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LA DOBLE VICTÒRIA
Catalunya aconseguí, diumenge, per mitjà dels seus representants el F. C. Barcelona i el C. E. Júpiter, afirmar d'una manera
decisiva la seva supremacia futbolista peninsular.
La doble victòria dels equips catalans proclama així mateix una altra vegada la nostra
puixança esportiva i diu sens dubte msltíssim a favor de la qualitat del nostre esport.
L'esperit de la victòria que en aquests
moments plana per damunt de tots els catalans (car tots, esportius i no esportius, s'han
interessat per la gesta final del campionat
de futbol) és quelcom que infiltra en nosaltres un sentiment de fortalesa i que, en augmentar la nostra fe incommovible en els destins de la Raça, ens reconforta i ens estimula per a noves lluites.
Creiem que és en aquests moments el
nostre deure retre homenatge als grans triom
fadors de la magnífica jornada de diumenge.
Ells foren designats i reconeguts per Catalunya com els seus campions de Futbol, i no
cal dir que arrabassant el campionat d'Espanya, que és el que hom els havia demanat,
han complert a bastament llur comès i s'han
fet creditors del reconeixement de tots.
La seva gesta és a més a més exemplar, i
en enorgullir-nos a tots pot ésser retreta com
a exemple a imitar : Que tots els catalans
facin com ells en l'esfera de llur activitat,
i ben aviat la nostra terra ocuparà els llocs
primers en el concert mundial.
Remarquem també que la victòria dels
nosties triomfadors no ha estat aconseguida
sense esforç. Amb un ambient molt sovint
desfavorable i havent de recuperar angunioses pèrdues de terreny, han trobat sempre
en ells mateixos una font inestroncable de
volurttav i 'l'energies a la qual ha estat degut lln- triomf final.
Tots els defalliments han estat vençuts i
tots els obstacles apianats, i la voluntat de
vèncer ha estat per als equipiers catalans
una fortalesa inexpugnable. I en triomfar
ells, han fet triomfar Catalunya.

BARCELCfriA,
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vencedor de les eleccions de Pougues-les-Eavx... en
un mund.
El novell regidor ha estat designat per a formar
part de In ("omissió del Deute...
* • *
Kl l'iicblo Vnsro

p Bilbao deia en un, deia neu

darrers números:
u...C-reemos t/ne el ala izquierda catalana. SagiAlcàntara. es la màs peligrosa. Però como ambos
son poco valienles (sic), el juego brioso de Lana les
impondrà pronto respelo.»
Ai.rò no és certament invitar al joc violent, és,
senzillament comptar-hi.
* **
I,a primem nova dels resultats obtinguts diumenge a In tarda a la nostra redacció fou. com hom
pot suposar. Vincomprensible resultat obtingut pel
Sans davant la selecció Canària en el nartit jutjat
al donat'l. Això ens posà un xic de mal humor.
Serà aquest l'anunci d'una jornada desastrosa
per al nostre esport en lloc dels ressonants triomfs
que esnerem ?—~ens demanàvem.
Però hcti aviat aquesta i.mnressió desfavorable fon
esborrada per ïm nrimer telegrama de Bernades en
ei qual ens anunciava, que els barcelonistes jugaven
a Sevilla a favor del vent.
A partir d'aquest moment vot dir-se que només
ens arribaven que bones noticies: el qol de Samitier, el resultat favorable al Júviter al final, de la
segnna part, el gol de Sanxo, etc.
Fou. en veritat, la diada del diumenge curulla
d'impressions agradoses i si bé és veritat que n'hi
haqué alguna que no ho fou, pot dir-se que ra servir ver a què, l'interès fos més sostingut.
Quan ja crèiem haver rebut tots els resultats,
fórem cridats novament al telèfon:
—Fhiquer ha batut Plaa!—•ens deia la veu del
nostre activ'issim redactor de tennis.
Realment la diada no podia ésser més complerta:
fins Flaquer havia volqut...
Un hom no deu saber pas com fer-ho per celebrar tanta victòria!
Nosaltres tenim un amic, que cada cop que, els
catalans obtenen una victòria es regala amb un
parell de cones de xampany. No l'em' trobat amiesia
vegada, però ens imaginem l'estat lamentable en
que
el'deu haver deixat annest empatx de victòria.
1
'
• • •
A sota les piçarres de La Publicitat i de LTSPOHT
0,\TAT.A que havien estat col·locades a la nostra Redacció del Passeig de Gràcia es feien, a mina que
les notícies anaven arribant, els comentaris del
cas.
f't vent, que « la primera part del partit ) avia
estat favorable al Barcelona, a la segona, con- és
natural, afavoria VArenas. Fou aleshores quan °ns
arribà un teleijttnna de Bernades assabentant-roí>
d'un complet doii'.ni arener.
Un basc que hi havia entre el públic exclamà:
—Doncs, què us pensàveu!
—Sí, però no marquen—replicà un català.
* **
Àngel Torre, l'iirlilre del malch Athlètic-Barcelona celebrat, diumenge va. fer vuit dies a Saragossa,
ha fet a un penedisia bilbaí unes declaracions interessantíssimes.
Segons el senyor Torre, la superioritat de UAthlètic sobre el Tiarcelcva no ofereix cap dubte, fins a
l'extrem que. si els dos equips juguessin deu partits. l'Athlètie creu el senyor Torre en guanyaria
Combatre no és batre's. Praeli<iurm un ofici en
pel cop bai.r, ÍIK.
el qual l'odi no hi In res a veure,. Jo he volgut sem- Com s'explica, dorus—li demanà el veriodista.
pre ésser l'amic nu's lleial dels meus adversaris.
molt oportú—, que l'Atlilttic, perdés a Saragossa?
ROHI··.RT FrTZKIMMONS
— Dos falls garrafals de Barroso i el per) al li/ que
llnne.'i a fora fv·í'·/o.
(fit rampit') del imiti de boxa)
Decididament el senyor Torre deu tenir, resvecte
del futbol de la península un concepte ben deploraEt mal de la joventut i<n nrové de què la facin
ble, ja que admet que un equip pot ésser superior
treballar^ massa en eJs despatxos i tallers, sinó de
ni fíftrcelona < que ri·.f·rcrer·ta quelcom, dintre, el fútquè no jugui prou; de que no faci cultura física..
h.ü peninsular i len'nl un porter que falli garrafal-1
m'nt, per nues '.eqnilea i que. els encarregats r/'
PlERRE DE CotfBERTIN
tirar-los xutin els penals a fora.
* * *
* **
No passa setmana que la premsa no publiqui
Darrerament, com sap el lector, es disputava la
un cable dels Estats Unit», anunciant un nou final de la Copa d'Anglaterra que enfrontava els
record de Nurmi ; més que «necordman-» aquest potents equips de futbol Cardiff-City i Sheffield
finlandès sembla un recordatori...
United.
Comentant Valtre dia les seves proeses un
Cardiff-City arribava a Londres el mateix matí
escèptic s'exclamava : Tres nous records de dis- del matrh. fils mateixos jugadors foren els qui detància en un dia} Això és que li fan la mida manaren que fos aixíal seu gust...
-Restant cadascú de nosaltres a casa seva—ex* **
plicaven—podrem evitar certes invitacions amistoses, certs afalagamenis, fets amb tota la bona inEn tina reunió pugillstica celebrada dimecres a
tenció per part dels que ens obsequiarien, i ais
Paris, Carles Ledoux fou presentat al públic com a

