nenge, en el qual fins Mauri,\ en el centre de
c, adquirí relleu en tal manera que un impresista l'hi donaria ja categoria d'internacional, i
Sanahuja no va dur la contrària de fer-ho
ament!
ía veurem si aquesta revifalla és purament
tal, o és símptoma d'una ressurrecció de
igmàtic i desconcertant equip.
SMILER.

Manresa és campió de 2.a-categoria
• haver guanyat el Gimnàstic de Tarragona per 4 a 2
.quest partit jugat al camp de l'Europa hem de
venir que fou emocionant de debò, però d'una
aera més efectiva a la segona part, que fou duta
n tren extraordinari.
eria un problema jutjar quin dels dos equips
ressurt en valor; els dos feren un partit ex-

LA VOLTA'.A
CATALUNYA
L'estat dels camins obligà als ciclistes a un forçat tcross-country

Manresa que ha guanyat
iya, segona lliga

cel·lent donant a comprendre que tenen sobrats coneixements per a lluites fortes com la de diumenge.
El Manresa, a la primera part donà un rendiment màxim, tant pel que toca a compenetració
i preparació d'unes jugades esplèndides com per la
seva execució. Amb tot, hi vegerem una figura que
relluí doblement dels seus companys: l'lloms.
El nostre públic ja coneixia l'actuació d'aquest
equipier, però en aquest partit es revelà d'una manera molt superior, no deixant-se perdre cap de
les avinenteses que, ja per marcar, ja per donar
joc se l'hi presentaren ; ell fou l'autor dels quatre
gols del seu equip i això ho diu tot.
Es clar que es vegé molt ben ajudat pels seus
companys i d'una manera especial pels mitjos, que
col·locaren amb molta justesa les bales als davanters, i també pel porter i defenses, que foren els
que ens agradaren més de la resta d'equip.
Pel que toca al Gimnàstic de Tarragona cal dir
que tingueren una primera part desgraciadíssima.
D'antuvi quedaren sorpresos davant el joc fogós del
Manresa, i això els desconcertà i feu que tot el
temps juguessin descentrats i nerviosos. També pot
atribuir-se això a la manca d'una ratlla mitja o més
bé d'un mig centre que distribuís amb justesa el
joc. Mpntanaga en aquest lloc hi estava completament desencaixat. Altrament, en aquesta part, pel
desgavell que hi havia en les línies tarragonines,
no es pogué jutjar el joc de cap dels jugadors, ja
que inclús direm que la defensa estigué també deíi-

cientíssima com ho demostra el no sapiguer evitar
els dos gols primers que marcaren els de Manresa.
£1 primer temps acabà amb tres gols a un, i
foren entrats tres del Manresa per Homs i el del
Gimnàstic per Alvarez d'una manera esplèndida.
A la segonat part hi vegérem una total reacció dels
tarragonins qui desenrotllaren un joc de combinació desconcertant. Pot dir-s© que els vint-i-cinc minuts primers foren els millors de tot l'encontre,
ja que a més de l'exemplar joc del Gimnàstic hi
havia una defensiva superba del Manresa.
Amb tot, fou en aquesta part on poguérem apreciar la valor dels tarragonins per bé que d'ells
s'hi destacà d'una manera exemplar el porter Lleó,
el qual parà coses impossibles i un dels dos penaltys amb que fou castigat el seu equip.
El Gimnàstic marcà un nou gol i conseqüència
d'un free-kic que per xut fortíssim emb que fou
rematat s'escapà la bala de les mans de Corrons.
El Manresa marcà el quart de penalty, i obra de
Homs.
Els equips eren:
Manresa.—Corrons, Vila, Martí I, Martí l·l, Tort,
Cinzano, Gavaldà, Serrahima, Homs, Rosell i Font.
Gimnàstic.—Lleó, Calabuig, Villaró, Pujol, Montanaga, Casas, Farré, Casas (F.), Sotillos, Alvarez,
i Albor.
L'arbitratge del senyor Balaguer, encertat i molt
enèrgic.
J. T.

ffYA EN BICICLETA
El magnífic aspecte que oferia l'arribada a l'Avinguda

de l'Exposició
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Betis Balompié-Sans
Primer partit: 0 a 3-Segon partit: 1 a 2
I*a gentada que presencià l'encontre fou regularment nombrosa.
Arbitrà Vilalta.
Bis bàndols s'arrengleraren com segueix :
Betis.—Jesús, Menudo, Aranda, Adolfo, Carrasco, Ramon,
Tetjorio, Alvarez, Jiménez, Enrique i Manolín.
Sans.—Pedret, Perelló, Balasch, Soligó, Gularons, Calvet,
Rini, Peidró, Feliu, Martínez i Oliveres.
i
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sortida del porter sevillà.
Als vint minuts de joc Feliu es retirà passant Peidró al
centre de la davantera, i Monleón jugà d'interior dreta.
A la segono part els forasters empraren millor joc que els
seus contraris, qui decaigueren quelcom. HI domini delo sevillans fou accentuat perdent-se ocassions de fer gol per
manca d'encert en els trets.
Martínez assolí el tercer punt dél Sans, per fallada del
defensa dret del Betis.
En la primera part, encora que es tiraren dos còrners
contra el Sans i un contra el Betis, dominaren els jugadors
de la Unió, però la por de tQta la davantera i potser la individualitat d'alguns components d'oquesta, feren que aquest
domini no es traduís en gols, I és que aquests nois sevillans
juguen tan dur, que arriben a fer agafar pànic als contraris,
sobretot quan, com ha passat en la primera part, l'àrbitre
bada. Els jugadors del Sans han ftt algunes porquerietes,
però els sevillans n'han fet més. Un gol que s'ha fet en
aquesta part, l'ha fet Peidró, qui jugava de davanter cencentre. En Gularons ha tirat un cop franc, a.les acaballes
d'aquesta part, que no ha donat resultat.
ha segona part ha estat d'un domisi altern. En el primer
còrner, que s'ha tirat contra el Sans, molt ben tirat per
Manolín, Tenorio l'ha transformat en gol. Seguidament Martínez, del Sans, n'ha fet un altre, que ha tstat el de la victòria. El Sass n'hauria pogut fer algun altde, però tenien
por els davanters, que quan veien un jugador contrari li
deixaven la pilota sense lluita. S'han tirat, en aquesta segona part tres cops francs i un còrner contra el Betis, i un
cop franc contra la Unió. Així, doncs, amb el resultat de
2 gols a i a favor de la Unió, ha acabat el partit.

CAMISERIA
2,

VEHILS i VIDAL

PORTAL
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REBUDES LES ULTIMES KDUETATS Ell

Camises. Pijames, corbates
Generes de Punt, T i r a n t s ,
mocadors, m i t j o n s , etc.
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i interessant vegent-se pels dos bàndols magnifiques jugades.
Eren els equips:
TERRASSA: Barceló, Massaguer, Humet,
Papell, Helvig, Kàiser, Parera, Torrella, Gràcia,
Padrol, Santolària.
GRACIA F. C.: Palau, Saura, Agustí, Calatayud, Sales, Cortés, Lapeiia, Gàndara, Sastre,
Paló, Orriols.
El Campionat bancari de futbol

