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DELS PARTITS BARCELONA - BIRMINGHAM
Els anglesos no han aconseguit igualar les seves exhibicions d'antany. — Es cert, però, que l'estil sobri
i personal de Platko ha contribuït en gran part als falaguers resultats del Barcelona.
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19 DE MAIG 1925

SABER PERDRE
Diuen que els equipiers de l'Arenes (i ells mateixos se'n vímten.) bon punt hagué acabat el parh.it de
Sevilla foren els primers de cridar un «Visca els
campions !», amb el qual reconoguereii noblement i
esportivament la seva derrota ensems que l'equip
català com campió peninsular d'enguany.
Una actitud semblant no vol pas dir que un resultat per ells tant desfavorable del partit de referència no els contrariés vivament, sinó que com
bons esportius saberen, tot seguit sobrcposar-sc ni
contratemps i retre homenatge a la justícia dcclarant-se batuts.
La premsa del Nord, en sa majoria, va sapiguer
així mateix l'endemà de la derrota dels seus representants adoptar una actitud digna reconeixent la
superioritat dels nostres jugadors damunt del terreny.
No hi ha pas dubte de que els bascos, i ara ens
han donat un bell exemple, saben perdre. La llàstima ha estat que a l'actitud noble, correcta i verament, esportiva del principi hagi succeït un canvi
inexplicable l'origen del qual ha estat, sens dubte,
la posició adoptada per una part de la premsa madrilenya davant de la victòria dels catalans.
Aquests madrilenys, contràriament als bascos, ens
han demostrat que no saben perdre. La desfeta de
que foren objecte els equipiers de l'Athlètic de Madrid a mans del Barcelona els ha fet sortir de fogó.
Això ha fet que els cronistes de Jnformaciones i
.1. B. C. hagin sortit aquests dies amb una sèrie de
consideracions i arguments que fan Ircncar de riure
i no hi ha pas dubte que els lleven tota autoritat
per a tractar de coses d'esport.
El senyor Soriano pretén des de les planes del
primer dels esmentats diaris que «el campeonato de
Espaíía ha sido ganado por un húugaro» ; i el cronista que firma Hubryk en les columnes del diari
alfabètic, surt amb que si el professionalisme dels
jugadors del Barcelona ha estat la causa de la desfeta dels seus.
La vostra actitud d'ara, l'imuriau haguda de manifestar abans de jugar per a que la poguéssim
creure, i no ja tan sols manifestar-la sinó amb consonància amb ella amotllar els vostres actes fins arribar a una abstenció total i completa. El que vos
ha passant és que vosaltres us pensàveu guanyar i
heu perdut, i ara, sense, adonar-vos de que us tireu
terra als ulls, sortiu amb excuses per a atenuar la
vostra derrota...
L'esport té innegablement coses bones i coses dolentes, però ningú no negarà que no hi ha res més
formós en ell que el sentiment de l'esportivitat segons el qual aquells que prèviament se sotsmelen
al. resultat d'una prova esportiva accepten de bon
grat un resultat qualsevulla, favorable o advers, i
consideren com una humil·liació, com un acte denigrant i completament contrari a la dignitat cercar
atenuants a una desfeta.
La llàstima és que aquest, sentiment que en els
camps de joc poques vegades falla, no es reflectí
més sovint en les columnes de la premsa i que els
que hi manquin no s'adonin que el que fan, en
definitiva, és rebaixar a aquells a qui es pensen
servir.

AUTOS - CICLES - MOTOS

Número solt: 30 cèntims

material del seu favorit. Però és que després del
precedent de Zamora, que d'ençà que s'ha aficio:ial al volant falla tantes pilotes, es •<-ptatl.l;!stest recelen que al seu. home li passi el mateix.
No hi ha amistat més durat)! que. la que neix
entre els esportius cu els terrenys de joc, perdent o guanyant.
LORD DKSTÍOROTJI UT
*
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Lloat sia P n i , que els nostres xicots posseeixin l'esperit esportiu. Mentre això duri jo iio
crec que Anglaterra pugui anar a menys.

SIR W. DE FRECE
*

IS

*

Els interrogants floreixen a les pàgines de la
nostra premsa esportiva en forma que fa fredat.
A la Primera pàgina, a les pàgines interior i a
les darreres, les grans titulars seguides d'int arrogants torturen la ment del pobre, esportiu que
no saj' que respondre :
«Podran els blancs guanyar els negres?* Es
que en Valaudari.es vestirà per fi la samarreta
úels Alioli's l'\ C. ?» «S'adjudicaran els blaus,
una vegada més, el cobejat trofeu Rafeques';'»
I'~à l'efecte de que en lloc d'informar el públic
els periòdics pretenguin que el príblic els informi a ells. Nosaltres creiem més adequades a la
realitat unes titulars semblants :
«Ignorem d'una manera, absoluta si guanyamn ets blancs o els negres.» «Ens és del tot impossible discernir si la samarreta dels AliaU's
/•'. C. arribarà a formar part del guardarroha
d'En Valaudarics.il «No sabem vi una paraula
r
especte de si el trofeu Rafeques restarà en posessió dels blaus.»
Votser d'aquesta manera la premsa esportiva
bo i informant millor els seus lectors trobaria
<a manera de no haver de publicar-se 'c.nt sovint...
:fc

:ü

:[:

Entre els •milers i milers d'entusiastes que tributaren dimarts passat als jugadors del Barcc]oua l'entusiàstica rebuda que tothom sap, foren
diverses les persones que pogueren notar la presencia d'alguns individus el posat equívoc a't Is
quals feu néixer àdhuc en els més confiats les
més greus sospites respecte de la legitimitat d"
llurs intencions.
Ren aviat- però les coses foren posades en el
seu lloc i la iulrauquillilal que havia comença!,
a néixer en els esperits d'algnns iemorecs s'esvaí completament. Els individus a que hem. cil·ludil eren inofensius socis de l'Espanyol ijv.e liesiíjosos de no ésser reconeguis i volent per altra
banda satisfer un natural desig de curiositat havien acudit a la manifestació portant sengles
barbes postisses...
*

*

Segons la liquidació establerta per la Federació Espanyola, en el partit de. Sevilla hi ha hagut un dèficit de pessetes 6.421, puix només es
recaptaren 27.600 pessetes contra les 34.000 a que
pujareu Ics despeses.
Només es varen vendre. 4.440 entrades.
Les xifres han estat sempre els arguments de
més gran eloqüència... quan es tracta de pèrdues. En canvi si s'haguessin obtingut beneficis, ningú no n'hauria tingut esment.
**%
Ja se sap ; quan un cercle passa una mala tongada, les baixes plouen. Quan s'arriba a campió, les altes pugen en proporcions fabuloses.
No cal dir que cl Barcelona gaudeix avui d'aquest efluvi de noves adhesions, tan valuoses
pel nombre como per la qualitat.
F.ntrc els q-ue darrerament s'han inscrit, figura el nom d'En Francesc Cambó.
El senyor C... és un conegut ind-ustrial de la
Barcclonctn ; té accions del Palau Reial, és monàrquic disciplinat i varen fer-lo regidor. A més
a més de totes aquestes condicions era el que
se'n diu un. anti-futbolista endemoniat. Això del
futbol no ho podia pa'ir l'home. Però dimarts
passat van dir-li que havia, d'anar a rebre en
nom del Municipi els campions i ell, sempre
disciplinat es resignà al sacrifici.
Piuiueuge passat, però, el senyor G... assistia al seu primer partit de futbol i algú ens assegurava que fins ja s'havia, fet soci.
Efectes de la victòria o conseqüències del càrrec.'..}
*