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

quals, per això mateix, ens fora difícil de substreure'ns. Restant a casa no canviarem en res els nostres costums habituals.
En el nostre llit de, sempre hi tenim segur un
son tranquil i benefactor. Res de dormir en llits
d'hotel i en fer una x)ida extraordinària. Aixi ens
trobarem frescos i ben disposats per al partit. Anant
a Londres el demaú del dia del partit n'hi ha prou.
Creiem que mereixen ésser stibratllades aquestes
paraules, perquè és molt rar, de, llavis de jugadors
- ho sabem prou—escoltar uns mots tan plens de
seny com els que digueren aquests anglesos del,
Cardiff-City abans de jugar-se la Copa d'Anglaterra.
* # •

No en debades algú ha comparat el futbol d'avui
amb dos exèrcits en lluita. Per la seva part la Junta
del Barcelona sembla confirmar-ho car a l'estil de
tots els generals l'endemà d'una gran victòria ha
concedit també desprès del match de Saragossa una
amnistia que ha donat lloc al retorn, a la llar d'un
directiu que feia poc havia estat senarat del càrrec
per causes totalment... desconegudes.
llom no sap si amb ell han reingressat al Club
les forces que l'esmentat element havia, acanarat i
que eren de bastant pés. Sembla que si no han retornat tot, seguit, algú ha avalat amb la seva firma
que no tardarien a sumar-se novament al Club.
* * •

Els uniguais desnrés dels tràgics resultats a Barcelona decidiren reposar. I per revosar varen anar
a la illa daurada. Però com que Sanmartin considerà molt compatible el repòs amb el neqoci va decidir avrofitar l'estada a Mallorca per fer jugar els
seus ponlains iran nova, sèrie de partits que si no
han afegit molta glòria, han servit, almenys per
sufragar part de les desveses originades amb motiu d'aquest sojorn. No obstant, nerguè els simpàtics jugadors uruguais foren invitats a vassar la
jornada a Pollensa, a prec de les autoritats locals
decidiren fer una lleugera exhibició de futbol, entretenint-se amb l'equin estudiantil d'aquella formosa població. Qunn l'interessat gerent de, VOffiee
International t>a assabentar-se'n presentà tot seguit, una factura... que, naturalment, no va ésser
satisfeta i fins fou protestada pels mateixos jugadors uruguais que solament, havien, tractat de corresvondre a les atencions per ells tingudes.
Per càstig el senyor Sanmartin va decidir castigar els seus homes amb una permanència forçosa a
Barcelona deixant-los sense mbals i gràcies a la
intervenció de l'Andrade, l'afer ha pogut finalment
arranjar-se ja que. segons sembla, els vúblics d'Holanda i altres amb els quals els emnresaris uruguais
tenien contractes, exigien la presència del negre o
altrament donaven per nul el compromís. I aquest
mi jugarà si ets seus companys no es reintegraven
de seguida amh la resta.
ïíeu's-aquí com, gràcies al comvanyerisme del
negre ha q.iedat ren li e' nou conflicte que s'ha
presentat enh-e els jvaodors uruguais i el famós
Sanmartin, cc-nfl'Cte q •('. t. ben segur, no serà vas
l'úhim que es presenti en aquesta famosa tournée
per Europa.
* * *
T a pronòsit dels vni(ftiais a Mallorca. Durant llur
c'ndti foren ii'c.li ••bsequints pels simvàtics balears
qui v>l·ii,rren c.e'i''l"-ar < ov cal la presència dels
Canmions Olímvics; per celebrar-ho, res tan a vropòsit com un banquet, i. naturalment, havent-hi
bananet hi hagueren brindis. T ja és sabut que és
en els brindis quan es diuen les més grans tonteries. Un orador, per exemnle. va dir que els uruguais havien vingut a tornar la visita que els havia fet Pizarro, cosa. que, naturalment, va ésser
celebrada vels urnquais per creure que la visita
no es referia al famós ervlorador espanyol, sinó a
u» lluitador de grecorromana.
Tanmateix l'orador mallorquí en va fer un grà.
masna...
* **
Al darrer número de Slndium ha sortit una foto
del renartiment de nremis de Penya Rhin que, negons la llegenda del granat, foren guanyats en la
darrera prova de regularitat que, l'esmentada entitat organitzà.
Si no fos verquè les lletres creuades entre Penya
Rhin i el Moto Club són posteriors, diríem que
aquell epígraf és una broma innocent.
* **
«Ja em sap greu,, ja, haver de tornar la placa,
tan bonica què isf>.
Plany d'un mttorista que vol renunciar un campionat.
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UN CATALÀ DE TREMP

Jaume Janer parla
del "Tour de France"
La setmana passada vàrem deixar, com aquell
qui diu, a Jaume Janer amb la paraula a la boca.
Exigències materials ens obligaren a decidir-nos a
retrassar per aquest número la segona part de la
nostra conversa amb l'«as» del ciclisme català,
aquest xicot de Sans, tot entusiasme, que ha anat
tres vegades al Tour de Franca, en cerca solament
de la glòria del seu nom i del de la nostra terra,
amb Tin delit sense parió i una fe tan desinteressada
que mereix ésser senyalada amb pedra blanca, avui
que tant es debat el professionalisme i l'amateurisme esportiu, i que per tot arreu se sent un dring
do monedes.
Jaume Janer ens havia dit: —Per poc que se
m'ajudi, hi aniré! Nosaltres, recordant aquesta
frase, vàrem interpel·lar-lo.

L'ajut material es necessari
-I dones, bé se't deurà organitzar nua subscripció, coui anys anteriors?...
—Potser sí- va respondre'ns—. Però enguany, si
bi vaig ha d'ésser comptant-hi en ferm; sobre segur. L'any passat, després de ballar-la prima, vaig
tornar amb 700 francs. Això pot comprendre's que
no és res. Un hom s'ha de fer càrrec que la Volta
a França és una cursa d'un nies. Un mes, de l'esl'orç extraordinari que cal fer en el Tour, per a
venir amb 700 francs i a l'endemà, extenuat materialment, posar-te a treballar sense noguer reposar, tenint-hi dret, és un mal negoci.
Per això, si no compto amb un ajut segur, no
puc anar-hi. Jo em guanyo la vida corrent. Si vaig
al Tour » la bona de Déu, mentrestant aquí a CaI .'llunya, a la Península, se celebren curses en l'es
quals"hi tinc premis a guanyar, en no poguer prendre-hi part, perdo. De manera que, de moment, deixo un guany segur durant aquell mes, per l'insegur, en cas' que lli anés, això sí, com els altres
anys, sense cap ajut. Després ve que torno, i com
que abans no estic refet sempre passa un cert
temps, si prenc part en les curses ciclistes que se
celebren aquí, no hi puc fer el paper brillant que
voldria, handicapat com estic de resultes del Tour
i tampoc és segur que guanyi el que en altres circumstàncies guanyaria, 1 són dues pèrdues.
--IN'o parlo, els que em coneixen ho saben prou.
ütnb la pretensió d'arreconar quartos. per fer bossa, com se sol dir. darrera del Tour. Tinc, dret. però,
a que el meu treball trobi una recompensa. Soc un
home que es guanya la vida treballant.