Al camp de l'Iris, es jugà un partit entre els equips del Banc
de Catalunya i la Banca Marsans que resultà força interessant, i
en el qual es veijeren molt bones jugades. El domini correspongué
al Catalunya que amb tot i això, no aconseguí marcar a la primera
part.
'•
Cal fer constar que l'equip campió feu un partit qne honora al
pogué esplaiar-se a gust i satisfacció, fent-ho molt bé. Celetitol que detenta, jugant tots els seus components d'una manera
brarem que totes les bones disposicions que ara sembla
magnifica, sobresortlnt la tasca extraordinària d'En Musté i Gudemostrar vagin essent coníidrnades en partits successius i
tiérrez. El porter Teixidor del Marsans, va ésser el puntal més
que pugui millorar encara niés el seu estil.
ferin del seu equip. Defensaren al Catalunya Domènech (J.), KeOlariaga i Colls, que d'ençà de la primera tanda del Cam- casens, Rull-Gutiérrez, Musté, Sastre, Ventura, Domènech (F.),
pionat de Catalunya s'iiavicn quedat més ensopits que un Barrufet, Massfi i Simón.
galfnista després de sentir un concert de radio, sembla ara
que eg despertin. Tot el mèrit de la davantera va consistir
diumenge en el tnasítiífic joc dels dos ales, que portaren els
CATALUNYA
principals moments de perill. Molt cobdiciós Mauri tota la
taerda i arrodonint el conjunt PArroniz.
La ratlla de mitjos va destacar-se, sobretot pel joc del Lleyda
centre; quant als ales va ésser superior Trabal al vell SaEl Lleyda ha batut l'Andreuenc per 3 gols a cap, fets a la prinahuja. Bé la parella de defenses com també Zamora.
mera part por Jorge 2 i López 1.
i Us anglesos, dels quals més amunt deu haver parlat un
El resum del partit es: superioritat lleydatana, jugant-se la
altre compa:i>, dumosimrcn aquest segon dia menys domini
de la bala i una manifesta inferioritat en la classe de joc primera part amb molt d'entussiasme i la segona bastant avorrida.
que fi ren, la qual cosa pot atribuïr-sc—seguint el procediment dels diagnòstics d'El Mundà Defrortivo—al joc impeMataró
tuós dels espanyols o a la pròpia inferioritat dels amateurs
Amb molt d'interés era esperat el partit entre els primers
britànics.
Us allò que abans es rantava : «iU gos és rabiós o no ho equips de l'Avenç i de l'Ilnro, i per cert que hom sortí defraudat,
culpa una mica del vent que no parà en tota la tarda i de la baixa
estan.
calitat de joc que feren els equips.
Els moments de perill a cada porta foren continuats, però la
Cinc gols porten una pila de feina a descriure'ls; siguem
mala defensa que feren de llurs marcs els defensors i la poca prebreu,
que
tols
hi
guanyarem.
cisió
en el xut dels dos equips, va ésser causa de que així com
El Reial Betis Balompié de Sevilla és, malgrat totes les co1/Kspanyol des de bell principi va sirtir impetuós ; millor
guanyà l'Iluro per dos a un, també hauria pogut guanyar l'Avenç.
ses que es digueren oficiosament quan la seva presentació,
dit
amb
totae
fúria,
que
així
sona
millor
a
les
orelles.
En
L'empat
hauria estat el fidel reflexe del partit.
un equip fluixet, i el Sans, com ja sabem tots, és un equip
Ventoldrà aconseguia el primer d'un remat amb el cap
L'Iluro obtingué el primer gol a la primera part d'un xut de
insegur que després d'una bella actuació—la del dijous—,
aprofitant
una
passada
del
centre.
1
U
segon
era
fet
als
25
Clausell, el qual se li escapa a Naspleda; l'Avenç empatà per una
ve una actuació dolentíssima—el diumenge— ; encara que no minuts per Zabala aprofitant una passada molt precisa de
falsa sortida de Florensa, essent l'autor del gol en Sala i per úlera tot l'equip el que jugava malament, sinó solament la
Colls, i el tercer prop dtl descans, també per obra de Za- tim el de la victòria el marcà Bayó en un còrner.
devantera, car lis mitjos i defenses mig podien anar. 1,'únic
bala
d'un
bon
xut
d'angle.
que sempre és igual, en el Sans, és Pedret. Els sevillanos
Si bé el domini espanyolista fou persistent, el joc no
juguen molt fort i fan uns salts perillosos per^ al contrari,
decaigué en interès. (Jn free-kie tirat pel propi Zabala i des- Vilassar de Mar
que deixaren esparverats els jugadors de la Unió, els quals,
viat amb les mans valgué un penalty que el «eodicioso»
Al camp de la U. 8. es jugà diumenge un pariit de futbol entre
per defugir el jugador perdien moltes pilotes que sense la
mig-centre convertí en tl quart.
la U. S. Vilassar (primer equip) i el F. C. Barcelona (tercer equip)
por hauries estat gols. Podria ésser molt bé que no hagués
Vers
l'acabament
es
feu
el
cinquè
i
darrer
gol,
que
va
essent
batut aquest darrer per 3 a cap.
estat por, sinó que s'haguessin guardat, car aquesta setmaindubtablement el millor, puix coronà la superba
Foren marcats 2 per Llorens primer i un per Llorens segon.
na surten el jugadors de Sans a fer una torunée per Ale- ésser
arrencada
dir
Colls,
el
qual
amb
tota
malícia
passà
a
OlaEl
porter del F. 0. Barcelona, Llorens, jugà admirablement,
manya.
riaga i aquest xuta, el porter no aconseguí allunyar la
no poguent evitar els gols degut a la defensa del seu equip que
Els equips. estaven formats així :
bala i Mauri rematà. Tot això fet i acabat en un sant i no s'avançava massa, deixant la davantera contraria xutar lliuUnió Esportiva de Sans: Pedret, Moltó, Balasch, Soligó,
res. També m aquest segon temps els espanyolistes havien
rement.
Gularons, Calvet, Rini, Tonijuan, Peidró, Martínez, i Oli- dominat molt més, per bé que es notaren algunes belles
veres.
escapades dels contraris ben portades, però mal acabades.
Real Betis Balompié de Sevilla : Jesús, Menudo, Aranda,
Tingué cura de l'arbitratge el senyor Pujol; ho feu amb
Ramon, Carrasco, Adolfo, Tenorio, /Romero, Alvarez, EnriChasis frens a les P rodes
en cert
que i Manolín.
1,'àrbitre oa estat el senyor Sojo; llevat d'alguns defectes
Instal·lació i arranc elèctric
de vista en els offsides i haver deixat embrutar un xic
Gràcia- Terrassa
massa el partit cu els començos ho ha fet bé.
J. SUBIRANA
Els millors dels sevillans han estat el porter, tl mig centre i el davanter centre.
Bona
actuació
de
la
davantera
egarensa
i
maDels de Sans, Pedret i Balasch.
7HPm
Carrer Claris, 75

Joan ROGlia

Diagonal. 456

Middlesex-Espanyol
Primer partit: 0 a 1-Segon partit: 0 a 5
Al camp de l'Espanyol s'hi aplegà escassa coscurrència.
Àrbitre : el senyor Sampere.
Formaren els equips els jugadors que segueixen :
Middlescx : Kohcrts, Gates, Blake, Badret, Marrable, Cartridje, Mae Cree, Poller, Sloan, Raudall, i Willcook.
Espanyol: Zamora, Saprisa, Mas, Trabal, Zabala, Sanahuja, Olariaga, Arroniz, Mauri, Ventoldrà i Colls.
p;i partit fou interessant per l'igualament dels equips en
presència, quals defenses fóreu superiors als atacs. I,a defensa de l'Espanyol, en especial el porter, es distingí en
alguns moments de greu perill essent aplaudida merescudament.
A la segona part els dos bàndols intensificaren llurs esforços cencant la victòria, succeinf-se els atacs davant una
i altra porta, amb avantatge en el domini pels anglesos.
No obstant Ventoldrà dos minuts abans d'acabar marcà el
gol que donà la victò a l'Espanyol.

gistral defensa de la parella del Gràcia, foren les
notes més sobresortints d'aquest match jugat diumenge. La primera part que havia transcorregut
molt monòtona i amb un gol dels graciencs fet
de resultes d'un còrner tingué una continuació
excel·lent i el públic s'hi interessà en gran manera.
Amb tot i que el domini dels de Terrassa fou
persistent no aconseguiren pas millorar l'score;
ben al revés un remat de Sales va ésser el segon
dels graciencs, que guanyaren per l'esmentat resultat de dos a cap.
Com s'ha dit, el segon temps fou molt mogut

* * *

Els partidaris de l'Espanyol—que encara que no són molts
en nombre, són entusiastes—estan que no hi veuen de cap
ull. I qufi caram! N'tstan amb ra,ó. El fet d'aconseguir
cinc gols en una tarda és per a fer treastornar el cervell
després d'aquest llarg període de partits insípids i dolents,
icst resultat és per a enfitar.
El de umtiiniKi, v^i .L iiir-ho, va mantenir-se ben interessant i satisfent n i general, però sobretot als partidaris de
Zabala, que sembla que- s'hagin tret un pes de damunt.
A nosaltres sempre ens ho havia semblat que aquest xicot quan no tonia contrincant al seu davant feia proeses.
D'ençà del seu debut contra l'Ihèria de Saragossa qüe va
fer quatre gols actuant de mig-centre ja lio dèiem que
tard o d'hora també aquí en faria altdes quatre. I els fets
han vingut a confirmar-ho d'una manera absoluto. Que només en va fer tres, diumenge ?, Bé, si; però si alguns dels
seus xuts enlloc d'anar a foda o ésser deturats haguessin
entrat, aquest nombre hauria crescut i de quina manera!
Altrament, tots els reals vaden jugar amb una fúria tan
espanyola (aquella fúria que va descobrir. Juan Deportista i
que a cada moment retreu En Guardiola Cardellach) que els
pobres anglesos del Wandedeis, ja no gran cosa de per si,
varen quedar desfets com una pasta fullada. VEspanol, a
còpia de buscar reforços podria éssed que els hagués trobat ; és clar que ens referim als reforços de jugadors i no
pas de cap altre mena.
Ventoldrà (aquest noi ens demana de fer constar que no
té res de comú amb el matador de braus), encara que és
imperfecte, demostra tenir belles qualitats, com és la rapidtsa en el xut, en el qual diumenge—sempre desmarcat—

A Bilbao

En el segon partit, el Barcelona també és batut
per l'Athlètic per 3 a 0
Bilbao, 24 (Per telègraf).—S'ha jugat el segon
partit Atlètic-Barcelona amb un ple a vessar. En
general ha estat inferior en interès al del primer
dia, observant-se una lassitud en les fileres blaugrana que han jugat amb escàs entusiasme. Kls
bascos s'hau valgut d'això per imposar una forta
tantment encoratjats pel públic que s'ha mostrat
superioritat i fent una bella partida veient-se cons
apassionat pels seus.
El primer gol ho fou fer obra de Larraza de
penalty, fer castigar l'àrbitre un intent de travéta de Comas a Suàrez.
El segon s'ha fet aquest mateix davanter, rematant una superba passada de l'extrem i el tercer l'ha obtingut Carmel'o en rematar un còrner,
tret molt fluix per Bruguera.
Eren els equips:
Barcelona: Bruguera, Walter, Comas, Torralba,
Sancho, Carula, Piera, Arnau, Samitier, M. Sagi
i Sagi.
Atlètic: Vidal, Dufiabeitia, Acedo, Camino, Larraza, Arteaga, Santoya, Laca, Suàrez, Carmelo i
Aguirre.
Ha arbitrat Tarrés l'actuació del qual. ha satisfet més als bilbaïns que dijous passat, però en
canvi ha estat protestada pels barcelonistes.
D'aquests s'han distingit Sancho, Carulla i Walter, però la davantera no s'ha entès gens, ben al
revés de la de Bilbao que ha jugat amb un braó
insospitat.

O QUESTRINA

JAZZ - BAND

G A T T Z - H A A R A
WANDERERS-ESPA N YOL
Arroniz s'ha vist perdre la bala

Per contrades: Joan REYnEs. Tapineria, 3 5 , 1 /
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B O X A
Young Ciclone

Les possibilitats de victòria que ïoung Ciclone
pugui tenir damunt d'Antoni Ruiz, èl campió peninsular del pes ploma, depenen, al nostre entendre, de que cl català aconsegueixi sobreposar-se
vencent l'emoció dels primers moments, cosa bon
xic difícil u la seva edat, però no impossible. Si
Cielone arriba a passar del quart o cinquè round,
gairebé pot dir-se que la victòria és seva, ja que,
en Huiz, el més perillós és el primer impuls. De
totes maneres, no cal dir que en ell tindrà el nostre Ciclone un adversari perillossíssim.
CR1TIAS

CATALÀ
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CATAIAMS*
Propagueu la peemsa catalana
a pes lliure entre els dos esmentats, Charles va obligar Molina a
abandonar al vuiti'i round.
La Comissió, d'estudis de la .Federació Francesa ha p
l'acord d'exigir la pesada Uelss boxadors abans dels Combats i no
permeti't! ui.es diferencia de pes QIUÍ la que vagi d'un categoria u
l'altra d'aquelles en que es trovin alinoineat del pesatge BÍ& dos
boxíidors. 101 ss pesos forts son excisutuats d'aquestes disposicions,
No és pas una empresa titànica vèncer jigrel. Desprès
d: haver estat batut per Ricard Alís, el francès conegué novament
la desfeta a Berlín a mans de W'iogert.