:ï-
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De K1 Diario do Montevideo, arran de la -;:ielòria dels catalans sobre, el tcaru «nacional -urugitai :
En .Montevideo uadic fesleió el Iriitnlo th /
leani barcelonès. Era evideute la alegria de les
espaiioles, però ui se hizo ninguva clase de manifeslación. I.os iriunfadorcs demostraran ^ran
prudència. Ademàs, la mayoría de los .espaiioles
a pesar del- lògica entusiasmo, caían en una dedaración un tanta extrana : \ Que quiere iisted
qu ' le diga I Entre un català]] y una urugi'j vo.
prefiero siempre a un ur-uguavo.
:V # ü:

El Muiulo comentant arran del doble triomf
futbolístic la gloriosa jornada de diume.uge va
fer vuit dies assegura molt formal que :
«La proesa del doble triomf aconseguida ja cu
1023 ha eslal ara repetida. Com aleshores els
campionats del grup A j del grup B, han. quedat
en poder de Catalunya.»
I pensar que nosaltres hem viscut dos anys
creient que aleshores l'Europa havia estat batut
per l'Atlètic de Bilbao]
:;: :i: :j:

10. jugador Vlallko ha adquirit cque'^a se1mana un automòbil. D'això els periodistes de
Madrid encara no en saben res, perquè sinó seria bó de llegir els comentaris que. hi farien.
Ver cert que la notícia, no va agradar gaire als
wolis admiradors de Vlattko als quals semblava
que havia d'engrescar aquest evident progrés

sis *

En Torralba, s'ha estranyat molt que al pas de
l'equip campió per Madrid cap representació del
Casal Català de dita ciutat fos a l'estació ni a
rebre ni acomiadar els vencedors.
Es veu que no sap que el Casal Català de Madrid, és una entitat purament recreativa, aixopluc de mitjos catalans descolorits que no han
arribat a adquirir accent castís i així poden jugar al dòmino i discutir sense que els tirin en
cara llur sintaxi
rudimentària.
Ara., això sí, el Casa] Català per altra banda
realitza, una obra de. pau i concòrdia harmonitzant els caires pintorescos del nord est i del centre de la península. A tal fi organitzen cada juer;;va. a base de beure mauçauilla amb porró i combinar les sardanes i cl canto jondo, que és la delícia de les marcs que intenten casar les filles.
:ií

*

t'na marea d'automòbils americana ha decidit,
visla la creixent oficio a la T. S. I7., dotar els
seus cotxes d'un aparell, receptor que permeti
estant, el cotxe en marxa anar sentint els concerts i coníerèucics de les estacions emisores
pròximes.
La idea no està malament, però els qus posseixin cotxes d'aquests
hauran d'anar amb
compte a que Valido a la T. S. F. no els distregui fins a l'extrem d'errar-se de camí... o bé de
pujar distrets amb llurs cotxes escala amunt
tius als terrats, per tal de sentir Londres o
A astral ta.
A Barcelona uns caixes així equipats tindrien
l'avantatge de que hom no Cs donaria compte
del mal estat dels empedrats.
-.f.

::• :?•

Cal assabentar-se el dia de la tornada de Samitier i. Piera per anar a rcbrc'ls.
I'l t)ia.u Clut) anqlès de futbol dlvertcm», per sortir de la manca d'è.rils que pateix, va. assegurar-se
fa unes si'l setmanes els serveis de quatre nous jugndnrs: O'Doiiell, Kevnedy, Dean i Millingion. Els
iinati-e luijadois costaren a. VEvcrton unes 250 mil
jiessrl es.