Cal aprofitar el desenrotllament actual del ciclisme
lo em p t n - o que «i t o q u e m el cor dr ( i t i l n m i
( at i l u n \ i re=pondi v- h In m dit n o s i l t i p s
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L'entusiasme que hi ha
a França, pel «Tour»
—Aquí—diu cl campió—caldria que es prengués
exemple de la follia d'entusiasme que el Tour desperta arreu de la veïna República. Gràcies al Tour,
el ciclisme ha pres a França unes proporcions
enormes, i el mes que dura el Tour és l'actualitat
més palpitant en tot el país, deixant àdhuc moltes

vegades .irreconades le^ facècies polítiques. Els
principals diaris esportius L'Auto sobretot, fan
unes liiadí- fantàstiques 1700.000, i fins un milió
dVveinpl.us , tot França vibra d'expectació pel resultiil de cid.i i tapa, i els comentaris sobre la lluita
entre els fumuts de cada categoria són la nota
més corrint tint a l'aris corn a l'últim llogaret
del terrilori de Fr.mça.
-El I om \,i dient J.mpr—ha vingut a ésser
un pl.i1 fort que ha despertat una afició al ciclisme
desmi sur.id i \qupst,i emoció que tot França sent
mentre dura la llarga cursa, i la passió amb què
és «eguid.i l'actuació dels corredors, ve a ésser endemés un estimulant mé«, un encoratjament fèrvid pci .ils qui hi prenem part. I a manca d'altres
en<<>IM(| imenls i ajuts, nosaltres ho agraïm amb
I ànim.) pi rquè ens sentim compresos, ens adonem qui l.i bon,i aent de tota la França se'n fa
làrrer del nostre esfeuç i de la il·lusió amb què
prenem p.irt en el Tom. malgrat i que una gran
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mill perquè és el que ha d"estar més trist, puix li
han passat tots al davant i ha anat restant rerassagat. Ad em és, els diuen, aquest darrer té més
mèrit que els altres, perquè va sortir com tots, i
l'a sis hores més que corre que no pas el primer, i
això vol dir més esforç i més cansanci, i, no obstant, ell va" fent, sense perdre, la fe...
- Tot això anima per anar seguint, perquè veus
el cor admirable de la bona gent de la campagne.
Després entres a les ciutats i els soldats et saluden
militarment quan passes, i les senyores s'aturen a
donar-te l'adeúsiau i et dediquen un amorós esguard que et fa com d'esperó, i els senyors es
lleven el barret i t'animen. 1 sovint les tropes et
reben formades tota l'estona que els corredors del
Tour anem passant.
—Quan passem el« del Tour, a tot arreu de França sembla festa. Les noies s'empolainen i fan voleiar llurs mocadors... Després, en els pobles on hi
iiii compatriotes, l'entusiasme pren proporcions que
t'arriben al fons de l'ànima.

L'exemple, que ens donen els compatriotes
—Recordo que vaig passar per un poble on hi
viuen uns 300 picapedrers, la majoria fills de Catalunya, i els altres de la resta de la Península.
Gairebé tots, naturalment, exiliats i desertors.
Quan vaig passar, era tot plegat un carrer no tan
llarg com Sans, de crits encara en sento ; tots sortien a abraçar-me, em ficaven francs al sarró i a
les butxaques i me'ls posaven a les mans. Cadascú
donava cl què podia; un franc, dos francs... S'hi
veia la bona voluntat. Més haurien donat, cas de
poder; però passava el seu i sentien com un deure
en ajudar-lo. Quan vaig haver acabat de passar el
poble havia recollit a la vora de 300 francs. Aquest
encoratjament, aquest cor dels compatriotes quan
passes, val més que tot. i et dóna forces per a intentar les proeses més extraordinàries, i per res
del món abandonaries quan acabes de sentir les
veus d'aquests catalans que el criden : —Janer,
coratge! S'ha d'anar a París!..
—A tot arreu, per part dels cònsols com per part
de les colònies, bi he trobat sempre el màxim encoratjament.

La tragèdia del que va sol

part de les nostres energies en cada costa que remuntem, ja sabem que gairebé no podrem espigolar res de'ls 500.000 francs que s'han de repartir.

El bell espectacle
del poble francès
--•Ks admirable l'espectacle del nostre pas per
Iotes ics regions de França. Recordo que en un
dels Toms atravessa\ em uns poblets de la Bretanya, negra nit, amb una plujeta fina que anava
caient i et calava fins el moll dels ossos. De tant
en tant xiulava un remolí de vent que glaçava. Era
una nit tèrbola i feréstega que convidava al repòs,
a arraulir-se dintre, et llit. ben tancats porticons i
finestres i a no pensar en el Tom- ni en cosa que
se li assemblés. Doncs bé, a cada poble sortien per
les finestres homes i dones amb llums de quinqué,
abrigals amb mantes, gent que acabava de saltar
del llit, i et, saludaven i et donaven crits de coratge
i et victorejaven. Com que la nit, era fosca com gola
de llop. havien posat uns llums vermells en el sardinell de Ics aceres per a senyalar-nos el camí...
Aquesl inierès que a cada poble trobàvem, bi passéssim a l'hora que hi passéssim, demostra si
Franco -^crif l'apassionament del Tmn! lín quin
poble d'aquí, que els hi diguin que a I ps tres de
la matinada passaran cinquanta ciclistes, trobareu
qui es vulgui aixecar a encoratjar-los unib la seva
presència, i a donar-los una veu de salutació i un
AdéW

- De dia, I robem pl« nois de les escoles esperanlnos a l'entrada de cada poblet. arrenglerats per
Murs mestres, fent voleiar banderetes franceses en
miíf d'una gran cridòria i de tota mena de visques.
I si els corredors del Tour tarden cinc hores en
passar tots. no cal pensar que s'hagi rel irat ningú.
L'expectació, l'encoratjament no és solament pels
«asos>'_ peN primers. ' Això que veiem aquí. que
quan arriben els darrers corredors d'una cursa,
que han tingut la mateixa fe que els que arribaren
primer, i demostren encara més constància i entusiasme, i ban hagut de fer més esforç, de vedades
no sols ia no lli ha gen« de públic i àdhuc el Jurat
i tol ja s'ha retirat, caixò a França no passa mai.
Passi el darrer, amb is hores de retard, i els nois
són enífira a la carrelera fent voleiar les banderes.
i els seus crits d'encoratjament són niés forts que
mai, perquè llurs mestres els han explicat que
aquell corredor és el que necessita més que l'ani-