Josep Llansarnà (a) Young Ciclone, no tenint més
de disset anys, és ja avui un dels nostres millors
pugiliates.
Categoria per categoria, Ciclone representa, dintre del pes ploma, un valor que en aquests moments podria tenir damunt Josep Gironès moltís- ELS AMATEURS
simes possibilitats de victòria, car no hi ha pas
Els campions de Catalunya de 1925
dubto que ell aconseguí batre Denain més plenament que no pas l'esmentat boxador.
Dimarts passat se celebraren a l'Iris les finals Jels Campionats
Pel qutè hom pot deduir, seria, doncs, molt intede Catalunya amateur assistiiit-M no tauta concurrència com era
ressant veure un matcli Gironès-Giclone, però ja d'esperar donada la solemnitat de la vetllada i l'interès que presabem que ací difícilment s'organitzen encontres sentava el programa.
Garcia tou proclamat campió de Catalunya del pi:s mosca per
veritablement interessants. Els nostres «asos»,
L'Estatut de l'Amateurisme i l'insegur esdevenila seva victorià per punts damunt Mascaró. Tots dus adversaris
0 els qui els menen, prefereixen passar l'estona
buxaren amb prous coneixements i entusiasme però al tiaal de la
dor
de les modernes Olimpíades són els temes
boxant «velles glòries» o boxadors estrangers com- lluita Oarcia malgrat estar desavantatjat en talla i envergadura
cabdals que seran examinats pels congressistei
aconsegui imposar-se. Mascaró hagué de soponar desde el comenpletament desconeguts fins a casa seva mateix.
çament un serio» cop de cap del seu adversari que produint-li
La qualitat sortint de Young Ciclono és una ex- grossa inllaniació 1' handicapà bastant.
A. la ciutat, de Praga se celebrarà aquesta setFlix fou declarat campió del pes gall; Vives cl seu adversari
traordinària capacitat respiratòria que li permet
mana mi vrritablo concili de l'esport: tots els reeti l'entrenament no pogué presentar-fce.
imprimir als seus moviments un ritme accelera- lesionat
Pròsper tou campió del pus ploma gràcies a la victorià que per
presentants de Ics federacions esportives de tot
díssim que deixa meravellat a tothom. Sembla, de punts assoli damunt d'Ortiz ben clarament obtinguda.
el món es reuniran en un gran congrés olímpic
No fou igual quant a Kovirosa declarat vencedor del pes lleuvegades, aquesta fuga, quelcom que es trobés fora
preparatori dels Jocs de 1928 que com hom recorcar la decisió donat-lo vencedor de Uabeil iou molt protesde les possibilitats humanes, i la general sorpresa ger
tada. Tenim tanmateix en els dos esmentats dos excel·lents pesos
darà hi ha l'acord de celebrar-los a Amsterdam
puja de grau quan, esperant veure'l alentir, hom lleugers que faran soroll.
l'any 1928.
es dóna compta de què, contràriament, la seva
ftodés Iou proclamat campió del pes welter sense combatre
Diverses federacions internacionals, com la de;
velocitat encara augmenta. Aquesta impressió del car el seu adversari no pogué comparèixer per liaver-sc lesionat.
pe» mitjà guanyà el campionat Fujol qui per la seva vicFutbol i la de Natació, han aprofitat aquesta avi^
que, còmodament assegut, contempla la lluita es toriàDel
damunt Martínez als 50 segons justos d'íiaver comentat l'entiontesa per. a celebrar també assemblees generals.
tradueix en l'adversari en un desconcert difícil contre fa esperançar graus triomls.
Més a, més els congressos olímpics seran precedits,
Una cosa anàloga succeí en el campionat del pes mig fort on
1 fins impossible de contrarrestar per qui no hagi Romera
al cap de un minut i mig de lluita posà fora de combat
el 28 del corrent, d'una reunió de l'oficina permafet abans un estudi acurat del seu estil.
Ibànez atorgant-se així el campionat de Catalunya.
nent, de les federacions internacionals, durant k
Cal regraciar els boxadors profesionals AUS, Cola, Ciclone,
Si afegim a la velocitat la precisió en l'atac i u
qual seran abordats, per primera vegada, els temef
Gironès, Blasco, Abdel el Kebir i Martínez els quals ameaquasta un sistema defensiu molt pràctic, caldrà Vitrià,
nitzaren la vetllada amb diverses exhibicions que (oren lor<;u.
que figuraran a l'ordre del dia dels congressos in
cenvenir que Young Ciclone és gairebé un boxaaplaudides.
teriiaeionals.
dor complet, a qui només li manca, per a ésser-ho,
Els nous campions d'Europa
Un primer congrés integrat pels membres de
aquelles qualitats que dóna una experiència del
A Stockolm s'han celebrat darrerament els campionats d'En"
Comitè Internacional Olímpic, pels delegats delí
ring que als seus anys no és possible que tingui ropa de boxa amateur, segons anunciarem en un dels nostres
comitès olímpics nacionals, i pels representants di
encara.
darrers nnineros. Heu's ací el noms dels uous campions i llur nales federacions internacionals, està encarregat d
cionalitat.
Cal remarcar així mateix la intel·ligència i la
Pes mesca: Pladner, francès.
resoldre una sèrie d»; qüestions prou important
claredat amb què Young Ciclone es coadueix daGall: Bule, anglès.
com són :
munt del ring. Contràriament al que hom podria
Ploma: Aufrers, suec.
Reducció del programa de proves.
Welter; H. Nielsen, danès.
creure, la seva percepció és encara molt més ràMitjà: Crawley, anglès.
Admissió dels esports d'hivern en l'Olimpiada.
pida que els seus moviments, i això ens ho ha
Mig-Iort: T. Petersen, danès.
Elaboració de l'Estatut de l'Amateurisme.
anat demostrant en els successius combats que li
Fort: B. Fersson, suec.
Aquestes tres importants qüestions donaran ïïo
hem vist: davant Denain, que és on estigué bria animades controvèrsies dubtant-se a hores d'ar
llantíssim, cercant, com a bon professional, l'efecte
Les organitzacions
que hom pugui arribar a un acord perfecte respect
final en acabar cada round i dosificant el seu atac
del darrer d'els punts esmentats.
A base de l'encontre Josep CJironés-Laporte se celebrarà
en forma perfecta, i davant Braqbien, contenint-se aquest
vespre a l'Iris Park una reunió pugiliatica que compren a
Un segon congrés tindrà lloc immediatament, 1
en els primers rounds, en els quals fou seriosa- més del combat esmentat l'encontre Virgili Calvo- Francesc Alís,
tasca del qual consistirà en nomenar substitut
ment tocat, per a no començar l'atac a fons fins vàlid pel campionat de Catalunya del pès mig fort que detenia el
la Presidència del C. I. 0. al Baró Pierre de Coi
després d'haver recuperat completament el propi primer.
Ecs podem dir del probable resultat del primer encontre vist
liei'tiu el renovador dels Jocs si aquest persistei
domini i aconseguint, gràcies a aquesta tàctica,
que el nom del adveisari del «crac de Gràcia i1^ |<fr am molt poc
,i mantenir la seva dimissió.
dominar tan plenament cl seu adversari, que al conegut malgrat que els organitzadors li amlmcisin un pnucli
respectable i l'èsser campió dels Pirineus.
Vi-4 que el poder públic holandès no ha volgi
final de l'encontre, sense esperar el fall dels jutges,
Quant a l'encontre CaHo-Alis es presenta mm mu \n luiiadd
avançar
la «unia d'un milió de llorins que el Comi
ell mateix es proclamà batut.
segon, ja la \a obtenir una altre vegada, n e ' p) im< i nu jcuincOlímpic demanava per a l'Organització dels jocs
gueix renovar la perlomance que \a reaUU.u a<«,uit Primitiu
Aquest match ens demostrà que, malgrat no
Maun, knocoutant-lo en menys duu rutind. 1 IUI alu.i ^ )<•!• ] ïa i om \nihlerdani, aquest congrés haurà d'acordar tai
haver Ciclone assolit el seu complet desenrotllal'anterior repteseutaria certament per a Cal\o i na iicn admirable
bé on se celebraran els Jocs si l'esmentat Comi1
ment físic, la seva vitalitat, la seva facultat de proesa i la conlirmació del seu puncli.
— lüis organitzadors francesos s'obstint u cu tlimwir que Mar- neeflandèn no pot donar prous garanties per a I
recuperació, són també notables.
\i! linancier de l'organització.
boxara a l'aris el dia i» d'agost conti,i U\ -u'l, i cl seu maDes del punt de vista de l'eficàcia, el cop de Ci- tínez
nager en negar-ho. Ja veuiem a oanera liu.i qiulciao. t'maia
líls [<>tats Units. ca« que Holanda no pogués c
clone no és, contràriament al que molts creuen,
que no anant a Paris, Maitinez deixa passai una oportunitat de
rrespondre havien ofert celebrar al Nord d'Air
qualilirar-sc altie vegada pel campionat d'Kui upa.
una carícia. Creiem que Ciclone, si vol, pot impririca els Jocs de 1928, però ara han retirat 11
mir al seu cop molta força, car així ens ho demosproposta vi«1e« l c diücull'us que ofereix per a
tra l'execució que hi dóna, la manera de llançar-lo.
NO VES DE TOT ARREU
major part dels països concurrents la diferent
El que hi ha és que Ciclone no cerca, ni convé que
del e»n\i de moneda.
cerqui, col·locar el cop dur decisiu, sinó que, sense
La Internacional Boxing l'mo ha acci'i-tat cl- lepies dels boRoma, París i Berlín han ofert també en pr:
deixar de donar-hi força, es preocupa ensems de
xadors holandesos Ktenhro'.t i Vant'Hol ju'i als ürnls euiopeus
cipi la seva cooperació j-cnse que comptin, a hoi
dels pesos welter i mig tort que detent™ ir-peiiivanit'm Pu't llomoltes altr«s coses. A mida que cl públic vagi enbin OK'lgai i Clement (suisi.
d'ara, amb ICK fermes garanties econòmiques qi
tenent en boxa, es convencerà que veure boxar és
—El títol de campió do Fram.a del pi'*- miti<t ha passat de
com é'· nalural. exiücix el C. I. O.
més el que fa Ciclone que no pas el que fa Ruiz,
Krancls Charles a Molina, u s t que el pruni'i ui el tuuiiit'!it dol
La guerra de 1914 impedí que Berlín fos en IS
per exemple, la qual cosa no vol dir que Ciclone pesat ge passava del pes límit de la categoria. Ln el mati li u Vbi ut
el punt de reunió de les Olimpíades d'aquell ai
hagi de vèncer necessàriament Ruiz, car ja digué<;onservanl-=e encara en llur majoria els esta
rem, en parlar de Paulí Uzcudum, que dissortadaque aleshores foren eon-,lrnïts la candidatura de
ment no és sempre el millor que s'imposa, i que
capital alemama ofereix per aquesta i altres <
en boxa, el mateix que en altres esports, hi ha
cuinslàuciï's múliiples suggestions.
qualitats naturals, molt sovint incontrolables, que
l'aris presenta també certes garanties amb
es tradueixen en resultats definitius.
ediiicacumi-,
que conserva de les olimpíades pas
Young Ciclone, com recordarà el lector, ha repde-,
tat Antoni Ruiz per al títol de campió peninsular
De tnte« niancrc" cal no oblidar que els 6.
del pes ploma. El combat haurà de tenir lloc dintre
alleti"* que l'nnv passat es conaregaren a Pi
de quatre mesos en públic o en privat, segons que
representant quarania-cinc nacions exigiren un g
hi hagi o no un organitzador que posi en planta
e-forç finaneirr lant per la nació que va rebre
l'encontre.
i·llcles com per les que lingueren necessitat
Antoni Ruiz és prou conegut del nostre públic.
cercar
oN mitjans suficients per a desplaçar
Format a Barcelona, encara que oriünd do Madrid,
^i nu, i que el fel de que el parlament dels Pa:
s'ha arrelat ara allà on ha devingut l'ídol d'aquell
l'.aivK no liaíri \0l3ut ara avançar els diners
públic. Es un atleta perfecte que palesa a simple
hom li demanava és un símptoma prou eloqí!
vista un equilibri muscular que, dintre de la cateper a creure que l'esdevenidor dels Jocs Olímr.
goria del pes ploma, li ha do proporcionar en tot
que tant üï.n io^auient va restaurar el Baró Pü
moment un avantatge respecte de molts boxadors
de (loi'hei'lin. es presenta quelcom incert.
del seu pes. La seva qualitat sortint és el punch,
i la major part de les seves victòries han estat
obtingudes per knock out. El seu cop decisiu és
sempre el. mateix, i donat des d'una distància
sempre igual; l'evitar-lo consisteix, doncs, en
cotloear-se sempre fora d'aquest radi; l'experiència ha estat feta per Denain, per Paul Gay i algun
Rotatiu català
altre els quals diverses vegades han boxat amb
Ruiïs, i hon arribat a la terminació de la lluita.
Duos edicions diàries
Young Ciclone