4 inb tot, posteriorment a V adquisició dels nous
elements, Ercrton no ha pogut, marcar més que
quatre gols en sis partits, tocant n. noi per juqador,
o si quin n més d.fí seixanta mil pessetes per gol.
Evidentment, és car, molt car, massa car.
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El 14è Congrés de la F. I. F. A. que se celebrarà a Praga, els dies 24, 25 i 26
del corrent maig
Importància del Congrés.—Els dos corrents que toparan. — Amb Anglaterra o
contra Anglaterra?—Polèmica entre alemanys i austríacs.—Els punts de l'ordre
del dia.—Interessant proposta dels suecs pels partits internacionals
Punt 10: Eleccions pel període 1925-26. CoAccedint a la sol·licitud dels amics de L'ES- Ordre del dia del Congrés
mitè de la F. I. F. A. Revisors de comptes.
PORT CATALÀ, vaig a tractar d'alguns dels
ORDRE DEL DIA DEL CONGRES
Delegats a 1'"International Board". Delegat al
punts de discussió més interessants que es planL'ordre del dia de la propera Assemblea de
Congrés Olímpic.
tejaran en el proper Congrés de Praga.
delegats de la F. I. F. A. compren des del punt
Punt n : Designació del lloc i data pel proEl punt central dels debats serà certament la
1 al 6, el discurs d'obertura, la lectura de la llis- per Congrés de la F. I. F. A.
qüestió de la definitiva reglamentació de 1'"Esta des assistents, aprovació de l'acta del ConPunt 12: Partits internacionals per 1925-26.
tatut dels Amateurs. Amb aquest motiu hi haugrés de París, memòries del secretari i del trePunt 13: Assumptes generals.
rà una important controvèrsia político-esportiva
sorer
i
examen
de
les
peticions
d'ingrés.
entre els delegats alemanys, que compareixeran
El punt 7 és el més nodrit. Tracta de les pro- Propostes d'esmenes a les Regles
per primera volta al Congrés, i els delegats auspostes d'esmenes i ampliacions a l'Estatut de
tríacs.
Es tracta només de propostes de les Federala F. I. F. A. i dels Reglaments que han d'anar
La Federació Alemanya ha adoptat, valent-se
cions continentals. Les angleses seran presena la Comissió especial i que presenten les Fede la Federació de les comarques occidentals,
tades a la reunió de l'Internacional Board per
d'esperit nacionalista, una hipòcrita i radical ac- deracions adherides per separat.
ésser discutides conjuntament amb aquelles.
a) Proposta de la "Federació Suïssa de Futtitud. Ha prohibit els partits amb equips profebol i Atletisme", que té per objecte l'article 32
sionals, i darrerament ha negat el permís per a
cel·lebrar un partit entre els equips de les ciu- i diu: "Un jugador no pot jugar sense autorit- Propostes de la Federació Italiana
tats de Colònia i Viena. Aquest fet, pel cap baix zació de la Federació de procedència, per més
Es marcarà un sector de 10 yardes fora de
d'una altra Federació Nacional. Sols en el cas
demostra aue la Federació Alemanya ha declal'àrea de "penalty", fora del qual deuran posarque s'obtingui el permís de la Federació a què
rat el "boycott" a Àustria, i això està en oberta
se els jugadors en donar-se el cop de peu de
pertanyia abans, pot donar-se-li l'autorització
contradicció amb els reglaments de la Federació
càstig."
per
actuar
en
altres
països.
Internacional.
"Encara que pugui marcar-se un gol direcb)
Proposta
de
la
"Federació
Hongaresa"
Potser encara la qüestió de f"Iníternational
tament d'un còrner, el cop de peu d'angle no
apoiada
per
la
"Federació
Polonesa"
i
per
la
Board" que es discutirà al Congrés, arribarà a
"Unió Belga": Tot jugador que deixi la seva perd la categoria de "free kick" (cop de peu
apassionar més intensament. Es sabut que
lliure). Per tant, el jugador que posi la bala en
Federació sols pot ésser autoritzat per jugar per
aquest extrem ha indignat tant a Anglaterra,
una altra després d'un any d'estada al país d'a- joc no podrà tornar a tocar-la abans d'haver-ho
que no trametrà cap representació a Praga. Ani.'·.t un altre".
questa darrera. Abans d'autoritzar-lo per jugar
glaterra està agreujada, perquè el Secretari de
"El porter no pot ésser carregat dins l'espai
a
la
nova
Federació,
aquesta
ha
de
comunicar
el
la F. I. F. A. dirigí una lletra a la "Football
de la superfície de porta (gol-àrea) tingui o no
seu
intent
de
concedir
l'esmentat
permís
a
la
de
Association" demanant-li com era possible que
tingui la bala a les mans. Tota transgressió a
pretengués enviar un equip a Austràlia sense ha- procedència. Quan un jugador s'hagués establert
aquesta regla serà considerada com "foul".
en
un
país
que
no
fos
el
seu,
i
tornés
a
aquest,
ver sol·licitat abans permís a la Federació InLa "Federació Sueca" presenta la següent
sols
podrà
jugar
en
la
jurisdicció
federal
del
seu
ternacional.
proposta.
país
natal
si
la
Federació
estrangera
a
què
estiInglaterra no vol passar de cap manera per
"Tota nació pertanyent a. la F. I. F. A. té
gués abans afiliat dóna el corresponent permís.
que 1'"International Board" sigui reduït a un
el dret d'incloure a la llista dels àrbitres interc)
Proposta
de
la
"Federació
Sueca"
apoia"Internbritish Board", és a dir, que restin liminacionals, els que cregui amb aptitud reconeguda
da per la "Federació Finlandesa":
tades les seves funcions només a la relació enper ésser-ho, encara que siguin més de cinc.
Partits
internacionals:
Un
partit
internacional
tre les Federacions de la Gran Bretanya.
Les Federacions seran responsables dels seus
entre
dues
Federacions
és
aquell
que
juguen
dos
Fins ací 1'"International Board" ha estat, i és
àrbitres."
equips
que
representen
el
país
de
la
respectiva
encara, l'autoritat internacional suprema que ha
Els "Estats Units" proposen que s'autoritzi
Federació i que es juga en el territori d'una
regulat les regles del joc. Això era lògic i procel'entrada al camp d'un suplent per ocupar el
d'elles. Un partit sols pot ésser reconegut com
dent en aquells temps en què Anglaterra era su1 internacional, quan a demanda de les dues Fe- Hoc d'un jugador lesionat, abans de començar
perior als altres països conreadors del futbol, en
els partits amistosos. L'enunciat d'aquest extrem
deracioins interessades ha estat autoritzat per
classe de joc i en l'avantatge del temps a condeu ésser equivocat, ja que l'actual reglament ho
un
Congrés
o
pel
Comitè
de
la
F.
I.
F.
A.
La
rear-lo. Avui creu la F. I. F. A. (és a dir el seu
autoritza, àdhuc en haver-se començat els partits,
sol·licitud
del
permís
es
farà
dins
els
catorze
dies
secretari) que les nacions continentals no necesessent aquests amistosos.—N. de la R.
d'haver-se concertat, o el més tard catorze dies
siten la guia i l'experiència d'Anglaterra, i vol
Les esmenes d'Anglaterra són ja conegudes.
abans
de
la
data
fixada.
Si
un
partit
autoritzat
formar la Comissió de Regles amb perfecta lliEs refereixen a V'offside", sobre el qual hi ha
pel Congrés no té data assenyalada, s'haurà de
bertat d'acció.
dues proposicions: la ratlla paral·lela a la de mig
comunicar aquesta el més tard catorzt dies
De la discussió en vindran imprescindiblement
camp, marcada a les 40 yardes de cada porta, asseabans
de
la
mateixa,
al
secretari
de
la
F.
I.
F.
A.
algunes topades, perquè Anglaterra té a la
nyalant l'espai on es pot donar només l'offside, i
Un
partit
pot
no
ésser
reconegut
com
a
interF. I. F. A. una situació de privilegi. Així, cap
l'assenyalament de dos jugadors per comptes de
nacional
per
la
F.
I.
F.
A.,
si
una
de
les
FedeFederació que depèn d'un altre organisme na- racions interessades protesta.
tres com és ara necessari que tingui un davanter
cional no té a la F. I. F. A. veu ni vot. Els aleentre ell i la porta contrària per no estar offside.
Un
partit
internacional
s'ha
de
jugar
segons
manys de Txeco-eslovàquia (33 per 100 de la
Si s'acceptés la primera d'aquestes propostes
els Reglaments admesos per la F. I. F. A Tot
població total amb Federació independent de la
(la de la ratlla a 40 yardes), la qual cosa no semjugador ha d'ésser de la nacionalitat de l'equip
Nacional Txeca) es troben en aquest cas, que és
bla possible, caldria fer altra esmena a la Regla T
què juga, i el jugador que hagi jugat per un
semblant al dels catalans dintre la Federació Esque parla del marcat del terreny.
país,
sols
podrà
jugar
per
una
altra
quan
per
un
panyola. En canvi l'Imperi Britànic pot trameAltra proposta d'esmena és que al "throw-in"
tractat
o
per
adquirir
la
nacionalitat
sigui
ciutre delegats per Anglaterra, Escòcia, Gales e
(llançament de la pilota per les línies laterals),
tadà
del
mateix.
Cap
Federació
Nacional
no
té
Irlanda a la F. I. F. A. Això és ja una vella trael jugador no haurà de tenir necessàriament els
el dret d'excloure un jugador que estigui qualifidició, i ara contra aquests i semblants privilegis
dos peus damunt la línia, i podrà llançar la bala
cat pels partits de la Federació respectiva, dels
s'originaran importants debats.
des de més enrera de la mateixa.
partits internacionals d'aquesta. Si dues FederaEs d'observar que la política d'Hugo Meisl i
Per fi, la Regla 10, en ço que es refereix al
cions interessades es posen d'acord, la F. I. F. A,
Anton Johanson, és d'una completa amistat amb
"còrner", tornarà a la seva redacció d'abans, afepot
donar
a
un
jugador
el
permis
per
jugar
a
faAnglaterra, i per tant està orientada en contra la
gint-s'hi la paraula "eliminada", a fi d'evitar falvor d'un país, que no sigui el seu. Una nació
del secretari de la F. I. F. A. Hirschman, i
ses interpretacions.
que
hagi
admès
el
professionalisme
pot
fer-se
com ocorregué al Congrés de París, sembla que
representar
per
jugadors
professionals
en
paraquesta volta encara s'imposarà potser amb més
tits internacionals, mentre el partit no sigui exforça.
Les demandes d'admissió al si de la F. I. presamente convingut entre amateurs.
LS nostres esportius no poden ara queixar-se
L'àrbitre, per un partit internacional
pot
F. A., pertanyents totes a països de Sud Amèésser designat per acord d'ambdues Federacions
per la manca d'una revista que empleni el
rica de nissaga espanyola, segurament que seinteressades, i haurà d'ésser reconegut per la buit existent fins ara.
ran totes ben rebudes. Han estat cursades les
Federació a què pertanyi, com a àrbitre intersegüents sol·licituds: Lliga Paraguaya de Footnacional.
La subscripció és l'ajut més eficaç i positiu que
ball, Federaçión Chilena de Football, Federación Deportiva Guayaquil, Federaçión DeportiTota Federació té el deure de remetre al se- pot fer-se per al manteniment i prosperitat de
va Los Rios.
cretari de la F. I. F. A. una llista dels àrbitres
designats per partits internacionals. Les FedeA més a més es parlarà del projecte de modiracions són responsables de la capacitat de l'àrficació de l'"affside", punt sobre el qual ha de
bitre designat.
decidir 1'"International Board" en la seva imEl comitè de la F. I. F. A. pot suprimir de la
mediata reunió del 13 de juny, que tindrà lloc a
lluita tot àrbitre que al seu juí no lingui cate- que cal difondre i portar a tots els recons on es
París. Es de remarcar que en cas d'acceptar-se
l'esmena que es proposa, i sembla que ha de goria d'internacional.
faci esport.
ser-ho, en endavant el davanter no es trobarà
Punt 8 de l'ordre del dia: Amateurisme i proRemetem als amics que ens els dem anin, caren posició "offside" quan tingui a dos contraris fessionalisme.
(fins ací eren tres) entre ell i la línia de gol
Punt 9: Reunió de 1'"International Board" nets de subscripció que faciliten l'obra de difusió
contrària.
el 13 de juny (modificació de la regla de 1'"offi propaganda.
side").
DR. WILLY MEISL
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L'Automòbil