—Aquestes manifestacions et donen vint vegades
més coratge que el que duies, i amb aquella fe vas
seguint carreteres amunt. T ja cal que hi sigui
aquest ajut de la bona gent d'allà, perquè la tragèdia del que va sol no és per imaginàr-se-la.
—A aquests que fem el Tour a la bona de Dé\i,
sense comptar amb cap ajut ens és com un refrigerant això de sentir-nos tan ben acompanyats
pel poble. Ademés, molts cops, l'ajut material, la
caritat que ens ha fet aquesta bona gent ens ha
anat molt bé per a alimentar-nos i reprendre forces. Al Tour, s'hi ha d'anar, però. amb gana. L'home que perd la gana de resultes del cansament i
de les calamitats, és home a l'aigua. Només corrent
en el Tour hom pot fer-se càrrec de la força que
donen un parell de costelles menjades amb gana.
Semblava que anaves a caure extenuat, menges
una mica, i quan agafes novament la màquina sembla com si no haguessis encara corregut gens i
com si comencessis la cursa. Es esganyador. però,
naturalment, i al cap d'uns quants quilòmetres ja
et. tornes a trobar aixafat pel pes de tants sofriments i tantes penalitats. 1 allavors, quan el tornes a t.op.ir amb l'entusiasme del poble, quan veus
que encara et. manquen 100 quilòmetres per arribar a París i et surten a rebre una munió de
bicicletes i d'automòbils, i sents que tothom et
crida, el cor se t'encongeix de l'emoció, la gola,
se't nua i no tens paraules per agrair aquella bona
companyonia dels compatriotes que treballen a la
capital de França i ban sortit a saludar-te i a rcbre'l i a acompanyar-te en l'entrada triomfal a
Paris que encara que no sigui l'entrada del vencedor és el triomf de la perseverància i de la fe;
i entres pel passeig des Prínces, on s'hi ha agombolat tot París. A victorejar els corredors del Tour
hi ha les autoritats i els representants del Govern
i Ics bandes que toquen «La Marsellesa» amb els
soldats arrenglerats i un flainareig tricolor de galliirdets i banderes...

La decisió de Janer
- Jo crec li diem nosaltres- que Catalunya aju ;
darà els corredors catalans que hi aneu; si se li
demana, Catalunya no abandonarà els seus fills
que lluiten per deixar en bon lloc, el nom de la
I erra.
—Només cal—diu Janer- que poguem gaudir del
descans a què té dret un home que treballa. Només cal que el nostre esforç trobi una recompensa
digri'i. El nostre treball al Tour és pesat; no haig
pas d'insistir. Però cal que al final de cada etapa
poguem comptar amb un lloc en qualsevol hostal
presentable, no pas ja en cap fonda de primer ordre... Cal poder dormir, i cal poder recobrar forces. El routicr, si no hi va així, és sempre el si en

13

DE

MAIG

DE

19

queda. A Estrasburg vàrem haver de dormir en 1111
convent de monges que, naturalment, solament ens
pogueren oferir acolliment en el sentit de què no
haguéssim de dormir al ras ; i ho férem sota teulada. A Briançon vàrem descansar en la quadra
d'una caserna de carrabiners...
—Cada vegada que he dit que anava al Tour, els
companys m'han presentat al davant, per a fer-me
desistir, com una mena de panorama dels obstacles que em caldria vèncer. I aquests han estat els
que m'han esperonat a anar-hi. Vaig fer cinc etapes el primer cop ; en vaig fer onze la segona vegada, i a la tercera vaig arribar a París. Aquest
any, ja he dit, si hi vaig hi aniré per a guanyar.
Coneixent el Tour, amb salut, un català, un home
del nostre tremp i de la nostra fe. pot guanyar unn
categoria.
Així va acabar de parlar-nos aquest valent minyó
de Sans que no coneix el defalliment, i que ha
demostrat mantes vegades posseir una perseverància, alta fe i un entusiasme dels quals ens complauríem en poder-ne veure ben aviat bells seguidors entre el nostre jovent esportiu.

'ESPORT
públic. Cal, per tant, ara més que maifi fer exhibicions verament atraients; cal organitzar grans
sessions de tennis i organitzar-les bé; cal fer un
públic... però, anem al partit del diumenge...!
Per a situar degudament els nostres llegidors,
establirem un paral·lel amb cl primer partit.
Aquell dia talment lluitaven un mestre i un
deixeble atabalat. Entenem que aquesta definició
és la més exacta i explícita que pot fer-se d'aquell match.
Aquell dia, el professor Plaa, talment "jugava".
Va fer-nos una deliciosa exhibició de bell tennis;
d'ell va sortir tota iniciativa; va portar el partit
com va volguer; va guanyar tres "sets" perquè
no va jugar-se més... Flaquer, en canvi, estava
indecís, insegur, desplaçat: va fer, però, una
que altra bona jugada però hom el veia impot nt per a neutralitzar tantsols l'escomesa del mestre.
Diumenge passat va anar tot de ben distinta
taisó. El mestre d'ahir semblava haver decaigut
de forma, mentre que el deixeble d'aquell dia
hom cl veia transformat completament. Eu efec-

AUGUST BERENÜUEK

«L'Esport Català»
obre una subscripció
Els nostres lectors que han llegit les ducs cròniques que hem dedicat a Jaume Janer estaran segurament convençuts de la necessitat cl'ajudar-lo,
aquest corredor que anirà al Tour de Franc?, àc
1925 en nom de Catalunya.
Janer ha parlat de les penalitats dol Tour; també
ha parlat de què es pol guanyar.
Naturalment, ja sabem que de Botlecbias, tVllissiers, Thys. Ala\oine. no n'hi ha gaires, .laner
parla—les distàncies guardades- endut del seu entusiasme. Ja comptem que Janer farà un paper brillant, però. T com que ademés ell té el mal eix entusiasme de sempre, cal que Catalunya l'ajudi.
Per això, avui L'ESPORT CATAIA obre unn subscripció que encapçala amb 200 pessetes per tul de
recollir cabals amb què presiar un ajut material a
Janer en la. Volta a França d'enguany.
T estem segurs que tots els Clubs esportius, tot
ej nostre públic que sent Tafició als esports, toia
la massa catalana, que sent aquesta vibració d'esperit tan viva quan s'està celebrant un match. una
prova, un partit, en els quals s'hi debut el nom
de la nostra terra, i acompanya si no amb la seva
presència amb el cor als compatriotes que hi lluiten,
tot cl poble de Catalunya voldrà ésser-hi per ajudar
els nostres ciclistes i els prestarà un generós ajut.
En la nostra Administració (Passeig de Oràein. número 34), aquesta subscripcié restn oberta ; d'ella
n'anirem donant compte a mesura nrie la prodigalitat del nostre poble vagi engruixint-la. on«n de
IÍI qual no dubtem.
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii;