L·l Congrés internacional
de Praga
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\l camp de Les Corts, hom tributà el degut homenatge als
campions de França
En la més bella exhibició vista a Barcelona, l'Stade Toulousain
bat l'equip incomplet de la U. E. de Perpinyà per 13 a 6

'.onsiútracions.
uruu pur i, uei uuunc Durcelum acaba practicaïeni üe ïer coneixença amo ei ïutuoi ue piiulu uvai.
iots equips ïraneesosj uc ±a nies ui tu reputació ïiuu
ït una uurliua eii ia quai, a uu\es ia luiereiicia ue
jroes i üe sistema, nau üuiiai uuu noció uastant
reoisa del que es aquest iien esjjun. i uiciu Deu,
erque la Suva ioruiosor nonies put ésser coiureoa quan nuïn üa aconsegun iau.uuuritzur-se aiuu
is seves regies i suDreiui, quun se t>ent ues^unat ue
jts eis prejuuicis i de iots els maienti-sus que ei
«coneixement aei joc na creat.
tiai reconèixer que entre nosaltres, l'adopció del
uguy toparà uurant inoit üe temps ainn uiuculiis, per eiecte uei sistema comparatiu, ineviiaMe
er part üeis espectadors. INo poura ourir-se eaxui
lauer üiis que la gent s'haiuiui a veure jugar ui
ugcy com un esport totalment uisunt u tots els
Urea, i particularment al lumol associació.
iineara que els principis ioiiameulais en eiS quals
un i 1 altre esport reposeu, sigum els mateixos,
er Jtie que en nur concepció prevalgui sempre ei
jntnnent üei conjunt per damunt i eslorç índiviuai, no cal obiiaar que pràcticament sou üos esorts totalment distints i que lògicament no aületea comparatiu.
Millor dit, si des d'un punt de vista espectacular
ut entrar aquest terme de comparació, com que
esport s'és creat per a conrear-io i no per a sasíacció visual, iiein d'admetre que l'espectador
a de saber-se situar eu un mateix pià i abstenir-se
e tota semuiança que a més d'ésser perlectainent
lútil, el distrauna, per a arribar a capir les múipies belleses que també comporta ei rugby.
«Ei rugby és un joc d'equip», neu's aquí un dels
• **
unts fonamentals de tots els tractats. La iudiviuantat empal·lideix potser més que eu cap altre,
ïrquè per a jugar el rugby és requereixen un
ais fi de qualitats que, no obstant, han de eoumdre's dins la generalitat del quinze. Potser eu
ip altre esport l'acció individual esdevé tan neitiva con en aquest; i és que tot ell, com succeeix
i tots els jocs de lluita, es recolza en un sentit de
)llectivitat que fa contraproduent un marcat deisivell entre els diversos components d'un equip.
No cal més que íixar-se en el simple detall que
*, en si la gènesi, la forma, el motiu del rugby:
utac per mans el qual ha de fer-se sempre per
asses enrera.
Això obliga a una tan extraordinària compene•ació íntima deis individus que lliguen entre si
>ta llur manera d'obrar, que sense dir-ho ni pro•amar-lo, crea una estreta disciplina i força inaTialment la manera de fer dels uus i dels altres
l'obra general que ho és de conjunt.
**•
Ln duresa en el rugby és innegable; s'ha justifiit mantes vegades amb la famosa frase del projssor de Rugby quan se censurava asprament el
àl·lio ardor que posaven els alumnes en la seva
ràclica i a les quals objeccions ell es limità a
ïspondre: «El futbol no és pas un joc de noies;
i per jugar-lo mascles».
El seu creador donava a comprendre així l'orull que sentia per aquesta mateixa duresa que
>ts li recriminaven. I no obstant, és evident que
. futbol rugby jugat segons en quines regions i
igóiws en quins pobles, esdevé un esport d'una
rutalitat excessivament lamentable.
No parlem ja de les trises escenes i dels accients revoltants a qui la seva pràctica va donar
oc als Estats Units; això no fou més que una
iulteració de l'esport en si i contra la qual s'han
nposat els gustos moderns.
Però és que els esports atlètics són fets i són
iltivats precisament rjer les persones d'una prou
sflnada vivesa que puguin, comprendre on acaba
i lluita noble i on comença la brutalitat. Qui no se
ïnti amb prous forces i amb prou judici per a
lesurar bé i amb exactitud aquestes dues posiiOns, es troba incapacitat per a la pràctica d'un
sercici de violència.
Amb lot, .cal—és evident—que la reglamentació
'aquest esport entre nosaltres sigui particularlent severa pel que afecta a la lluita innoble i

reuyida amb el üecor, car amb la rapidesa amb
que s'inüamen aquí les passions, és probable que
una manca d'energia en aquest sentit les que la
seva practica hugues debser desterrada dels nostres
hàbils així que entrés al cor de les geuts.
Altrament però, s i a iautasiejat molt en les conseqüències que lu pràctica del rugby reporta i els
casos que s nan uouat d ïncivilitat per part dels
seus jugadors 110 sou més m ineuys nombrosos
que eis de qualsevol altre esport de lluita. A més
el rugby, com ucurre amb els que practiqueu ia
boxa, curteix inuit els homes i la sensació üel cop
s'esíuma la major part de vegades eu la sola idea
de la jugada immediata.
* **
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nostre club degà en el campionat peninsular de
futbol associació, per tant els dos campionats més
preuats dintre les terres de dos Estats han vingut
a mans nostres.
El cap i casal de Catalunya que tan entusiàstica ment sapigué premiar el triomf dels vencedors del
campionat peninsular de fiitbol tenia també el deure
de consagrar amb el seu homenatge el triomf dels
vencedors del campionat francès de rugby, en el
compliment d'aquest deure suara tot just complert
L'ESPORT CATALÀ s'honora en ajuntar-hi la seva cor-

dial adhesió.
En agrair el gest del F. C. B. que ens ha fet possible aquesta jornada d'efussió esportiva, sentim
no poguer deixar de mencionar alguna deficiència
en la forma com s'ha preparat aquest esdeveniment,
puix s'han descuidat en absolut de l'aspecte espiritual de Ia visita dels perpinyanesos fins a l'extrem
d'haver estat feta la propaganda amb forma desacostumada en el club—fet que fins fou esmentat
en la secció no precisament esportiva d'un estimadíssim colega barceloní—. No volem creurer que
l'espiritualitat d'una secció del F. C. B. pugui
ésser i obrar amb contraposició a la de l'entitat per
tant sols és d'esperar que per part de qui correspongui siguin suficientment vigilades totes les actuacions per a que mai es pugui perdre allò que
els esportius catalans estimen més que qualsevol
victòria obtinguda sobre el terreny de joc.
Les ensenyances del partit de diumenge
Els nostres «ruggers» que no dubtem que casi en llur totalitat
deurien trobar-se a Les Corts, del partit de diumenge en poden
treure moltes ensenyances profitoses pel nostre esport; de totes
elles n'anirem parlant. Una de les principals, apart la tècnica de
joc, és el que en tots dos equips sempre hi regna la major disciplina, no protestant ningú de tap dels seus companys, i de l'esportivitat demostrada pels dos bàndols, car hem de tenir present que
els T. i l'U. P. són els eterns rivals del rugby francès, els quals de
partit amistós, no n'havien jugat mai cap; amb tót i aquesta rivalitat, no es deixaren dur mai per l'encegament, actuant en forma
que diu mult en pro de la categoria mora] dels components dels
equips.
De tècnica i de coneixement de joc, no cal dir que encara tenim d'aprendre-ho tot. Els davanters es belluguen molt, però mai
en va, igual que ca les «melées» i «toucliés». Els mitjos, que no pequen d'individualistes, son una comunicació, directora del joc,
entre les dues principals línies; els tres-quarts, d'una cohesió formidable, amb una situació sempre excel·lent, i l'«arrière», immutable i precís, sense enfarfegaments que sols reporten una pèrdua
de temps preciós. Abans no arribem a fer un reílexe de tot això,
eu tenim encara per temps; però com que de voluntat i de fe en els
nostres,jugadors no els en manca, creiem que més aviat del que
molts es pensen es pugui mostrar un joc eficaç.