N AT A G I O

a l'abast de tothom

Joan Barba
Si V. no té encara un
auto és perquè no vol
a la

Granuía Diagonal, 394
departament de vendes de cotxes
procedents de canvis per

2,

VEHILS i VIDAL
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'"Limitat, i els èxits precisament d'aquella època
heroica» de nostra natació son deguts quasi en
absolut a En Barba.
En aquests dics que ha començat a disputarProcurem, doncs, que cada any la disputa del
se ja per cinquena vegada i en torneig de water- premi al seu nom instituït, sigui per tots nospolo la challenge perpètua que porta el nom altres una remembrauça, no ja del seu nom que
«l'remi Joan Barba», bé pensem que no serà so- sempre tenim present, sinó de les seves niés exbrer de dir aquí quatre mots en recordança d'a- celses qualitats i virtuts, que serviran per a sequeust nostre gran nedador i excel·lent company guir-ne les petjades d'amor i entusiasme que
que donà lloc a la institució d'aquest premi.
ens deixà marcades en la natació catalana.
Joan Barba! Quina amargor no ens deixa el
pronunciar el seu nom ! L'esport li llevà la viM. BASTE
da, ell precisament que tant l'havia estimat!
Dintre el present, mes de maig, en el seu dia
El premi Joan Barba
1(1, es compleixen els cinc anvs de la seva tràgica fi. I encara, n'estem, segurs, cap dels que

El C. N. Sabadell bat netament
el C. N. Mataró

(La marca que s'ha imposat)

Oferim cotxes de diverses
marques a preus de veritable reclam

No desaprofiti aquesta ocasió
que podem oferir-li gràcies a la
nostra organització especial
Joan Barba

Wa K a W»

CAMISERIA

C A T A L À — 5

El passat diumenge va començar a disputarse la challenge «Premi Joan Barba» entre equips
de water-polo; tenien d'enfrontar-se els equips
del Sabadell amb el del Mataró i el de l'Arenys
amb el de l'Atlètic, però sols es pogué celebrar
el primer per incompareixença a l'hora de l'equip de l'Arenys.
Amb tot, el partit que vegéretn ens compensà
força la desil·lusió de no veure'ls tots dos .
El Sabadell va desenrotllar des d'un principi
un joc de conjunt molt bonic que saberen rematar els seus davanters a gol, aconseguint la victòria indiscutible per 4 a o, entrats tres al primer temps i l'altre a la segona part.
El Mataró que es presentà amb elements nous
dintre del water-polo, es defensà com va poder,
però un xic desordenadament, que fou la causa
principal que no s'enteguessin per marcar, encara que fos el gol de l'honor.
Demostrà el Sabadell ésser més equip que el
Mataró, i és que no endebades hi havia en ell
elements tan valuosos como en Fornells, en Garcia, en Galan i en Vilanova. El Mataró quasi
tot elements joves i poc habituats al joc, fora
d'En Tufii i d'En Majó, no podia defensar-se millor del que ho feu.
La nostra coral felicitació tant a l'un com a
l'altre pel partit que feren, el que ens fa tenir
esperances de veure un ben disputat campionat
de Catalunya.

el coneg-uereji i el tractaren no han aconseguit
oblidar-lo!
I és que ell, que fou sempre tot noblesa, posava en tot quan intervenia l'ardidesa del seu
BARCELONA
esperit jove, franc i desinteressat. Com que de
Els infantils del C. N. Barcelona
l'amistat i companyonia en tenia el veritable
concepte, en ella hi abocava totes les seves virhan inaugurat el seu propi camp
tuts més característiques.
Nosaltres particularment en tenim d'ell els
—El diumenge i abans dels partits del Premi
més grats records. Fou en la iniciació de la nos- Barba, els nanos del Barcelona feren un partit de
m Gasmp d& LJ. EL. S a n s i tra vida esportiva que ell, més gran, ens anà in- water-polo,
inaugurant el camp que de dimenfiltrant aquell entusiasme tan seu i del que es- sions més reduïdes se'ls ha preparat. Feren un
tava
completament
sadollat,
per
les
coses
de
napartit força interessant, vegent's'hi alguna juga1 Grans partits interregionals per als dies J
Els seus eucoratjaments els recordarem da beu portada. Guanyà l'equip blau per 2 a 1,
I
21 i 24 de maig a les 5 de la tarda
I tació.
sempre com el més agradable d'aleshores, i els sobresortint dels guanyadors el petit Jiménez, i
seus consells, sempre desinteressats, que ens do- dels vençuts el porter, el nom del qual no recornava, ens feien l'efecte que eren més de l'amic dem.
que no pas del mestre com podia ésser
Per això nosaltres voldríem que constés ara i
El festival d'homenatge a Emili Solé
sempre, demés de totes les altres qualitats innomPer al dia 24 del corrent ha organitzat el C.
CONTRA
brables que se li han atribuït—i que creiem justament reconegudes—aquesta del mestratge des- N. Barcelona un festival d'homenatge a l'Emili
interessat i encoratjador que tenia per a tots els Solé. No hi ha que dir l'entusiasme que ell ha
que volien iniciarse al seu esport predilecte, la despertat entre tots els elements de la natació,
ja que els verament esportius volen dedicar-li
natació.
I és que realment ell sentia un amor immens les primícies d'uns intents de record, i els demés contribuiran a que l'acte revesteixi els caI Els beneficis d'aquests partits van destinats = i profund per la natació i si això fos possible, ràcters veritables que es mereix la personalitat
diríem que encara el sentia més fort, per al seu
%_
a la VII Volta Ciclista a Catalunya
J? Club, el Natació Barcelona. A la prosperitat d'a- d'En Solé.
En parlarem en el pròxim número.
11
quest va dedicar-hi tots els seus esforços i afanys,
^'''llllllllllllllHlllllllllllItllIllllllallllllllllllllililllÜl·lIlllHlliliNllIlllllinillllllllllllllIlll ''"
sense regatejar-li mai el sacrifici que el pogués
costar.
Qui no el recorda en totes les festes que organitzava el C. N. B. dedicant-hi tots els seus esCATALÀ
forços en les múltiples activitats a desenrotllar,
I teu diari és
ja que des de les menys aparatoses, les d'organització fins a les glorioses de concursant, pasRotatiu català
sava per totes, fins per les agres de director.
Dues» edicions diàries
Ell empleanava tots els llocs amb entusiasme
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lis BalomDi

La Veu de Catalunya

La Publicitat

6 — L ' E S P O R T

C A T A L X

:

=\9

iiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M A I G

D E

1 9 2 5

hagi designat per representar Catalunya en una
de les proves més dures, tenim l'obligació de no
defraudar-la. A tal fi no planyerem tot el que de
nosaltres depengui perquè quedi en bon lloc, no el
nostre nom que ben poc, val, sinó el motorisme
català la representació del qual ostentem amb orgull.
1. MACAYA, J. VIDAL.»

