els. quals quan es fan més perillosos és
en atacar principalment les pilotes altes. La aupe*
rioritat del joc d'atac del Barcelona resideix indubtablement al centre; en canvi, havem de repetir-ho, lo més perillós de l'atac atlètic per a la porta contrària són les jugades pels extrems, preparades per l'habilitat extremada de Triana.