Els catalans poden arribar a ésser bons rugbiers?
Heu's aquí una qüestió que ens hem íet moltes
vegades i coulesseiu que en sospesar les probabilitats cal decanl,ur-Be mes aviat en un euuló negatiu que optimista, l'erquè el rugby requereix unes
qualitats essencialment atlètiques; perquè la lorça
està per damunt 1 Habilitat i la destresa; perquè
aquí ens manquen terrenys de joc adequats on de
nuca en mica puguui anar preparant eis homes;
totes aquestes són raous de bastuut pes per jutjtir quelcom difícil que eis catalans puguin assolir
un lloc honorable en iu. competició üel rugby.
INo obstant, si l'ós possible, nosaltres seríem
partidaris d'iuteusilicar una campanya pró-rugby,
no per la pretensió d'arribar a tenir jugadors excepcionals, però només amb ei desig de íer atletes.
Es aquí on ens trobem que ia pràctica del pur
atletisme topa amb grans dilicultats i obstacles; i
L'í ta de Toulousain
convindria buscar una fórmula, un terme mig,
Aquest equip, diumenge, va ésser e! que se'ns mostrà millor,
entre la prova tan freda i espinosa de per sí i el per les causes que ja esmentàrem. La seva força vital resideix en
la línia dels tres-quarts, els quals diverses voltes feren unes arrenjoc que bo i distraient exigís un esforç a l'atleta
cades de pur classicisme i acabant algunes d'elles amb resultat
eu preparació. Difícilment cap altre esport tan apro- satisfactori. Els davanters tot i dominar a la «melée» es mostraren
piat com el rugby, les condicions i qualitats del inferiors als dels seus adversaris, i aquest domini en la «melée»
és degut a l'excel·lent forma d'exeeutar-la. Dels mitjos fou molt
qual exigeixen, com s'ha dit abans, de tenir una
millor el d'obertura que el de «melée», ja que aquest restà eclipsat
preparació essencialment atlètica i de la qual si es pel seu contrari. En els atacs, aquest equip és formidable i la seva
força esdevé impetuosa. F.I seu joc és bell, potser una mica massa
inauca, difícilment podrà arribar-se a jugar mitjabrodat, però que encara ajuda a fer més vistoses les jugades.
nament bé.
La Unió Perpinyanenca
No correspon certament a nosaltres judicar sobre
ia vàlua dels dos equips que hem vist actuar diumenge; en simple amateur només, direm que el
partit que es limità a una simple exhibició de jugades, al principi, acabà prenent un caràcter de
vertable match umb tot 1 les diücultats del terreny
per que els jugadors fessin els placatg'es i fessin
joc obert, que és una de les primeres característiques de l'atac eu el rugby.
Científicament l'Stade Toulousain se'ns ha aparegut de molt superior al seu contrincant el qual,
bo i reconeixent que s'ha presentat incomplet, no
meraveEà pel joc finíssim dels tres quarts com és
el cas en els tolosencs, ni pels superbs sprints amb
que, si bé de tard en tard, també aquests ens delectaren.
Pel contrari en els catalans, l'obsessió de l'home
fou evidentment massa forta i això, en part, perjudicà la visualitat del joc. El no haver sabut
capir de bell principi les exactes dimensions del
camp—totalment irreglamentari—féu que, com si
fossin en terreny «ad hoc» busquessin contínuament de guanyar metres, no per l'impuls individual, però pel joc de peu.
En canvi els tolosencs, sense tanta duresa, feren
un joc més pràctic, més armoniós i més estètic. Es
mereixien la victòria, perquè vingueren complets i
perquè jugaren serens i amb intel·ligència.
El públic, sobretot vers l'acabament, ja més familiaritzat amb les principals regles del joc, semblava interessar-s'hi vivament i és indubtable que
si hagués dirigit el muteh una persona de més
competència que la que ho féu, en conjunt, l'encontre hauria resultat encara molt més agradable.
V. B.
L'homenatge als campions
Ha estat verament un goig per als esportius catalans l'haver pogut retre homenatge d'admiració
per l'esclatant victòria que obtingueren els perpinyanesos guanyant el campionat de França.
Enguany aquesta victòria dels catalans de França ha tingut la feliç coincidència del triomf del

Primerament, s'ha d'esmentar que als campions els mancaven
sis dels seus millors jugadors, la qual cosa els atenua la derrota
soferta. Els que faltaven eren: Cayrol, Eamis, Bariette. Henric,
Como i Got. D'aquests, tres actuen de tres-quarts, i d'aqui es desprèn la mala actuació d'aquesta línia. La força, base d'aquest
equip, és en els davanters, dominadors sempre de la «touche».
Aquesta tàctica, en un equip qne poseeixi una davantera com
la dels sang i or, pot ésser molt recomanable per la seva eficàcia.
El mig de «inelée» és un dels seus millors jugadors; l'«arrière» no
era el titular de l'equip. Alsfinalsde l'encontre, que s'imposaren
els catalans, és creixeren molt, mostrant el seu joc, sense gens de
palla, sinó cru i eficaç, un veritable joc de campionat.

El partit
Amb una tarda bastant propícia per rugby, surten els dos
equips que, arbitrant el Sr. Sàbat, del F. C. Barcelona, es formen
de la següent manera:
U. È Perpinyanenca: Fontaneu, Cadillac, Martin, Tabes, Carcassone, Pascot, Carbonne, Sicart, Darné, Kibere, Molins, Éiere,
Montade, Delor, Seyrons.
S. Toulousain: Lamarque, Raymond, Bordes J. i F., Dulaurent, Bergés, Bionssa, Larrieux, Segot, Caniel, Lubin, Mathaly,
Peyromel, Bayard, Serro.
•Des de bon començament es nota un domini per part dels de
Toulouse, els sang i or contrarrestren fermament amb bons placatges, però degut al reduit i dur del terreny aquests placatges no
podien ésser executats amb tota eficàcia, cosa que facilitava als
tolosencs el domini.
En els 20 primers minuts és veu rugby, si no d'una gran puresa, almenys força bonic, especialment pel ja mentat equip de Toulouse. El primer assaig és executat per l'internacional Bioussa,
després de «tintar» a varis adversaris.
En la segona part des de bon començament es nota encara el
domini dels vermells si no tan aclaparador com abans. El primer
transformació és efectuada pel mateix Samat (13-0). Des d'aquest
moment els campions actuals francesos es reanimen i imposen
el seu joc d'empenta, marcont un assaig Bibére, en interceptar
una passada de l'atae vermell, essent acullit pel públic amb molt
d'entusiasme. Els catalans continuen dominant i Montade obté
l'últim assaig de la tarda, tampoc transformat (13-6). Amb aquest
resultat acaba l'encontre.