MOTORISME
Els catalans al «Tourist Trophy»

Una conversa amb Macaya i Vidal
Quan aquest número arribi a l e s mans del llegidor, Macava i Vidal ja seran en terra anglesa.
La iniciativa de trametre dos representants
del molorisme Català a una de les proves niés importants del. món, si no la més important, fou acollida com es mereixia. Els incidents sorgits al seu
entorn no han perjudicat en res l'èxit de la subscripció patrocinada per Penya iihiii. Al seu degut
temps fou formalitzada la inscripció, i acceptada
tot seguit.
Dissabte marxareu Kn Vidal i En Macaya, els
quals s'han acomiadat de Barcelona amb un entusiasme prometedor. Més avall donem la iïelra que
ens han tramès.
Pocs dies abans de llur sortida, tol i el tràfec que
suposa un viatge, han pogut concedir-nos uns moments.
—Jo—digué En Vidal—havia tingut sempre il·lusió de poder córrer al T. T. Per això
ja l'any
passat estava decidit a prendre-hi pari1, malgrat, el
considerable sacrifici econòmic que això representava. La Casa Norton m'havia ofert una màquina,
oferta de la qual estic agraït perquè llavors jo no
tenia cap relació amb la dita casa. Per què no vaig
prendre-hi part, s'ha fet públic aquests dies, i no
cal que eh parlem.
Comptant aquest any amb més mitjans materials
i una atmosfera favorable, gràcies sobretot a la
desinteressada propaganda de premsa, podem anarhi ivmb prou lemps per a estar ben preparats.
— -Tenim entès que el circuit del T. T. és dels
durs .([tic es puguin troba? i cal tenir-lo beu, conegut.
—Per això — diu Macaya - hi anem tan aviat.
Primer hem d'anar a Birmingham, on radica la
fàbrica Norlon, amb màquines de la qual correrem.
Alií ens seran lliurades les motos i podrem assajaries per a la «mise-au-point».
Els anglesos tenen un elevat esperit esportiu; les
nostres maquines seran absolutament iguals que
les dels altres corredors de la mateixa marca. Ara,
que a cada maquina el corredor sabrà treure-li alguns quilòmetres mes segons la seva traça.
lle tota manera, donada la mena de cursa que és
el T. T., quatre o cinc quilòmetres mes de proinig
tenen poca influència sobre el resultat, perquè les
velocitats no poden ésser mai gaire elevades. Polser té més influència la manera de prendre els viratges.
Acostumats com estem a les carreteres en mal
estat, no ens vindrà massa de nou un circuit accidentat i difícil. La successió de pujades i baixades
obliga a continus canvis de marxa. A això es deuen
la. majoria d'abandonaments durant la cursa, la
qual. si és dura per a les maquines, no bo és
menys per ais corredors.
Tard; Kn Macava com En Vidal tenen, i es comprèn, força ganes de guanyar; si no les tinguessin
ja no caldria que s'haguessin mogut de Barcelona.
— Sabem- --digué Kn Vidal—que anem a una cursa
en la qual guanya im de cada categoria, que molts
no arriben a córrer' la dislància assenyalada degut
a. alguns ;;< l'idents. Per això les cases constructores procuri >i presentar un lot de Corredors bastant, nombrós i per assegurar millor una bona classiíiiaciú. Kns les liMireni d'haver amb els millors
corredors anglesos. IVoii'és s'ha de veure la llista
d'inscrits tal com l'han publicada les revistes angleses ; comprèn només r|ne els inscrits amb drets
senzills • manquen encara, doncs, els que s'ho esperen a darreríi hora i així i tol la llista és llargiiíssinn.
Kn efecte. la categoria exlra-lightweigltt ("175 ce.)
compta amb fi inscrits; nghtweight (250 c. o ,
IS insiri's; júnior IW.Í; c c), 47 inscrits; sènior
(!j()() c. c , •!.") inscr'ls ; sidecars (600 c. e ) , ' i 8 inserit -v
Corn és natural, l,i ( urs;> té lloc en diversos n'ics.
El dia 15 de juny -V (ieslin.il a la Ciiteg'ria júnior,
el 17 a Ics mauuiro de 250 c c. i a les de í'00 i c ,
el dia I!) a les de 250 c. c. i als sidecars. Els nostres corredors estan inclosos entre els sèniors.
-N'o serà un handicap, acostumat com està a
les màquines grosses, que En Macava porti una
500 c e ?
- N o ho crec, respongué l'interessat; a més a
més tinc prou temps per entrenar-m'hi. En veig
capaç, dalt d'una màquina de petita cubic.aeió, de
fer el mateix que amb Ics maquines amb què estic
acostumat. Prova d'això és que per decidir el
Campionat del Moto Club ja vaig declarar que no
em feia res pilotar una màquina d'igual cubicació
que la de l'adversari.
Ambdós corredors coincideixen en un igual
entusiasme i una confiança en ells mateixos. Però

D E

El Gran Premi d'Obertura de
l'Autòdrom de Linas - Montlhéry

a

Ignasi Macaya
això no els ía baladrejar sobre el que faran i el
que deixaran de fer.
—l'oi ser que guanyem, potser <\in: no guanyem.
Poden passar tantes coses! El T. T. no és com
moltes de les curses d'aquí, en què a cada categoria hi ha dos incrits o, moltes vegades ho hem vist,
només 1un, que, és clar, no té altre remei que
guanyar , l'erò licure-se-les amb una cinquantena ja
és diferent. i\o és que en dr-ho volguem preparar el
terren\ per si no guanyem, però assolir un bou
lloc, encara que no sigui el primer, ja és un
triomf.
- El que heu de fer—-interrompé un esporlman
que. pertany a una família de molt nom dins cl
niolorismc que eslava present a la. conversa , el
que heu de fer, almenys, és quedar millor que els
altres corredors que no són anglesos. Oue us guanyi un anglès, encara hi passem; però si ho feu
pitjor que aquells Mires, ja cal que no torneu a
.Barcelona.
J. C.