T E N N I S
La repetició del
match FlaquerPlaa,
proporciona un bell
triomf al campió
català
El bon record del partit anterior, cl desig de
reivindicació que sentia el campió català i amb
ell tota la gran família tennística de la nostra
urbs, a desgrat de la profonda simpatia que a
aquesta inspirà des de bell antuvi e! professor
basc-francès; la seguretat de concórrer a un encontre digne d'ésser qualificat d'històric, ultra el
fi benèfic del partit, circumstància aquesta darrera que en nosaltres tots és argument decissiu
per a no permetre'ns negar la nostra col·laboració;
tot un cúmul de raons, totes interessants, ens feia
esperar que una gernació àvida de sanes emocions,
emplenaria amb escreix la pista preferent de la
societat "Pompeia". Per això vam sentir-nos- intensament decebuts quan en començar el partit,
érem contadíssims els que ocupàvem cl nostre
lloc d'honor. Diguem, perfi, que després hi acudí
la gent, el retràs de la qual no podem deixar
d'esmentar perquè és una nova prova de que aquest
bell esport no interessa com cal al nostre públic.
Per a dir-ho amb més propietat, direm una vegada més que aquest esport no té encara el seu

•<">

Flaquer
te, mentre el professor Plaa no atinava a reei: ir
a les si'vi' ; niútils temptatives per tal de port; r
la iniciativa en el joc, Flaquer, emplaçat al fon:-,
amb una seguretat admirable, s'imposava al set,
contrincant, arrollant l'efectivitat de la seva escomesa, i, subjectant-lo a la seva tàctica, aconseguí
dominar-lo i guanyar-li terreny, bé que pam a
pam...
El primer set. especialment, fou ardidament disputat, trigant més de cinquanta minuts en resoldre's.
Va començar servint Plaa i guanyant aquest
cl primer joc en una entrada a xarxa. Fet el canvi, Flaquer es manifestà segur de si mateix com
un dels seus millors dies, apoiant-se en un fort
servei i prodigant la deixada arran de la xarxa:
aquella jugada tan seva i que rarament falla.
Plaa perd moltes pilotes per inseguretat, així
guanya Flaquer quatre jocs seguits. En indicar
cl narrador 5 a 2 per a Flaquer, el seu contrari
escomet fort al fons, a dreta i esquerra, dominant
completament al jugador català, al cjui arrebassa
quatre jocs seguits. Aquí cl joc esdevé niés vistós, ja que ambdós contendents juguen per aconseguir un aventatge, inútilment, però, ja que cap
d'ells no aconsegueix, malgrat llençar-se a la
xarxa i tractar d'imposar-se amb diversitat, de
jugades. Així igualen respectivament a 6. 7. 8, i
0 jocs. Plaa perd aleshores el seu servei, i en el
ioc següent—el 20 d'aquest "set"!—Flaqner, rematant a la xarxa i passant admirablement el seu
contrincant, guanya, per fi, el "set" per 11 gols
a 9... Ben guanyat el té!
Comença el segon "set", servint també Plaa,.
però falla aquest dues pilotes seguides i perd
totseguit el joc. Flaquer s'esmerça amb més violència i guanya també el segon joc. Plaa guanya
cl seu servei, i en volguer contrarrestar els torts
tirs a fons, del jugador català, se situa al mig
fons, tornant i anulant amb la més gran precissió
les seves jugades; tots dos breguen per a decidir
a favor seu la disputada jugada, fins que aquesta
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es resolt per a Flaquer, en tornar -aquest una difícil pilota destrament tirada per Plaa arran de
xarxa i que el mestre no pot recullir...
Una vibrant ovació és el premi de la proesa del
jugador català.
Anotem a continuació, una caiguda del professor, sense altra conseqüència que la de perdre
aquest la pilota i el joc.
L'àrbitre, senyor Pons, es veu obligat a reclamar silenci. Aquestes damisel·les!
Flaquer s'imposa netament al seu contrari, guanyant-li el "set" per 6 jocs contra 2.
Evidentment, en arribar aquí, Plaa veu perdut
per a ell el partit, i és per això que tracta d'imposar el seu joc, donant a aquest e! màxim d'efectivitat, tant en el servei com en l'atac, aconseguint així guanyar els dos primers jocs. Flaquer,
per la seva banda, no es desanima i, segur com
tota la tarda, segueix emplaçat al fons, allunyant
a Plaa de la xarxa, per a fcr-li aquella decisiva
deixada... Igualats a dos jocs, ambdós homes
lluiten amb gran coratge, fent-se cl joc cada vegada més interessant.
Flaquer aconsegueix un punt en tirar una pilota amb efecte extraordinari, que fa que aquella
torni al seu propi terreny sense que Plaa pugui
arribar-hi a temps.
El professor, amb més braó cada vegada, guanya altres dos jocs.
.
En aquest moment es posa a ploure. El públic
abandona, ràpidament la pista. El joc resta deslluït. Sols els dos homes segueixen ferms al seu
camp, lluitant per a la satisfacció del seu propi
orgull... llom els veu recelosos; ambdós no es
mouen del fons... La pilota va i ve sense treva...
La gent es reintegra al seu lloc, malgrat l'abandor de la pluja que cau...
La lluita toca a la fi. El públic resta emocionat. No es percebeix altra remor que la. de l'aigua
(pic cau «les de l'alçària infinita...
T)c sobte una xardorosa ovació avisà la fi de la
lluita. El marcador assenyala 6 a 4 per a Flaquer.
Al jugador català, la victòria; als dos homes,
el nostre agraïment!
Dignem, ara, que el, partit jugat no ha estat de
fet tan brillant com l'anterior, però diguem també que el campió català, Flaquer, ha fet un dels
seus millors partits i sobretot ha tingut un dels
seus dics més segurs.
El guanyador de Cochet, Gomar, Borotra,
Alonso, Froitzheim, i tants altres, bé podia aspirar a reivindicar-se de la seva darrera desfeta, i
va! a dir que ho aconseguí amb escreix.
Eu felicitar a Flaquer pel seu brillant, formós
i decissiu triomf de diumenge darrer, volem ass.'nyalar-lo corn un exemple de voluntat, als jugadors que el segueixen en llur categoria, ja que
la victòria assolida pel jugador català sobre el
professor basc-francès, és el just premi a la seva
voluntat: la voluntat de vèncer!
D. S. G.
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PREMI BESOS. — 2,100 metres valies
2*500 pessetes
"Miss White", 3 minuts, 24 segons, 3 quints.
"Devisse" a 1 cos.
"Ninot", a 1 cos.
El "clou" de la reunió.—Tota la lluita, que semblava destinada a la cursa anterior, s'ha traslladat a aquesta, augmentada, encara, pel mal estat
El bon regust que ens deixà la reunió inaugural
del terreny, que igualà en condicions els cavalls.
ens féu tornar a la segona, celebrada diumenge,
Passen davant les tribunes, conduït l'escamot per
amb l'ànim disposat a reviure les emocions del
"Devirse", seguida de "Ninot" i "Miss White" i
primer dia.
La reunió fou millor que la primera, per bé bon xic retardat '"Bouton d'Or", que sembla mantenir-se a l'espectativa. A poc més de mitja cursa
que en la part mundana restà completament des"Ninot'' pren el cap, ensems que "Miss Lang"
lluïda per la pluja.
i "Miss White" guanyen terreny. Kn la darrera
Si haguéssim de jutjar l'afició que pugui teiiir
recta la "Devisse" avança a "Ninot" i quan semel públic de Barcelona a leSj curses de cavalls pel
bla que entraran així a la meta i n esprint fannombre dels que restaren a l'Hipòdrom després
tàstic de "Miss White" li permet guanyar tres
del primer ruixat en formaríem, segurament, una
llocs en pocs metres, passant el disc un cos daopinió molt poc favorable, ja que tant sols unes
poques dotzenes d'espectadors presenciaren la be- vant delí fins fa un moment pressumptes vencella lluita a què donà lloc la disputa Jels premis
"Berlière i Besòs, i la magnífica carrera d'" Ivars"
en el premi Barcelona-Turf.
Heus ací el que veiérem:

HIPJSME

BICICLETES
DES

DE

1SO

PESSETES

La reunió de diumenge

R. RICO
Corts

Catalanes,
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inanys, com que no varen poder assistir a les
darreres Olimpíades, es coneix que no es conformen amb no poder demostrar la seva alta qualitat esportiva, i volen tnedir les seves forces
amb els altres elements que hi participaren. I
han trobat una bona fórrrmula amb l'organitzaeió d'aquests festivals en celebració del mil·lenari.
Hem i\t: reconèixer també que han tingut un
encert extraordinari en fer que les proves no
PREMI PRAT. — i,4oo metres (a reclamar)
fossin disputades amb el caràcter de representa2,QOO pessetes
ció de països, sinó de Clubs. Ara, que han procurat convidar els Clubs de niés llarga història
"Reus", i minut, 30 segons, 4 quints.
i de més importància dels països que els inte"Jauja", a tres cossos.
ressava que hi anessin.
."Fleur de Muribe", a quatre cossos.
L'ocasió, doncs, no es pot presentar amb miHa estat una veritable primera cursa. La lluita
llors condicions, ja que sempre la dificultat mas'entaulà entre "Ninot", "Jauja" i "Reus". A
joi en què es trobaven els nostres nedadors era
darrera hora, sense ningú esperar-ho, "Fleur de
la de què ells, tot representant una nació, 110
Muribe" arrabassà la classificació a "Ninot".
eren res més que una representació de Club.
Kns referim, és clar, principalment, al WaterEs pagaren les apostes: Guanyador: tó'so. Collocats: 6, 6'$o i 12.
polo. Així és que la inferioritat extraordinària
en què es trobaven, desapareix. g~airebé per complet en ésser tots els altres participants també
PREMI BERLIÈRE. — I'IOO metres
representacions de Clubs.
2,500 pessetes
Més a més, hi lia un factor que potser contri"La Mondaine, 2 minuts, 17 segons, 2 quints.
buirà qui sab-lo, a fer que l'interès en conseguir
"Donya Ignàsia", a mig cos.
realitzar un paper brillant sigui evidentment
"Beaupré", a vuit cossos.
efectiu. I és el de què l'esperit de representació
dels colors del seu Club estimulen amb
molt
Interessant de debò. Ha pres desseguida el primés delit i entusiasme 1es energies i de£:tjos de
mer lloc "Donya Ignàsia", que no ha sabut devèncer, que no pas quan es representa quelcom
fensar-se en l'esprint final de l'escomesa de "La
que tip se sent amb igual intensitat. Hi haurà
A SEVILLA
Mondaine". L'abstenció de "Reus" i "Brownie"
en lluita quelcom que els nostres nedadors viuen
Hurra! 1...
han tret un xic d'interès a la lluita de l'escamot
i senten a cada instant, i defensaran una cosa
tan seva,, que sincerament creiem que pot fer
del cap.
dors. "Bouton d'Or" encara es manté a l'espec- miracles.
Apostes. — Guanyador: 18 pessetes. Col·locats:
Cal també afegir, en comentar breument la retativa.
l'So 1 7 .
presentació d'aquesta excursió que s'hi anirà
Verament entusiasmats per l'arribada, ens girem
i amb cert desencant veiem les tribunes gairebé amb les màximes garanties de disciplina, coPREMI BARCELONA-TURF. — 1,600 metres
buides. En elles no hi ha grans "toilettes'" ni rresponent a tina direcció encertada i competent.
2,500 pessetes
Es per totes aquestes seguretats, doncs, que
darreres creacions parisenques, sols uns quants
"Ivars", 1 minut, 41 segons, 2 quints.
entusiastes aguanten estoicament pluja i trons. I, 110 se'ns pot presentar per a nosaltres catalans
"Whithy", a cinc cossos.
cosa estranya, si bé ho mirem ens podem convèn- una millor i més oportuuna ocasió d'obtenir una
"Svndy-Fiedl", a dos cossos.
cer que són els que ocupaven, en començar la tar- completa revenja dt París.
Això que creiem que han pensat tant els dirida, la democràtica "pelousse".
gents del Club Barcelona, com tls nedadors que
"Ivars" s'ha posat al davant des d'un principi,
CRYS'nE
en el seu dia puguin ésser designats per a forsense ésser atacat fins al darrer viratge, el qual
mar l'equip, entenem nosaltres que han de penatac ha sabut 'esquivar amb gran mestria i ha
sar-lio també tots els que poden contribuir d'una
entrat a la meta a força distància dels seus permanera directa i definitiva a fer que sigui una
seguidors.
realitat. Cal no regatejar cap concurs, per moApostes.—Guanyador: 18 pessetes. Col·locats:
dest que aquest pugui semblar, puix gràcies a
9 i 11 pessetes.
l'esforç i entusiasme de tothom, és com s'obtenen els grans triomfs.
M. BASTÉ.
PREMI CATALUNYA. — a,4oo metres
NOVES
5,000 pessetes

NATACIÓ

"Ilusión", 2. minuts, 43 segons, 3 ,quints.
"Maruxa", a tres cossos.
"Brownie", a 1 cos.
Cursa poc disputada per la relativament manifesta superiorit'jat d'"Ilusíón"', "Maruxa", que
no ha deixat d'inquietar ei vencedor en tota la
cursa, en els darrers metres fa un esforç, sense
assolir, però, ço que desitjava.
Apostes. — Guanyador: 7*50 pessetes. Col·locats: 7 a 8.