El públic
El nostre públic iniciat a bastament en la contemplació de
lluites esportives, pot dir-se que ha entrat de ple al rugby; ben al
revés al que molts suposaven, els encontres celebrats han satisfet
als que els han presenciat i per la seva qualitat de neòfit podem
dir qoe es comportà en manera força acceptable, comentant i subratllan les jugades amb un cert—encara que rudimentari—coneixement de causa. La pràctica, referent a públic, feta amb aquests
partits ens demostra que si com a mal necessari pel manteniment
d'un esport cal comptar amb un nucli de públic, aquest existirà
de seguida que hom es proposés crear-lo entorn del rugby.
A. S
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El concurs internacional de tardor, obert a to- NO VES
tes les nacions, ens ha permès conèixer nous valors tennístics, que altrament sols ne teníem refeLa Copa Casades
rències més o menys fidels, i el fet de conèixer
El
diumenge
va tenir lloc el darrer partit
nous valors i controlar-los amb els nostres homes
d'aquest "chaílenge" instituït pel "R. Barcelona
és cosa ben d'agrair.
L. T. C." per tal d,honorar la bona memòria d'En
Altre tant direm en ço que la referència als
Josep M. Casades, model que fou de companyes.
viatchs entre jugadors dels nostres cercles i equips
Enguany han estat finalistes J. Andreu y F .
estrangers. Aquestos encontres ens han permès
Honi parla de la crisi que està passant aquest
Sindreu.
fruir de belles jugade?, ensems que conèixer de
bell esport; hom parla també de ço que cal fer
El primer guanyà la semifinal a S. Buix, per
prop l.i vàlua de geni; de tennis que no havia
per tal que les manifestacions fennístiquos dels
6-2, 6-2, 6-4. En la part oposada Sindreu guanyà
nostres dies assoleixin l'csnlondorositat que gau- concorregut a cap dels nostres concursos oficials.
a A. Riera, per 6-2, 6-0, 6-1.
1 què direm de les exhibicions entre el professor
dien en temps pretèrits...
Enfrontats els guanyadors de les seves respecPlaa i el nostre campió Flaquer P Què hauríem
Nosaltres, però, no veiem tal crisi; ni tampoc
tives semifinals, van fer un partit molt disputat,
guanyat no tenint lloc? Ara, almenys, servem un
volem veure oi gota de malícia envers els nostres
bell record dels dos encontres: del primer, per la les característiques del qual van ésser la gran vodirectius...
luntat de joc de Sindreu
z
magnífica i vistosa actuació del professor esmenQuan es produeixen tantes manifestacions com
tat, de faisó més amatent- que professional ; del
A la fi, la victòria es decantà per a Sindreu,
sortosament podem fruir-ne en nostra incomparasegon partit, per haver-nos palesat el campió caamb el resultat de 10-8, 3-6, 6-4, 8-6, aconseguint,
ble urbs, entenem que no escau cl qualificatiu de
talà les moltes coses que encara poden esperar-se
per tant, 27 jocs contra 24 que guanyà Andreu.
«crisi». Nosaltres més aviat ens inclinem a creure
d'ell, especialment si hom té la virtut de ferir el
Els dos foren beu aplaudits.
que el nostre tennis està sota la influència d'una
seu amor propi.
Han estat detentors d.aquest trofeu, els tennisespècie de fenomen morbós i que actualment dit
Nosaltres entenem que s'ha de fer tennis i sobretes que s'esmenta a continuació:
fenomen sofreix una recrudescència en el seu estat
tot fer públic, i ens sembla que la manera més
latent.
1922
— F. Sindreu
adequada per aconseguir-ho és divulgant com més
Estem ben convençuts de ço que afirmem. L'arï9 2 3 — R. Morales.
millor
la
pràctica
d'aquest
esport.
rel d'aquest mal, d'aquest fenomen, volem veure1924 •— F. Sindreu.
El que no s'hauria de permetre, per mitjà de
la en el nostre «meridionalisme»...
1925 — F . Sindreu.
l'associació,
és
que
en
els
diversos
concursos
soObservi's si no el moment de. febre esportiva
cials
que
anyalment
fan
els
nostres
cercles
puEl "chaílenge" ha d'ésser guanyat tres vegaque estem vivint.
guin participar-hi tots els mateixos jugadors. Es
des seguides o bé cinc alternades.
Qui més qui menys, baurà concorregut a algun
clar
que
aquests,
com
a
socis,
hi
tenen
dret.
però
La prova "Consolació" d'enguany, ha estat
dels actes esportius que sovint tenen lloc en. els
no ens sembla gens esportiu l'instint agabellador
guanyada per Olano, contra Tormo, per 6-4, 6-0.
nostres cercles, i qui més qui menys s'haurà
de
determinades
primeres
raquetes
que
els
ementusiasmat amb el desenrotllo d'aquells per qualpeny a fer-los socis de tots els clubs, i fins ens
Al Centre de Dependents
sevol incidència de la lluita. El que mes, però,
atreu les multituds és (no cal pns dir-ho!) el fut- sembla la més gran de les absurditats que un
Amb
la
més
gran concorrència d'inscripcions
bol. Aquest esport avui dia bo absorbeix t o t : bo mateix individu sigui campió de més <1*un club al
i de públic, s'està jugant a les pistes de Sant Germateix temps, apart de no ésser això. certament,
domina tot. Qui no ha vist un partit de fubol?
vasi, el VI concurs interclub de tennis entre decap estimulant per als veritables socis addictes...
Qui no ha vist l'espectacle de l'arribada dels dos
pendents, la prova inicial del qual és el "ChaUna
cosa
és
ben
certa,
i
és
que
en
organitzar
un
equips campions d'enguany? Allò fins ens va resulílenge Garriga- Nogués" de què és detentor, desclub
un
acte
qualsevol,
els
seus
directius,
essent
tar un xic exagerat...
de 1922, en R. Morales.
els
mateixos
individus
que
romanen
l'Associació.
Vagi's a qualsevol altre acte esportiu, singularhi
posen
molt
més
interès
en
reeixir-ne.
Es
clar!
El primer concurs internacional de Mallorca
ment a la boxa; arreu hi veureu una munió de
gent glatint d'emoció bo i esperant l'emoció de la Nosaltres, almenys, ho trobem molt lògic.
Aquest
important torneig tindrà lloc a les pisEs innegable que els que carreguen (valgui el
lluita...
tes de "Son Alegre" els dies del 5 al 8 de juny
mot!)
amb
l'organització
de
qualsevol
concurs
de
Tota crida feta al gran públic és sempre atesa
vinent.
l'Associació hi posen tota la seva voluntat i tot el
per aquest; sempre, si no es tracta de tennis...
El patronatge del mateix va a càrrec de l'Assoseu
saber,
per
tal
de.
sortir-ne
airosos,
i
cal
fer
Aminat esnort no gaudeix del favor de les mulciaciò de Tennis de Catalunya, i han ofert de
avinent que sempre són els mateixos i el? menys
tituds, i ho comprenem pla bé. El tennis no és
participar-hi les millors raquetes dels nostres
els que mou; n l'engrenatgr. del concurs. Per a
joc d'espectable, aouí, on tenim boxa i fi'itbol; el
cercles.
ells són toies les males estones que semblant orgatennis agrada solament als seus devots, i aquestos
nització produeixen. En canvi, si la cosa assoleix
són en nombre molt reduït. El tennis no té encara
Els campionats internacionals de França
un. èxit, el fruit obtingut es reparteix entre tants,
el seu ptíblic.
que no en qitcda apenes per a ningú...
Substitueixen els antics campionats del món
Aquesta és una gran veritat, i no ens podem esConsti, doncs, que els que organitzen un con- damunt pistes de terra, seguint, però, disputant-se
tar de dir aue veiem molt difícil que aquest esport
a Saint Cloud (París).
arribi a tenir el seu públic. Per què? Perquè no és curs oficial dins la nostra Associació saben ciimEnguany tindran lloc del 27 de maig al 5 de
joc d'espectacle; pel contrari, és un joc que vol plir llur deure.
Amb tot, aquests mateixos individu?, en orgajuny.
ésser molt estudint i conegut per a capir-ne tota
la valor d'una de les innombrables jugades que nitzar una prova per al seu cercle, talment semL'equip peninsular designat per l'Associació de
blen transformats: si activitat manifestaven en
ofereix el transcurs d'un partit entre nrimeres raTennis d'Espanya, es el següent:
treballar
a
profit
de
l'Associació,
incita
més
ne
quetes. El tennis és un esport científic per exIndividuals homes; E. Flaquer i R. Morales.
demostren en tractar-se del seu club, i si abnegacellència : fins direm que és «cl joc d'escacs de tols
Parelles homes: Flaquer - Morales,
ció
palesaven
aleshores,
ara,
pel
seu
club.
posen
ds esnorts-,.
Individuals dones: Isabel Fonrodona.
a
contribució
demés
un
esperit
de
f-nc-ifici
veraI, naturalment, atesa aquesta circumstància, priParelles mixtes: F. F"onrodona - E. Flaquer.
ment
admirable,
i
és
que
l'orgull
del
clib
és
l'ormordial en l'esnort del qual ens ocupem, ja és per
La Copa Davis
demés el dir que po é-? joc per n galeries: no s'hi gull propi.
Per aquesta raó desitgem que d'un cop hom depot esplaiar un born ! Cal seguir la lluita amb tot
Per
tal
de
prendre
part en aquesta famosa comcideixi que l'organització dels concursos olVinls de,
recnlliment. i com que en l'ambient de l'esmentat
petició mundial, el campió E. Flaquer embarcarà
esport no hi cap un criï estrident ni hi ha lloc l'Associació, i d'una manera especial l'internacioa La Rochelle (França) el 6 de juny vinent, cap
nal, corri a càrrec dels clubs, estnblint-si amb
per a determinades expansions, el «respectable» no
a l'Havana, on es reunirà amb els germans Alonaquest objecte un torn entre els cercles que estihi té la vida...
so, i el capità d'equip que és En J. Camprubí.
Per això diem que el fenomen que plana damunt guin en condicions per a reeixir en l'empresa.
Un hom pot desvetllar-se materialment pel presel tennis radien en nostre meridionalisme. I amb
tigi de l'Associació; però pel seu Club farà més
això res hi poden fer, per a combatre-ho, els nosencara: hi posarà l'ànima!
tres directius.
Aquesta és la clau dels èxits.
Per això, també, no pot admetre's que prosperi
Procurem, ara, que darrera un concurs ne vin
la idea que s'ha llençat en lletres de motHo...
gui un altre, alternant amb uns matebs entre juBé rstà que hom demani el trasllat del concurs
gadors estrangers de vàlua i els nostres, afegint-hi
internacional a una altra data. Nosaltres mateixos
/ / Campionat Català de greco-romana
alguna exhibició enc que benèfica, i procurem tots
ja n'hem dit quelcom d'això.
plegats
que
semblants
actes
esdevinguin
altres
Bé, també, que vulguin restablir-se les proves
Per haver-se hagut d'absentar de Barcelona ditants esdeveniments, portant-hi amics nostres,
d'avantatges en el concurs regional. En canvi, no
versos directius de la Federació d'aquest esport
tractant
d'aconseguir
nous
adeptes
per
n
la
santa
ens sembla gens atinat (esportivament parlant)
va ajornar-se la data del començament, per aquest
causa del tennis a totes les nostres coneixenses,
l'esmenint restabliment en el concurs internaciomes 1 el vinent juny, per la qual cosa l'entitat orfins
a
fer-los
interessar
per
aquest
esport,
i
fins
nal.
ganitzadora, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, ja ha
que aquest tingui el seu públic...
fixat els dies definitius que començarà dijous dia
No podem, però, ni volem estar d'acord, amb la
1). S. G.
prohibició que es demana per a la celebració d'actes com són : concurs .internacional de tardor obert
_ Com _ l'any passat serà d'emoció, degut a partia totes les nacions; partits d'exhibició entre els
cipar-hi varis atletes que amb el fort entrenament
nostres cercles i equips estrangers, etc.
n què s'han sotmès seran difícils de vèncer; entre
ells, els Campions actuals. Francesc Solé. Jordà
Nosaltres, que ens considerem esportius en el
VaUmajor, Eladi Vidal i Domènec Sànchez, que dessentit més pur d'aquest mot, no comprenem el
près de les ensenyances rebudes per llur actuació
mal que pugi produir la celebració del concurs ina la vuitena Olimpíada faran els possibles per a
ternacional lliure als jugadors de tots els països
demostrar que no en va foren seleccionats.
del món; al contrari, nosaltres ens planyem de
què tal propòsit hagi estat donat a la publicació,
La lluita en general serà totalment canviada a
per més que el fet de demanar una cosa no vol
fi d'arnotllar-la a totes les variants adoptades per
pas dir que hagi d'aconseguir-se.
les altres nacions i que es posaren en pràctica
Jaume 1,11.- BARCELONA
Nosaltres demanaríem un recordatori etern d'aa París.
graïment envers els organitzadors de semblants
Les entitats participants com son Ateneu EnciG r a n
a s s o r t i t
e r-i
torneigs, però jamai tindríem esma per a demanar
clopèdic Popular, Agrupació Atlètica Vida, Avenç
ne la seva supressió, i menys encara quan dit coni l'Ateneu de Badalona presentaran forts equips.
curs no podia organitzar-lo la nostra Associació,
El Comitè Regional de lluita designarà dimarts
per qüestió política, i en fer-ho particularment un
E s p e c i a l i t a t en l a Mida
els àrbitres que tindran cura d'arbitrar els comcercle, s'exposava aquest a que la seva gesta esdebats, els quals es faran a l'estatge de l'A. E. P.
vinguép el fracàs mée sorollós.
L'entrada serà lliure.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllillillIlIll'lllllllllllllllllllllli:
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La Unió Esportiva de Sans pot ajuntar a la
seva actuació tan elogiable la prova cabdal del
ciclisme català: la VII Volta a Catalunya que
ha tingut lloc els quatre darrers dies de la setmana passada.
La prova ha estat un èxit des de qualsevulla
aspecte que hom la consideri: èxit pel nombre i
qualitat dels corredors, pels resultats, per l'organització, per l'interés ben merescut que ha desvetllat.
No podem trobar ni la més petita tara en tot
el desenrotllament de. la cursa, amb tanta competència duta a realitat per la U. E. S., i, no cal
dir-ho pel nostre company Ramon Torres» el
"rovell de l'ou" del ciclisme català, com el batejàvem en el número anterior, l'apostol del ciclisme, com li ha estat dit mantes vegades durant
la Volta, el veritable factòtum d'aquesta, que no
deixa en l'aire cap detall, que pensa en tot i es
infadigable per dur a terme tot el que ha pensat.
Malgrat que pertanyi a "L'Esport Català", el qual
s'honra de publicar les seves cròniques, no és la
companyonia que ens fa parlar així, perquè en
dir-ho no fem més que reproduir l'opinió unànime en què En Ramon Torres és tingut, la qual
opinió ha tingut aquests dies innombrables avinenteses d'exterioritzar-se.
Millor que el que en poguem dir, la ressenya de
la prova porta a l'ànim la convicció del que ha
. estat la VII Volta a Catalunya i la tasca admirable de la Unió Esportiva de Sans i, sobretot,
del president per dret propi de la Secció de Ciclisme.
• 1." Etapa: Bnrcelona-Figueres
(196 km.)
Ja de bona hora, el 'ocal de la Unió Esportiva
de Sans estava ple de gom a gom. Es ieia impossible moure's desembarassadament pel pati del
local i el passatge on està situada. Regnava l'activitat • que precedeix manifestacions d'aquest gènere: corredors, managers, organitzadors es lliuraven al treball amb entusiasme. Una munió de
curiosos contemplava els preparatius; d'aquesta
munió sortien quan calia ajudants espontanis que
feien la tasca que els era encomenada amb aquella
mica d'orgull d'ésser útil a coses de resonància.
Un cop els corredors equipats i a punt de marxa, seguits de vehicles de tota mena, es dirigiren al Cafè del Torrador de la plaça d?e la Universitat on funcionava el control de firmes, i d'allí,
neutralitzats, cap a la Carretera de Mataró, on
«e'ls havia de donar la sortida lliure, davant la
fàbrica Klein.
Passada llista, el company Canto Arroyo, al
cronista del ciclisme català, donà la sortida, després det res hurres a la Volta a Catalunya que es
començava i tres més a la memòria del malanyorat ciclista Josep Bisbal. Eren dos quarts de tres
de la matinada.
Els 46 corredors que emprenien la volta es llençaren carretera enllà, gairebé a les fosques ja que
no tenien altra llum que la dels reflectors dels
automòbils que els seguien, entre els quals i en
primer lerme • anaven el Taibot de Ricard Balletbò conduin el jurat i el Dodge de Manuel Vendrell en el qual tinguérem un lloc on seguir les
incidències de la cursa, mercè que agraïm de tot
cor.
El trajecte d^aquesta etapa estava fixat així:
Badalona, Mongat, Masnou, Premià, Vilasar,
Mataró, Caldetes, Arenys de Mar, Canet de Mar,
San Pol, Calella, Pineda, Blanes, Lloret de Mar,
Tosa, Llagostera, San Feliu de Guíxols, Palamós,
Montràs, La Bisbal, Corsa, Parlabà, Ultramor,
Vergés, La Tallada, Vilademat, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Castelló d'Ampúries, Vilasacra, Figueres, (196 kilòmetres).