La cursa amb què la pista de Montlhéry obre la temporada és
de cotxes de litre i mig i és disputada sobre una distància de
500 kilòmetres.
Malgrat la poca aíició francesa a la categoria litre i mig, la inscripció ha estat nombrosa i d'alta vàlua.
L'equip francès també comptava amb noms de primera qualitat:
Beuoist, Collet, Cassc, Bodin, etc...
Els millors corredors anglesos hi figuren: Seegrave, Duller, Morgan, i els dos «dimonis» Thomas i Eldridge, les períormaiices dels
quals en la pista de Montlhéry han entretingut l'atenció tot aquest
hivern.
lleu's-aqni els detalls que ens arriben a l'hora de tancar l'edició:
La inauguració de temporada de l'autòdrom Linas-Montlhèry,
on en' juliol s'han de córrer els grans premis anyals de l'A. C. de
F., s'iia vist força concorreguda. La distància a cobrir es de 500 ki"òmetres en 200 voltes a la pista, que mideix 2,500 kilòmetres.
Han sortit els 1G corredors següents:
Seegrave, Conelli, Duller, Thomas, Célerier, Huccieli, Casse,
Goivtte, Frantz, Louis Lefèvre, Guérin, Vellny, joney, Morgan,
Eldridge i Oollet.
Des del començament, els tres pilots de Talbot (Seegrave, Conelli i Duller) es llencen com els més'ràpids i a la quarta volta anaven primers, seguits de Thomas.
Quan íeia una hora que es corria esclatà una forta tempesta,
seguint-se la cursa entre llamps i trons. A la 70 volta Seegrave sofreig rebentada de neuinàtic i passa a tercer lloc. Seegrave, però,
accelera la marxa i volta a un terme mig de 171 kilòmetres, però
l'haver de canviar novament la roda li fa perdre altres dues voltes.
La classiïicació final establerta fou:
Primer: Duller, sobre Talbot.
Segon; Comte Conelli, sobre Talbot.
Tercer: Seegrave, sobre Talbot.
Quart: Kldridge, a vint voltes.
Cal lamentar alguns accidents sensibles.
Kl temps mig del guanyador ha estat de 159 kilòmetres, que és
remarcable tenint en compte el fort aiguat que queia des de la
meitat de la prova i que havia deixat la pista-molt lliscant. El
comte Conelli ha bolcat sense conseqüències per ell, però ferint
greument un dels guardians del recinte.
Apropòsit del gran triomf dels Talbot, la famosa marca que ens
estan coneguda per la seva pariicipació en els grans Premis de
Penya Rhin i Autòdrom de Sitges, en els que eempre ha estat
guanyadora—- és avinent remarcar les paraules de l'Enginyer en
cap del Trust Sumbean i Talbot Mr. Coatelen, dites al noste amic
Oriol Guanyabens en preguntar-li l'impresiò que tenia del resultat
de la última cursa de .1924 en el mateix Autòdrom «Nosaltres portem 5 anys d'aventatge en els estudis de litre i mig sobre tots els
altres..

El IV Saló de l'Automòbil
La gimkana

Kls dos corredors catalans, abans de marxar,
ens ban tramès la lleixa següent:
«Kn deixar liarcelr.na per representin1 cl molorisme català i Penya liliin en cl T. T. anglès, es
elemerd:il deui'e que complim gustosos remerciar
la premsa, per Tajiil. que ha prestat a la idea de
trametre dü> corredors catalans a la clàssica prova
anglesa ; penya üliiu. que ha pres pel seu compte
de dur .•. l·i realitat la iniciativa, i tots els amants
' d(> l'empori que i'ban feia possible.
Agraint a més a més que una opinió benèvola ens

Kn el nostre número passat encara figurava la
data l(i-2(> de maig sota el títol, mentre que en un
anunci hi havia la data certa: 20 de maig, 1 de
juny. Aquesta darrera és, dones, la data exacta
de la duració del Saló.
Des d'ahir que Ics oficines s'han traslladat al.
Palau de la Indústria, on regna una activitat esfereïdora.
Amb la col·laboració de les altres entitats automobilistes i motoristes de Barcelona, el Comitè de
l'Kxposició ha oiganil/al una gimcana, la qual tindrà lloc el dia 27, en els jardins de l'Exposició.
Aquesta gimcana, que promet donar matèria a molles notes de societat, està reservada a sidecars i
aulociclcs, el nombre dels quals no podrà passar
de 25 en conjunt. Amb preferència seran admeses
les inscripcions de dames.
l'er a la dita festa de societat s'han assenyalat
importants premis: copes d'argent per a les'Ires
primeres flames i eis tres primers gent Iemen.
Kls comissaris són els senyors Joan Fames, Joaquim Delfau .i Manuel Garcia.
Kl recorregut dels que hi prenguin part. els serà
indicat amb el plànol corresponent. Cada obstacle
no passat en la forma deguda constituirà una falta ;
In classiïi·.·ació serà establerta pel menor nombre de
falles i a igualtat d'aqnesf, pel menor temps csmençat en el recorregut, el qual temps està sotmès a una limitació de temps. FI recorregut deurà
efectuar-se «non-stop», ço és, sense parar el motor.
Per a les daines, però, a criteri del jurat, aqupsta
condició podrà ésser passada per alt.
Kl jurat estarà constituït pels Presidents del Comitè organitzador de l'Exposició, Automòbil Club
de Catalunya, Moto Club de Catalunya i Penva
líhin.

PETITES NOTICIES

Joaquim Vidal

-Penya IShin ha publicat ja el reglament de la
cursa en costa de La Rabassada, la qual es disputarà el 14 de juny. No s'han formalitzat encara inscripcions, però gran nombre de corredors i de
ca^cs. d'a·jui. i estrangers han demanat detalls sobre
la dita prova. Això i les impressions recollides fan
preveure que la TV cursa de La Rabassada superarà, de molt les precedents.
-—Al Centre Kx-cursionisla de Catalunya s'ha
constituït una secció motorista, dedicada principalment al foment del turisme en moto. La integren
valuosos elements ja pertanyents al Centre, als
quals és probable que s'afegeixin de nous.
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F U T B O L
Comentari de la setmana
Si no hagués estat exemplar en altres aspectes la final del Campionat peninsular celebrada rerament a
Sevilla, ens hauria servit per convèncer-nos de l'estimació pregona que ens tenen alguns titulats periodistes
esportius de certes ciutats peninsulars.
Cal dir que en aquestes hom ha pogut trobar també
persones assengades que, sense barrejar les qüestions,
s'han limitat a parlar del partit i de la tasca dels
equips i han fet un comentari objectiu en el qual Id justícia no hi mancava. En canvi, han estat nombrosos els
comentaristes que, embolicant qüestions diverses i fent
encara confessió d'odi als nostres representants, han
procurat ferir-nos amb t'arma innoble de l'exageració,
seguint una Unia de conducta reprobable.
A Madrid, a Bilbao, "a (Hjón, a València, alguns
diaris han coincidit en aquesta ofensiva contra nosaltres.
A la darrera ciutat esmentada, els dos o tres periòdics que han rebut despectivament la victòria catalana
—coincidint amb l'actitud correcta o indiferent dels més
—han cregut que no hi havia millor manera de ventilar
apassionades campanges recents d'alguns dels portaveus
barcelonins, que fomentant una actitud de pregona enemistat contra tots, francament, el no saber acabar les
qüestions enutjoses en el moment oportú, no diu gaire a
favor dels periodistes valencians, més quan els culpables d'exageracions apassionades han estat entre nosaltres una minoria. Endemés, si els que han atia/, allà,
l'esperit de revenja són els més pocs, semblen no gens
menys els més influents, ja que llurs incitacions insensates han fet caure damunt els jugadors del Jàpiter,
innoceuts de tota culpa, el verí de l'odi.
A part del cas valencià, que volem explicar-nos per
l'acció irreflexiva d'uns pocs escriptorets de molt poc
senderi, el cas de Madrid i Bilbao japren altres caires.
Hem dit que afortunadament s'han deixat oir a les dues