La pròxima excursió del
C. N. Barcelona a Alemanya

Algú ha dit, a propòsit de la pròxima excursió
que l'equip del Club Natació Barcelona farà ;\
Alemanya pel pinetit mes de Juny, que representa la millor oportunitat, per a aconseguir la
revenja del fracàs de la pasada Olimpíada.
I realment creiem que té tota la raó.
La finalitat principal d'aquesta excursió In
constitueixen els festivals de natació que en celebració del mil·lenari de la forin-ació de la Hhvnània organitza la ciutat de Dusseidorf. Kls ale-

AGENCIA EXCLUSIVA
PARA CATALQjslA ¥
8ALEARES

L'home proposa...—Una avaria ocorreguda dissabte passat en la maquinària de l'elevació de
3 'aigua de la piscina del Club Natació «Barcelona» va impedir que diumenge tinguessin lloc
els primers partits de Waterpolo que, corresponents al Premi Joan Barba, havien de disputarse els Clubs Mataró-Sabadell, i Atletic-Arenys.
Tampoc, és clar, es pogueren celebrar els entrenaments que sota la direcció de Mr. Thompson
es venen efectuant cada festa.
l'ou un dia de vacances per al cronista.
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B O X A'
Paulino
Uzcudum

(|iie amb 11;»ran pràctica i acomptables facultats d'adaptació
hí-ifít pojint emnmyalzemar. KR l'home que es bat, que puja
al rinjí decidit a vendre cara la seva derrota. Per a eli no In
ha rebles; noble per temperament, oblida sovint Ie» de la
noblesa <me imposa l'esport, encegat per l'afany de vèncer.
AI\iú S'INI ÍMUM e^;it en convertir l'aulí en un boxador t-ientí
ftc, i no ral dir que aquest noble intent ha fracassat fins ara
i qna fracassarà segons totes les probabilitats més endavant.
Fou en el Heu darrer maten, el que feu davant de Hmnbeeck,
campió de TïMgiea, on TJzcudmn volgué moetrar-se científic,
fracassant sorollosament- Davant del seu adversari en posici(') ile ííu;V|*dia. 'Puulí esperà obstinadament el comananient
del cervell" per a atacar el seu antagonista, però el neu
intel·lecte- l'aconsellava amb tanta timidesa amb tan'a lentitud que Panïí amb prou feines si allargava un xic els brassos
o movia una mien els peus. Un bromista de les localitataltes, responent a les mostres d'impaciència del públic, esfijamà amb inmiii : «No us impín-ienten. és que Paulí cstvdía
el SIMI íuhei'Rari !« Allò no podin, continuar; ('arpentier, niic
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derat al seu país com una gran esperança, ala pocs segons
es veia obligat a declarar se batut davant dels «arguments»
del seu adversari.
Els que escrivim sobre esports no podem pas retreure com
exemple a imitar aquestes particularitats que fan sovint
d'un atleta natural i inculte un reeordman. Això, ultra
ésser impossible, equivaldria a intentar bastir una escola
damunt unes bases evidentment incontrolables.
Altrament, no cal perdre la vista que la darrera paraula,
tant en Esport com en tota activitat humana, no ha estat
encara dita i que l'experiència ens demostra que l'estabilitat
de tota supremacia està tant en la persistència de la torça
com en la de la intel·ligència, factors que tanmateix es eompleten, essent la suma dels dos el que forma allò que en
boxa anomenem un «campió» o, millor encara, un «gran
campió.»
CBITiAS

ELS RESULTATS
Ricard Alis bat Gabriel Pionnier

Encara no fa dos anys que Paulino Czcudiiin féu els seus
debuts a ParíH vencent Touroff por knoeout, i cl seu nom i
la seva fama han donat ja la volta al món i se l'assenyala
com un més que probable vencedor de Spalla per al títol de
Campió d'Europa del pes fort i com un eventual adversari
de Jack Dempsey (que en aquests moments navega cap ;i
Europa a bord del «Berengària») per al títol mundial.
Tota la fama d'Uzcudura està en los suecesives victòries
que obtingué damunt tots els boxadors europeus que li foren
oposats. Touroff, Journúe, Sjouvermann, Mat nieu, N illes,
Townley, PiooheÚe, Teixidor (campió d'Kspanya), Ooddard
(Campió d'Anglaterra) i Humbeeok (Campió de Bèlgica) han
estat les seves .víctimes propiciatòries, sense que cap d'elles
hagi tingut ni tant sols ia fortuna d'arribar al tinal de la
distància dels rounds previstos; l'un ha durat mig round,
l'altre no ha passat dels cinc, però cap n'ha durat més de
ais. Ea a dir, sí; Journée, no sabem per quin miracle, aconseguí una vegada aguantar ela deu rounds i ésser batut
només que per punts, encara que en dues d'altres abans de
finir el segtn ja jeia knockout damunt l'encerat del ring.
Un sol home a aconseguit batre plenament Uzcuduir :
l'australià George Cook, boxador mediocre que, malgrat d'això, va demostrar per dues vegades que l'ímpetu i la força
del basc poden ésser eontrarrestades per un hàbil coneixedor
de l'art de la boxa. Amb tot, és difícil de creure que una
semblant provatura reeixís indefinidament; un sol cop ha
bastat les més de les vegades a Paulino per a desfer-se d'un
adversari. Qui a mes d'avantatjar-lo en ciència no sigui un
formidable colpejador com ell corre sempre el perill d'una
fulminant desfeta.
Xo hi a pas cap mena de dubte que ]es condicions naturals
rie l'individu juguen un paper preponderant i freqüentment
decisiu..
Una' complexió atlètica natural extraordinària ha valgut
a mant individu rústec i exempt de tota cultura atlètica ressonants triomfs damunt d'homes consagrats anys i anys a
la cultura física i entrenats d'acord amb els ensenyaments i
experiència d'experts en la matèria.
Àdhuc entre aquells atletas que s'entrenen segons els més
moderns mètodes, li om es veu obligat a reconèixer que alguns d'ells treuen a vegades més profit dels seus defectes que
no pas d'aquees qualitats que un acuninient obstinat ha
portat a un grau de perfecció extraordinari. Així, per exemple, Carles Paddock, l'home volant, el reeordman del mon
de velocitat, segons opinió dels tècnics més assenyats, «no
sap córrer», restant molts dubtes sobre si el salt final amb
què corona U seva cursa dels 100 metres (de la qual ostenta
el record mundial, record per altra banda que hom considera imbatible) és mes ràpid que dues de les seves gambades.
Paull pertany a la categoria dels atletes naturals, i és,
dintre de l'esport pugilístie, el boxador sense ciència que Ha
la victòria en el propi instint, més que en els coneixements

t,

*>' 0"'"

A

SEVILLA
El marcador de la victòria

•\rbitre, féu amonestar públicament ei basc <•
manca de combativitat», i^uan Pa nií s'assabentà, el darrer
de tots els que eren a la sala, d'aquesta cridada a l'ordre,
comprengué que per a complir com era el seu deure. ï Àdhuc
per a vèncer, era. necessari restar fidel a ell mateix i fon
aleshores que, escoltant més el eomanament de l'Instint que
el de la intel·ligència es Ut>nç;\ amb cos i r\nima a L'atac i
no cal dir que ïïnmbeeck, el campió de Bèlgica, un jovenot
írtíRsim, extraordinàriament dotat per la natura i ceri:-:
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(28.OOO metres quadrats de superfície)