Els ciclistes l'emprenen a un tren seguit, en
grup compacte que al llarg del camí es desintegra deixant enrera els més lents o bé els que sofreixen algun incident. Les carreteres en general
són bones, sense altres obstacles que els carros
que baixen al mercat de Barcelona, per avisar els
quals ha sortit endavant el cotxe Chandler del
senyor Mallol.
Fins que ha clarejat, gairebé tots els que s'han
després del grup han tornat a reunir-s'hi; és més
endavant, des de Calella, que l'escamot davanter
guanya distància.
El pas del Tordera esclareix un xic. el grup,
però es refà de nou. A la costa de Lloret. Miner
condueix 1,escamot a un tren un xic més viu;
formen llavors l'escamot els corredors Montey,
Torres, Codorniu, Saura, Bachero, Mussió, Janer,
Busqué, Cruz, Juan, Antón, Del Val, Miner, Sans
de Reus, Fargas, Gironès i Alegre. Entre Tossa i
Llagostera Moran, que marxa per la cuneta, sofreix una caiguda, sense conseqüències. A Santa
Cristina d'Aro Janer reventa un tubular, la qual
cosa el fa arribar a Sant Feliu de Guíxols amb
un retard de tres minuts.
Prop d'aquesta darrera població el grup augmenta la velocitat, car hi ha una prima oferta,
que guanya Busqué, gràcies a un esprint fortíssim.
Janer pot tornar a formar en. el cap, malgrat
que l'escamot, conduït per Mussió meni un tren
fortíssim que minva en arribar-hi Janer. A La
Bisbal, per un malentès de l'organització local,
elgrup es detura i això causa l'escapada de Mussió i de Janer. Aquest darrer, cansat per l'esforç
fet per ajuntar-se a l'escamot, prop de Castelló
d'Empúries no pot seguir Mussió que arrenca a
tota velocitat, arribant a Figueres amb un avantatge de quatre minuts.
À Figueres, on l'arribada és engrescadora, sota
l'organització del senyor Zarandona, el públic ha
aplaudit tots els corredors, àdhuc els més endarrerits.
La classificació d'aquesta primera etapa ha estat:
I Miguel Mussió, 7 hores 33 m. 6 s.
2. Jaume Janer, 7 h. 37 m. 16 s..
3. Josep'Kusqué. 7 h. 43 m. 15 s..
4. Josep Saura.
5. Antoni Torres.
6. Felicià Gómez.
7. Teodòr Monteys.
8. Salvador Codorniu.
9. Gabriel Cruz.
10. Juan Juan.
IT. Demetri del Val.
12. Guillem Antón.
13. J. M. Sans.
14. J. Luis Miner.
IS- Joan Fargas.
16. Manuel Alegre.
17- Vicente Bachero.
Fins a 43 arribats.
2." Etapa: Figueres-Vich
(120 km)
A les 5' hores 45 minuts de divendres, dia 22,
sortiren 37 corredors de Figueres per cobrir el
recorregut Figueres, Vilafant, Navata, Besalú,
Argelaguer, Castellfullit de la Roca, Olot, Sant
Joan de les Abadesses, Ripoll, Sant Quirze de
Besora, Vich, (T20 kms.)
Fins a Olot, la marxa ha estat molt regular i
no massa viva. Rerassagats alguns corredors de
categories inferiors, en començar el Coll de Santigosa 24 ciclistes formen l'escarnot. En començar
la pujada, Saura es retira. El desnivell és fort,
amb tot i això Monteys i Sans, de Reus menen
l'escamot a un tren bastant viu. Durant la pujada
el treii és prou fort i l'escamot es desintegra,
per formar-se de nou a la baixada. La impressió
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és que a Vich arribarà un grup bastant espès*
però un incident sorgit a prop de La Gleva, que
podia tenir tràgiques conseqüències, aclareix el
grup.En el dit punt, dos cavalls s'avaloten; de*prés d'encloure el carreter entre ells dos, sence
fer-li tant de mal com cregueren de bon principi
els espectadors de l'escena, arrenquen galop desenfrenat, s'estavella el carro, els cavall* lliares
d'aquesta trava es fiquen entre l'escamot en el
qual produeixen un pànic i una escampada general, que aprofiten Janer, Mussió, Sans", Monteys,
Codorniu i Juati per llançar-se a tot tren cap al
fi de l'etapa, on ariben en aquest ordre:
1. Janer, 5 h. 16 m.
2,.Sans; 3, Monteys; 4, Codorniu; S. Joan Juan;
6, Musió; mateix temps.
7. Busqué, s h. 17 m.
8, Cruz; 9, Miner, mateix temps.
10. Del Val; 11, Antón; 12, Gaja! en 5 h. 19 m.
2 segons.
13. Botana.
14. Torres.
15. Cortada.
16. Bachero; 17, Fargas; 18, Jiménez; 19, Campdelacreu; 20, Sant; 21, Solé; 22, Gómez; 23 Auladell; 24, Gironès; 25, Trias; 26, Pascual; 37,
Alegre; 28, Randuà; 29, Moràn; 30, Lorente; 31,
Meliàn; 3a, Roig; 33, Regincós; 34, Rocarias; 35,
Anón; 36, Pons; 37, Munné.
3." Etapa: Vich-Igualada
(88 km.)
Aquest tros de Volta es desenrotlla damunt un
trajecte difícil perquè enclou la collada de Collsuspina i la fortíssima pujada de Can Massaaa,
de la faisó següent:
Collsuspina, Moya, Calders, Sant Fruitós de
Bages, Manresa, "Ca'n Masana", Castellolí, Igualada, (88 quilòmetres).
A un quart de quatre de la tarda del divendres,
dia 22, prenen la sortida a Vich tots els classificats el matí, els quals emprenen la pujada de
Collsuspina portant successivament al davant Antón, Monteys i Sans, seguits de Janer, Muesió,
Juan i Busqué, aquest darrer una revelació i una
esperança de la cursa que descrivim.
L'interès de l'etapa rau en la costa de Ca'n
Massana, al punt més alt de la qual formen l'escamot Monteys, que ha pujat amb força coratge,
Janer, Mussió, Juan, Sans i Busqué. En el descens comença de desfer-se el grup, llançant-se
Janer costa avall a una velocitat esfereïdora que
li dóna tot seguit un bon avantatge. A mitja baixada, Juan, ha de canviar una roda. A 7 quilòmetres d'Igualada, Janer porta avantatge de 300 metres, quan se li trenca la llanta del darrera sortint
d'un sot ple d'aigua. El corrador Farré, que no
prenia part a la cursa però que l'ha seguida duraat
aquosta etapa, li dóna la roda de la seva maquin*
i així Janer pot arribar a Igualada en tercer lloc.
L classificació d'aquesta etapa és:
1. Monteys, 3 h. 46 m.
2. Mussió, 3 h. 46 m.
3. Janer, 3 h. 47 m. 5 s.
4. Busqué, 3 h. 48 m.
5. Sans.
6. Joan Juan.
7. Torres.
8. Gómez.
9. Cruz.
ro. Gaja.
11. Antón.
12. Codorniu.
13. Botana.
14. Bachero; 15, Del -Val; 16, Cortada; 17,
Meliàn; 18, Randuà; 19, Pascual; 20 Jiménez; 21,
Solé; 22, Regincós; 23, Moràn; 24, Gironès; 25,
Lorente; 26, Auladell; 27, Campdelacreu; 28, Rocasias; 29, Trias; 30, Pons; 31, Munné.
4." Etapa: Igualada-Reus
(191 km.)
. A les cinc del matí del dia 23, elg corredors,
en nombre de 35 prenen la sortida en dir«cció a
Jorba, Cervera, Tàrrega, Bellpuig, Mollerusa,
Bell-lloch, Lleyda (control de proveïment), Juneda, Borges Blanques, Vinaixa, Espluga de Francolí, Montblanch, Valls, Alcover, Reus, (191 qmilòmetr»s).
Aquesta ha estat, certament, l'etapa menys incidentada i interessant de la cursa.
El tren portat ha estat inferior al dels altres
dies, malgrat el recorregut fet en terreny ben poc
accidentat; no hi ha hagut lluita, com ho diu •
prou la classificació d'aquesta etapa.
El temps, clar i serè al principi, s'espatlla a la
sortida de Lleyda i en ésser a Vinaixa cau un
gros aiguat barrejat amb pedra, malgrat el qmal
els corredors segueixen sense variar de tren. Al
Coll de Lilla hom té l'esperança de veure començar la lluita, sobretot en veure com Janer, Juan,
Busquests i Sans apreten de valent.
Malauradament no és així. A Janer li salta la
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cadena i la cursa torna a prendre l'aspecte del
principi, arribant a Reus un espès grup de disset
corredors "ex aequo".
i, Janer; 2, Torres; 3, Mier; 4, Fargas; 5,
Sans; 6, Busqué; 7, Randuà; Del Val; Pasqual;
Codorniti; Mussió; Codorniu; Regincòs; Monteys; Cruz; Juan; Botana; Antón; tots ells en 8 h.
12 m.; Auladell; Solé, 8 h. 17 m. 11 s.; Jiménez,
Cortada, 8 h. 17 m. 11 s.; Gayà, Lorente, Gironès,
Moran, Bachero, Roig i Meliàn.
Arribats els dos primers escamots la pluja
pren ta!s proporcions, que el nombrós públic abandona l'arribada i sols resten, aixoplugats sota la
vela d'un cafè el jurat i alguns membres de l'organització local.
5." Etapa: Reus-Barcelona
(116 km.)
Diumenge matí, a les vuit en punt, sortiren de
Reus 31 corredors per acabar la VII Volta a Catalunya. L'hora, relativament tardana, permeté
que la plaça d'En Prim fos envaïda per gran
quantitat de públic.
El camí a recórrer era: Reus, Vilaseca, Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Vendrell, Calafell, Cunit, Cubellas, Vilanova i Geltrú, Sitges,
Garraf, Casteldefels, Gayà, Viladecans, Cornellà,
Esplugues, Collblanch, carrer de Sans, Creu Coberta, Avinguda de la Exposició de Montjuich,
(116 quilòmetres).
Tret de les costes de Garraf, qvic no són res
per a corredors que arriben a l'etapa final d'una
prova de 711 quilòmetres, el recorregut és planer
i en bon esfat, ço que ha permès una velocitat
mitjana superior a la de les altres etapes.
A l'hora de sortir, alguns aficionats de Barcelona ja eren a Reus per acompanyar els corredors
fins a Barcelona, el nombre dels quals ha augmentat a mida que ens acostàvem a Barcelona
Si no fos alguns que altre tubular rebentat, diríem que no hi ha hagut cap incident en aquesta
darrera etapa. A mig camí, una pana del cotxe que
conduïa el jurat ha entretingut aquest, el qual ha
arribat a Barcelona després de la majoria de classifiaats.
El pas per les poblacions, ha estat un davassall
d'entusiasme i un seguit d'aclamacions. Les organitzacions locals han merescut l'aprovació de tothom, especialment la de Sitges que ha destacat un
vigilant a cada viratge de les costes de Garraf
per advertir els vehicles que anessin en direcció
inversa, el nombre dels quals fou elevadíssim.
L'arribada
Des ds Coll Blanch a l'arribada, tot el llarg
dels carrers de Sans i de la Creu Coberta, el públic ocupava completament les voreres.
L'espectacle que es copsava en l'avinguda de
l'Exposició, era d'un efecte bellíssim i inoblidable.
La multitud estava atapeïda esperant l'arribada
dels corredors; les voreres de l'Avinguda, les escalinates, tot estava que no hi cabia ningú.
Ciclistss amb llurs màquines arrenglerades de
llarg a llarg contenien el públic. En arribar un
dels cotxes que ha seguit tota la cursa i anunciar
que dintre ben poc arribarien els corredors, la
natural impaciència del públic pogué fer témer
que aquest envaís fe via central; però no ha estat
així, s'ha mantingut correctament, i l'arribada dels
primers escamots s'ha fet amb la via completament lliure. Malauradament, els corredors més distanciats han hagut d'arribar precedits d'un violent aclariment del terreny per la força pública.
L'Exposició de l'Automòbil ha quedat buida
•Ic públic. El corredor francès Perchicot, actualment a Barcelona, ha restat encisat de l'aspecte
d»l lloc d'arribada, trobant-lo sense comparació
possible amb tot el que ell ha vist.
La lleugera pujada de l'Avinguda de l'Exposició ptrmetia veure excel·lentment l'esprint final
dels routiers llançats a tota marxa per guanyar, si
podien, unes fraccions de segon.
En aparèixer els corredors, acompanyats des
de Coll Blanch per l'ovació del públic estacionat
a llur pas entre l'entusiasme dels milers de persones que s'esperaven al Hoc d'arribad,a, l'ovació
ha estat una cosa frenètica de debò.
Han trepitjat la cinta els vuit primers de la
classificació en escamot atapeït malgrat l'interès
que en casos així hi ha a distanciar-se.
Els temps esmerçats pels corredors en aquesta
darrera etapa, han estat:
r. Janer, 3 h. 49 m. 2 s.
2.
Juan.
3- Fargas.
4- Monteys.
5- Sans (de. Reus).
6. Busque.
7- Mussió.
8. Codorniu.
Tots aquests en el mateix temps.
9. Meliàn, 3 h. 49 m. 8 s.
10. Miner.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Del Val.
Torres.
Bachero.
Botana.
Jiménez.
Antón.
Aubadell.
Cortada.
Solé.
Cruz.
Regincòs.
Moràn.
Gironès.
Gaja.
Lorente.
Afión.
La classificació general