ciutats paraules inspirades.per la sensatesa, però no es
pol fer mengs que donar una valor a la. coincidència
d'intenció en els que han llençat damunt el nos/re esport
col·lectiu el seu despit.
El triomf català ha fet que alguns pretesos puritans
de darrera hora hagin parlat altra volta de professionalisme. 1 amb aquest motiu han abocat lot el vell repertol·l de paraules feridores.
Aquesta gent s'han entestat a fer el ridícul- sempre.
Parla/- a aquestes altures del professionalisme català.
com si fos mal exclusiu del nostre món, i atorgar-se
patents de puresa a sb de tabals, és voler tractar d'imbècil el públic que sap el que arreu passa sofà la cortina
o fer oposició al títol de ximple.
Si volen catalogar el professionalisme en categories
diverses, no neguem que entre nosaltres per raó de major plenitud del nostre esport i d» capacitat econòmica
dels nostres clubs, ocupem una alta categoria. Però no
es tracta pas de l'extensió i la importància del vici, i si
de la simple existència del mateix, i en arribant a tal
punt han d'éssej' refinats hipòcrites els que neguin que
el mal, en graus distints, no existeix a totes parts.
No és pas el professionalisme, que haveu agafat com
a pretext per les vostres verinoses elucubracions, ço
que us fa parlar, sinó l'enveja i el despit davant la nostra marxa ascendent i triomfal.
Es inútil que crideu i que us aplegueu per fer una
ofensiva. Sabrem defensar-nos amb les armes adequades, i per endavant tenim sobre vosaltres l'avantatge de
conèixer, ets mitjans de què podreu valdre-us.
Crideu, tant se val. El vostre despit no pal arribar a
nosaltres, que per damunt de tot tenim el brillant espectacle d'nua abundosa i fecunda activitat esportiva, que
ens fa oportunistes per a l'esdevenidor.
Es, potser, aquest espectacle que as fa neguit i que
us empeng a desbarrar quan els fets confirmen la nostra suficiènciai?
EL WA TC11MAN

El partit Birmingham - Barcelona
Els campions Catalans guanyen els dos encontres per 1 i 2 gols a 0, respectivament : Els vencedors empren un joc superior al dels «pross»
anglesos, malgrat jugar amb les davanteres incompletes
El Birmingham es mostra inferior als dels altres
anys : Dos grans partits de Sagi Barba
L'anunci de la nova visita del famós equip
professional de primera Lliga, que tan grat record
deixà en els partits jugats els anys darrers al
camp de l'Europa, produí entre els nostres aficionats forta expectació. No en va els que veiérem actuar l'onze de Birmingham li devíem moments de goig inefable pel joc formós i pulcre de
què féu gala davant dels entusiastes jugadors
del Club de Gràcia. Es pot dir que en parlar-se
de les excel·lències dels "pros" anglesos, hom retreia tot seguit el conjunt admirable de l'equip
dels blancs de la indústriosa ciutat del comtat de
Warwick.
Anàrem, doncs, aquesta volta al camp de i.es
Corts il·lusionats davant la perspectiva de veure la
nova actuació dels mestres britànics, però la composició, tant de l'onze anglès, com del Barcelona, ens féu, naturalment, sospitar que la lluita
no assoliria la grandesa que hauria tingut de presentar-se ambdós equips complets.
Per part del Barcelona, l'absència forçada dels
dos jugadors que estaven a Lisboa, era imperatiu
que obligà el Club campió d'Espanya a acontentar-se en oposar als "pros", els elements de què
disposava; però en ço que fa referència al "Birmingham" no sabem per quines causes deixà els
millors elements a casa seva, creient potser que
amb el "stock" de jugadors que portava, alguns
d'ells de segona línia, en tindrien prou per sortir
del pa».
Un gros erro
Com els fets demostraren, molts dels directors
d'equips anglesos—no tots i tampoc el "Birmingham" en les anteriors voltes—encara creuen que
pels viatges aquí, és prou de portar divuit o
vint jugadors, que en dir-se professionals tenen
tots els requisits per a guanyar els encontres que
es celebrin i per deixar en el públic una bona
impressió. Podríem repetir allò que era acostumat
en fer una tournée per la Península una companyia francesa, que portava el pintoresc rètol:
"Pour l'Espagne et le Maroc".

'Tal com està el joc a casa nostra, de no venir
complets els equips dels grans clubs angleses, ens
han de fer el mateix efecte que vénen a donar-se
bones estones, avançant les delícies de la te nporada estiuenca, i a l'ensems defensar un grapat de
quartos.
D'això, els directors del Club anglès que ens
ha retut visita, ja se n'haurien pogut adonar, per
bé que eren coneixedors del terreny i sabien que,
endemés de trobar-se amb contraris, un xic difícils, el nostre públic és quelcom exigent, i niés
quan es tracta d'equips de la categoria del Birmingham.
Els progressos d'un any
Això ens duu com per la mà a fer unes consideracions sobre els progressos fets en el joc
emprat pels nostres equips, i especialment pel
Barcelona, d'un any ençà.
Segons el parer nostre la millora és evident.
La subtilitat del joc emprat per les davanteres i
la concepció del joc de conjunt és més remarcable
ara que un any enrera.
No tant, però, creiem nosaltres, que el Birmingham s'hagi pogut trobar amb una sorpresa,
fins al punt que fallessin els seus càlculs en pensar que l'equip que han presentat era suficient
per tal de repetir les proeses dels anys darrers.
L'equip presentat ara, ens ha desil·lusionat, i pensem que també hauria estat el mateix d'haver-se
exhibit en les anterior visites, sense el seu famós
davanter centre Bradford i sense l'altre internacional, per dret propi, el remarcable mig esquerre
Barton, el joc del qual poguérem admirar l'any
passat.
Sia com vulgui, i l'equip incomplet: del Barcelona ens ha donat la demostració, d'ací en endavant en contractar-se un onze professional
s'haurà d'anar and) cura, puix del contrast d'aquests dics, hem vist que un onze encara que es
digui professional pot deixar-nos una impressió
niés desfavorable que no pas altres equips continentals el nom dels quals no ens omplí tant com
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els dels primers clubs anglesos de primera Lliga.
I els directors d'aquests faran bé de mirar-se
en altra fornia les futures excursions a la Península, pel qual els encarregats del Birmingham els
podran fer un favor advertint-los de la tasca difícil que representa ara una excursió al, per ells
somniat, país de les taronges.
Et Barcelona ha estat el millor dels equips
Parlant breument dels partits jugats aquests
dies. al camp de Les Corts, que si pels resultats
obtinguts pels blau-grana i per les conseqüències
que se'n poden treure són falaguers en extrem, no
ho seran tant per la qualitat del joc emprat, hem
de dir, en -primer lloc, que el Barcelona, àdhuc
amb les deficiències principalment de la línia
d'atac, ha estat el millor equip en el camp.
Potser comparant línies i sospesant tots els
factors que entren en el futbol, semblarà l'afirmació un xic exagerada, i també podrà semblar-ho
recordant els moments dels partits, dels quals podríem deduir-ne que els "pros" no guanyaren
senzillament per absència del "sboot", particularment en quant es refereix al partit del dissabte.
Potser sí que el joc central del quintet atacant
del Birmingham treballà amb més coherència que
el del Barcelona els dos dies. La inclusió de Sastre, indubtablement un jugador de vàlua, llevà naturalment, justesa en el joc tancat, però en canvi
el joc d'ales en els dos encontres (àdhuc en el segon que figuraven al Birmingham els titulars Harvey i Sindley) ens sembla més perillós en l'onze
bla-grana.
Pel que fa referència a les línies mitja i de
defenses, el dissabte les del Campió d'Espanya
foren sensiblement iguals a les respectives del
bàndol anglès, i àdhuc ahir, malgrat la pesadesa de
l'lanas i les fallides de Torralba, no ens semblareu gaire inferiors a les de! bàndol d'enfront.
Decididament, la defensa nostra donà més impressió de poder contenir a ratlla els davanters
anglesos que no pas els "backs" del Birmingham,
amb tot i ésser una sòlida línia, amb els davanters
blau-grana.
Sigui la qualitat individual, que féu que els
nostres "forwards" s'escapessin de la vigilància
dels mitjos forasters sovint; sigui la major agudesa de joc i la més eficient varietat donada a les
jugades, acompanyat tot de les ganes d'assolir el
triomf dels nostres davanters, la línia d'atac barcelonina es mostra sempre més perillosa. El domini ambdós dies correspongué lleugerament als
anglesos, i tot per la desgana, en certs moments,
dels interiors en retrassar-se a fi d'evitar la lliure,
acció dels mitjos.
En conjunt, si no per la regularitat del joc
d'equip, que tampoc fou cosa extraordinària en
el Birmingham (i en això la influència del terreny
es remarca) per la major penetració dels davanters el Barcelona meresqué les dues victòries cercades amb coratge que no defallí un sol instant.
Un caire antipàtic del professionalisme
En el partit del diumenge, molt més que en el
del dia abans, veiérem de què són capaços uns
professionals per tal de no sortir batuts del
camp.
Ens agrada molt veure "pros" que ens ensenyin la seva mestria en tots aspectes, àdhuc dominant i batent als nostres. Però el que ens repugna, és que quan els mitjans lícits no abasten,
es recorri a tot el repertori de martingales, que,
és clar, també dominen i posen en pràctica amb
habilitat, els "pros". El diumenge, el partit ens
féu l'efecte d'un "match" de Lliga anglesa. Sortí
la duresa, a voltes convertida en violència excessiva; sortiren els trucs de tota mena per tal d'imposar-se, i encara que no reeixiren, el joc prengué per moments caires fastigosos. L'àrbitre senyor Balaguer castigà alguns "fouls" evidents,
més fou massa tolerant deixant que la brutícia—
a més a més de la violència—s'enseuyorís de la
lluita.
Heu's ací, que quan no arriben els recursos legals, i hi ha interès evident a guanyar surten les
habilitats de, dubtosa llei, i aleshores els que un
dia o uns moment abans ens mostraren la seva
destresa, també saben demostrar-nos, tanmateix,
que la correcció està supeditada a la defensa més
o menys aferrissada que oposen els contraris.
Per aquest motiu, el Birmingham, de tan beli
record pels partits dels altres anys, aquesta vegada ens deixarà un regust aspre que no podrà
agermanar-se gaire amb la bella impressió de les
seves primeres actuacions.
Com es guanyaren els partits
El primer encontre es guanyà perquè els davanters anglesos no n'ensopegareu ni una davant
la porta de Plattko, Isslip, l'Interior esquerre,
perdé qualques ocasions en les quals el gol era
gairebé fet. Això, amb l'encert de Surroca, de
Walter i Plattko, ben secundats pels mitjos, féu
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Una interessant conversa arribi
«Birminiu