La rentree que í'eu Ricard Alis al ring de l'Iris Parc va
servir, si -més no, ahir va fer vuit dies, per què hom pogués
apreciar ies grans simpaties amb què compta l'exeampio
d'Espanya del pee welter. Tant en presentar-s^ al ring, com
en finir la majoria dels rounds, coin al final de l'encontre,
l'aplaudiment de la concurrència, que no arribava pas a emplenar tot el local, ressonà entusiasta i com* una prova del seu
content ament. Hauria estat cosa notabüe de presenciar fins
on hauria arribat l'exteriorització de les simpaties del públic, ai Ricard Alis hagués fet aquell dia quelcom de veritablement notable.
Seríem tanmateix injustos si culpéssim Ricard Alis per la
seva actuació davant Pionnier, ja què si el valor pugilístie
del francès ïou en aquella vetllada completament nul en
quant ïa referència a ' veritable boxa, no podem fer càrrecs
a Alis per una cosa en Ba qual ell no hi te cap culpat
Tampoc tenen raó els que asseguren que Alis feu el, ridícul
no fent prendre tot seguit el compte dels deu segona al seu
adversari donada la seva nul·litat, ja què ai bé és veritat
que Pionnier no demostrà ni una sola bona qualitat, la seva
tàctica en escamotejar el combat fou tant meravellosa, que
fins Ricard Alis en restà sorprès i enganyat, com el mateix
públic, que, no havent-se donat compte en llur majoria de
la presa de peü de què havia estat objecte, arribà tins a
aplaudir el francès, que a hores d'ara no deu tenir boca per
a alabar al públic de Barcelona.
Hem parlat més amunt d'escamotejament, i creiem que és
aquesta la més exacta expressió amb la qual hom pugui
designar la tasca de Gabriel Pionnier davant Ricard Alis.
Altre qualificatiu no pot trobar-se que sintetitzi millor aquell
continuat fugir o agafar i'adVersari per a evitar els seus
atacs. Per altre cantó, degut segurament a haver practicat
la boxa amb excés, totes les facultats quue podríem anarnenar
nobles resten en Pionnier completament abolides, fins a l'extrem que inclüs en els més petits detalls de la boxa del francès hom hi nota a simple vista grans defectes.
'
De totes maneres, Pionnier resultà sempre un os dur per
rossegar, i encara que davant de Ricard no fou ni un sol
moment perillós, aquestes es trobà amb dificultats per a poguer intensificar el seu atac, degut al simulacre o escamotejament a que més amunt hem fet referència, a que, com ja
diguérem en ocasió del seu match amb Egrel, el seu cop de
dreta no és ara tan eficaç com abans.
Pel demés, Alis va boxar «en beauté» durant els deu
rounds, amb molta varietat i amb gran correcció, la qual
cosa expJíca la satisfacció de la concurrència.
Kn la mateixa reunió hi hagué, com és natural, diversos
altres encontres, cap dels quals assolí veritable importíTncia.
No en parlarem.

Alverel bat Paul Fritsch
Martínez serà el seu pròxim adversari
Aquest match, celebrat dimarts passat a París, significa,
al nostre entendre, la definitiva consagració i introducció en
t«l pugilisme europeu d'un valor de primer ordre en la
categoria dels pesos lleugers. Fins ara, no sabem per què,
hom no havia volgut creure en Alverel, malgrat el Beu punch
Í els brillants resultats que havia obtingut en tots els combats
que havia fet. Creiem queu la victòria queu ha assolit darrerament davant Pauul Fritch, al qual en ei transcurs de Ten:
contre, experimentà moments de perill anant a terra diverses vegades, li haurà valgut el reconeixement ae la seva
vàlua àdhuc pels que fins ara a.'havien mostrat més escèptics,
Juli Alverel, que tinguérem ocasió de veure una vegada a
París davant el campió de Turquia Mazloum, és un home
dotat d'un punch realment extraordinari, en vista del qual
L.O sabem pas què farien els Vinez i els Martínez. El seu
únic defecte es l'ésser quelcom curt de talla, p*er bé que la
seva habilitat en fer arribar els cops ai mento del contrari
és tan grant que tanmateix hi ha vegades que hom no s'ho
•xpUcava.
A 'a mateixa reunió que Alverel va batre Fritcli, Roüaiwi
Tol i Francis Charles feren match nul, protestant-se la decisió, car segons el parer de la majoria havia guanyat Tacglèa. EJd Francis va batre Asensio, i ei nostre conegut Daniel Arnaud Pegausano, amb la victorià d1 Al verd davant
Paul Fritsch, ens arribà la notícia de la celebració d'ma match
Alverel-Martfnez a celebrar a París el pròxim dia 26. ïfo hi ha
pas cap dubte que la celebració d'aquest inatch és ja Indispensable per a designar el chal.lenger del campionat d'Baropa del pes lleuger, títol del qual és usufructuari Llúcia
Vlnez.

ELS AMATEURS
La Federació Catalana de Boxa acordà ep una de les seves
reunions últimes estimular tot ed possible la boxa amateur
recomanant als cliíbs afiliats que facin campions de clubs a
fi i efecte d'estimular els boxadors. Sabem que aquesta indipel Catalunya Atlètic
cació ba
ha estat favorablement acollida pel
Club, que ha obert des d'arL una competició per a assenyalar
els seus campions.
No. cal dir la satisfacció que ens produeixen aquests acords,
que ens plauria veure secundats pels demés clube.
Pot ser fóra convenient que cada club pugues formar vfi o
dos equips de boxadora que, celebrant encontre» amistosos
amb ets d'itres clubs d'ací o de fofa, mantinguessin sempre
latent l'interès de la joventut en favor de la boxa.
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Automòbils
Aeronàutica

Les millors i més reputades marques
del món, exposades en 210 stands
Reial Aero Club de Catalunya, Aeronàutica Militar, Escola
Aeronàutica Naval, Línies Aèries Latécoére, En Jordi Loring, Penya de l'Aire.
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Camions, Omnibus

Canots Automòbils, Motors
Marins, Neumatics, Motos, Cicles, Accessoris de totes
classes, Vestits, Publicacions, etcètera, etcètera.
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NOVES DE TOT ARREU
Jim Moran i Schladenhaufen lian aconseguit altres dues
fulminants victòries a TTeuta, l'un vVncent por k. o. ea un
round Hartley i el darrer obligant a abandonar Fèlix Kodriguez al cinquè round.
—La boxa a Suècia està preaent un increment bastant notable, com ho proven els resultats obtinguts a Gothemtmrg
el dia 30: on Harry Persson va batre netament Humbeesk i
Tancred Martin posà k. o. en un round Chik Nelson.
Sclllie, campió d'Europa i de Bèlgica del pes gall, obligà
ïou Iou a abandonar el 6 del corrent a Brussel·les.
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•EL COCHE MAS RAPIDO DEL MUNDO

S.A. ESPANOLA Ing. NICOLA ROMEO y C'-i
DIRECTOR R. ANDRÉS C y FABIÀ

LAURIA 73.

BARCELONA

Telef. 2264C.

Mundial de Velocitat sobre el circuit de Cremona

a 195 km. per hora
II GRAN PREMI D'EUROPA

Primer

solut

(Campari)

III GRAN PREMI D'ITALIA

Primer absolut

(Ascari)

i els tres llocs següents

El cotxe més ràpid del món
de l'Automòbil
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Sala A, Stantís 247 al 249 i 253 al 255