1. Miguel Mussió, de Barcelona (U, S. Sans).
711 quilòmetres en 28 h. 36 m. 12 s. (cicló France
Sport pneus Volber). Velocitat mitja, 24 quilòmetres 857 metres per hora, (primera categoria).
2. Jaume Janer, de Barcelona (U. S. Sans),
28 h. 41 m. 22 s. (Automoto-Pouchois), primera
categoria.
3. Teodor Monteys, de Barcelona (F. C. Barcelona), 28 h. 46 m. 21 s., (Dollar-Bergougnan),
primera categoria.
4. Josep Busqué, de Barcelona (F. C. Barcelona), 28 h. 49 m. 27 s. (Latorre), tercera categoria.
5. Joan Juan, de Marrachi (F. C. Barcelona),
28 h. 54 m. 6 s. (Dollar-Bergougnan), segona categoria.
6. Salvador Codorniu, de Vilafranca.
7. Josep Maria Sans, de Reus.
8. Antoni Torres, d'Alacant.
9. Gabriel Cruz, de Sabadell.
10. Guillem Anton, de Madrid.
11. Demetri del Val, de Sant Sebastià.
12. Josep Luis Miner, de Sant Sebastià.
. 13. Enric Botana, de Madrid.
14. Vicents Bachero, de Barcelona.
15. Ramon Gaja, de Manresa.
16. Joan Fargas, de Barcelona.
17. Salvador Solé, de Vendrell.
18. Josep Cortada, de Barcelona.
19. Artur Gironès, de Figueres.
20. Marc Jiménez, de Barcelona.
21. Eufemi Moran, de Barcelona.
22. Pere Randuà, de Reus.
23. Pere Regincòs, de Figueres.
24. J. Pascual Bert, de Reus.
25. Miquel Auladell, de Hospitalet.
26. Tomàs Lorente, de Mollet.
27. Francesc Roig, de València.
28. Benito Meliàn, de Barcelona.
29. Baptista Afión, de València.
30. Diodor Pons, de Barcelona.
31. Ferran Munné, del Prat.
Classificacions especials: inferiors i neòfits
1. Josep Busqué (F. C. Barcelona), L a t o m Hutchinson.
2. Joan Juan.
3. Salvador Codorniu.
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Antoni Torres.
Gabriel Cruz.
Enric Botana.
Viceuts Bachero.
Ramon Gaja.
Segona categoria
1. Joan Juan (F. C. Barcelona), Dollar-Bergougnan.
2. Vicent-s Bachero.
3. Joan Fargas.
Tercera catego-ia
1. Josep Busqué (F. C Barcelona), LatorreHutchinson.
2. Salvador Codorniu.
3. Enric Botana.
Neòfits
1. Antoni Torres, d'Alacant, (Club Natació
Alacant), La Française Diamant.
2. Tomàs Lorente, de Mollet.
3. Francesc Roig, de València.
Per federacions
Comitè de la U. V. E. de Catalunya, amb
Mussió, Janer, Monteys (6 punts.
Comitè de Madrid: Anton, Botana i Moran,
(44 punts).
Per clubs i equips
Unió Sportiva de Sans, venç amb 6 punts.
(Mussió, Janer, Codorniu).
F. C. Barcelona: 12 punts. (Monteys, Busqué,
Joan Juan).
Club Canyista de Madrid, 44 punts (Anton,
Botana, Moran).
* * *J
Heu's aquí ara explicat breument què ha estat
la VII Volta a Catalunya. El resultat de la cursa
niés important ha de deixar plenament satisfets
tots els entusiastes de l'esport de Catalunya. Però els benemèrits organitzadors de la Unió Esportia de Sans no estan satisfets encara; la prova
d'aquests darrers dies per a ells només és que la
preparació per a proves de més empenta. A aquest
fi estan en estudi una sèrie de curses, la prepara-,
ció i propaganda de les quals començarà aviat.
BIG.
iiniïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimii

OATALA
I teu diari &-.

La Publicitat

DE SANS, QUE HA
CATALUNYA

GUANYAT

D'esquerra a dreta: Marc Giménez, Codorniu, Janer, Musió, Camp de la Creu i Cruz
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exposa al seu Stand
de l'Exposició d'Automòbils el seu nou

xassís

model 509

Una meravella mecànica que assolirà
celebritat mundial

-Agència exclusiva:

Mallorca, 277
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