La valor actual del futbol, britànic : £sdja,
entre l'escola anglesa i'ia escocesa : Ntàts,
side : Els desavantatges del camp dur .('ni
Descansant en les còmodes butaques del Hall del
Continental hem escoltat la plàtica pausada, concienciosa de Mr. Richards. Mr. Richards és el secretari del Birmingham F. C. càrrec que ocupa des
J fa is anys.
L'experiència i coneixements que comporta la
llarga associació amb un Club d'aquesta categoria és
innegable. Per això hem tingut interès a comunicar
al lector l'autorizada opinió de Mr. Richards sobre
certs tòpics futbolístics debatuts amb calor arreu on
es practica el "soccer".
Hem començat per abordar la qüestió de l'es:tlard actual del futbol a Anglaterra. El lector no
ignora seguramcnet els planys de bona part de la
premsa anglesa, que el joc d'enguany és inferior al

|t

I*

*u
qu
er
(as
rit
iei:
i'a

UNIÓ ESPORTIVA DE SANS
El primer equip català que s'atreveix a travessar els Pirineus i fins el Rin i tot
jue s'arribés a la fi del partit amb l'avantatg;
d'un gol marcat per Musterós en un còrner tirat
per Martí.
El primer partit fou regular, fent-se poc joc
per part de les dues davanteres.
En el segon partit, la cosa varià, ja que

els anglesos milloraren remarcablement, i així
mateix f.ou més encertada la tasca de la davantera blau-grana, especialment l'ala esquerra, en la
qual Sagi Barba prengué gros relleu, ben servit
per Alcàntara.
Als deu minuts de joc una escapada d» Vinyals
amb centre del mateix que recollí Sastre passant
a Arnau i aquest a la, dreta, permeté a Alcàntara
marcar el primer gol per fallida de Womack. Tres
minuts abans d'acabar, una formosa jugada de
Sagi-Barba, internant-se arran de la línia de gol
i passant a Arnau, que torna la bala a Sastre, féu
possible al davanter centre el marcatge del segon
punt.
El joc, en el segon partit fou bastant igualat;
potser l'empenta dels anglesos va mantenir-lo
quelcom més en terreny barceloní, fent ressaltar
les altres qualitats de Walter i Plattko, ben secundats per Sancho que féu un bon partit. Carulla fou també un element eficacíssim a la defensiva.
Expulsat del terreny el defensa Jones, els anglesos jugaren amb un sol "back", i els davanters blau-grana caigueren en "offside" repetides
voltes. Fou un recurs més que posaren en pràctica, i que els reeixí, com els havia reeixit abans,
menys en la jugada de Sagi que precedí al segon
gol.
Els jugadors i els àrbitres
El jugadors millors del Barcelona ambdós dies
han estat Sagi, Walter, Plattko i Sancho. Surroca,
el primer dia, molt millor que Planas el diumenge.
Els mitjos ales compliren al primer encontre; en
el segon Torralba molt per sota de Carulla.
A la davantera, fluixa el primer dia i més efectiva abans ahir. Vinyals omplí l'ala esquerra quelcom millor que Martí. Els interiors Arnau Musteros compliren. Alcàntara féu, el diumenge, una
bona segona part, després d'una primera discreta. Es d'esmentar l'actuació de Sastre que per bé
que es trobés desplaçat pel desconeixement del
joc dels interiors i anul·lat en joc alt per Hunter,
jugà amb entusiasme i demostrà la seva bona
classe.
Dels anglesos són d'esmentar Tremelling, Womack, Jones, Hunter, Islip i Harvey.
Els senyors Llobera i Balaguer feren arbitratges bastant acceptables, tenint en compte el difícils que eren. Sols deixaren passar massa incorreccions d'una i altra banda, especialment dels
anglesos que foren els que més abusaren.

PLATTKO
Ha brillat aquests dos dies com l'excel-lent
«keeper» de sempre.

Els equips
"BIRMINGHAM: Tremelling, Womack, Jones, Liddel, Hunter, Dale, Harvey, Crosbie,
Briggs, Islip i Liddley (Scriven al primer partit).
BARCELONA: Plattko, Surroca, (Planas el
diumenge), Walter, Torralba, Sancho, Carulla,
Martí (Vinyals), Arnau, Sastre, Musterós, (Alcàntara) i Sagi-Barba.
SMILER

DEL SEGON PARTIT BARC
La duresa del joc fou una de les principals caracteris
almenys, no pot paí
d'avant-guerra, que la mania de la rapidesa s'ha
avantposat a la finesa del joc, que convé trobar un
remei que amillorant el joc verifiqui el prestigi del
futbol anglès. Mr. Richards després de curta pausa, com si busqués arguments per a combatre aquestes afirmacions, ens ha dit; " La premsa és gairebé sempre exagerada i sobre aquesta qüestió tal
volta n'ha fet un gra massa, fo 'oc, 110 obstant, dels
que creuen que abans de la guerra es jugava millor futbol. La guerra va matar la ílor de la nostra
joventut, i el descans forçat dels anys d'hostilitats
va trencar la marxa del nostre esport, esfumant-se
l'experiència amb la desaparició dels jugadors madurs.

