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Adalt: Velòdrom de Sabadell. Aupetit, Regnier, Llorens i Bover arrenglerant-se en una de les proves
celebrades el diumenge. — Abaix: Club Natació Barcelona. Un moment interessant del partit
de Waterpolo jugat en el festival del Gran Premi de Pasqua
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Els xinesos a Nova-Zelanda

DE JUNY

D E 1925

extraordinàriament modestes; un sol jugador, el
cèlebre, amateur Woodward va sobressortir de la
mediocritat general i mostrà joc de tècnica d'alta
<larse.
iNo-jreiis-nienys, els hostes presentaren al equip un
pastell d'h oir en al ce que ells anomenen un prisen
f'.'cion coh.e, on hi constp\en les següents p a r a ü e - :
«To the l'nghsh Aw.'aations Football Team for
thcir clean and elever Play. Juni 15» (A l'equip anglès de futbol associació pel seu polit i destre joc.
15 de juny.i.

Quan l'equip xinès anà a Nova Zelanda fou rebut
molt coralnient a Auckland. pel major de la ciutat
Sir James Greenson. Aquest posà de relleu la importància de les lluites representatives, però afegí
tanmateix les següents paraules: «Nova Zelanda
té una noble població de xinesos, però no volem
Records dels temps heroics
que ens sohrepugin, i penso que comprendreu bé
el nostre punt de vista».
En una revista anglesa trobem el següent inteNo gens menys el públic d'Auckland dispensà als
ressant article d'un antic jugador, que tingué
futbolistes xinesos una rebuda remarcable. El parocasió de veire el futbol en el seus primers temps
tit fou més que agradós, i In mestria dels jugadors
Els camps africans
i as?i!;í a la seva extraordinària expansió:
transportà el públic, provocant un entusiasme boig.
El jutge àrbitre, habillat amb un vestit de fraEl seu primer gol fou saludat amb aplaudiments
Les condicions en què es juga als camps de
nel·la de netedat impecable; els jutges de línia amb
estrepítosoK. F.ls seus centres eren obres d'alta vàTransvaal són diferentes de les del Natal i el País
uns cilindres arran del cap; una gàvia de filferro
lua artística, i els avanços de les seves ales do re- del Cap. Cal fer-ho remarcar per tal de justificar
darrera els pals formant la xarxa del gol; una tor- marcable bellesa. Un dels seus jugadors feia equiliresultats increïbles. Els camps al Transvaal són
re gegantina amb grossos números per a indicar el
bris amb la bala com un ver artista i de manera
d'una mesquina condició. Allà es troben els jugaprogrés del joc. De quin joc es tracta? Ço és el
sorprenent, i el seu engany preferit, que repetia
dors amb totes les posibles contingències que el
futbol tal com fa vint anys es jugava al Continent.
gairebé seguidament, era el de fer-la passar per
clima variable porta. Be vegades els camps són
L'home que tenia el deure de fer conèixer el
damunt l'espallla del contrari sens que aquest posecs i plens de, polsaguera, o glaçats, o es converresultat en tot moment, pujava i baixava sens ingués beure-la mai. Sens dubte que els xinesos perteixen en un fangar, i jugar en aquests terrenys
terrupció l'escaleta, i els gols creixien fins arribar
tanyen ii la elasse de jugadors mestres.
vol dir confiar-ho tot a la casualitat. Els jugadors
a fer/una xifra respectable. Això succeí amb motiu
anglesos que estan acostumats a tenir la bala sota
d'un partit jugat per un bàndol anglès a París.
el seu control, no podien calcular els enganyosos
Experiències sud-africanes
A Budapest vaig presenciar un altre fet singular.
efectes que prenia en un pis de tals condicions.
Un àrbitre va castigar un jugador dues voltes en
Malgrat les mateixes, es juga amb una aflció enorLa recent, vinguda dels futbolistes sud-airieans i
cinc minuts per offside, i d'aquesta feta el va treume. Por què? Quina és la causa d'aquest entusiasels seus remarcables mètodes em recorda la visita
re del camp. Per altra banda, després no es va
me que, malgrat les més grosses dificultats, fa que
d'un
equip
anglès
a
Àfrica
del
Sur.
À
l'any
1897.
o
amoinar gaire quan efectivament ho estaven els
els jugadors no es privin del seu esport preferit?
sia
vint-i-vuit
anys
enrera
visitaren
els
«Gorinjugadors, i l'explicació d'això era que ningú no
No hi ha res, res, per dificultós que sigui, que
thians»
la
ciutat
del
Cap,
essent
el
primer
bàndol
en sabia res do l'offside, i àrbitres i jugadors PS
pugui separar als jugadors de conreviar el joc. Esanglès que hi anà. Els anys 1910 i 1920. la F. A.
confonien amb les regles del joc seguidament.
mentaré un cas remarcable: L'equip de Ladysmith
Els vienesos tenien una altra especialitat. A l'en- hi envià jugadors amateurs i professionals. Però
també els sudafrieans es mostraren amics de viathavia concertat un partit emh un altre, de Harrystorn de les cordes del camp es veien les cares projar, doncs a l'any 1906 anaren en un vaixell de
mith, i per tal de poguer complir la paraula, defundament decepcionades del públic, quan un equip
gueren els jugadors del primer fer a peu les 60 mianglès no marcava més enllà de sis gols. No en te- cabotntge, raonablement incòmode, a Buenos Aires,
fent el viatae en 27 dies, o sia amb uns deu dies
Ues que, separen les dues poblacions. Arribaren el
nien prou amb mitja dotzena. Certament els hauria
de retard. Amb els jugadors viatjaren també uns
dissabte, al matí a Harrysmith, i jugaren el mateix
agradat que guanyessin els seus, però, no essent
150 hoste-; indesitjables, de tracte quelcom repadia el partit compromès, i el van guanyar. En haaixò possible, no es contentaven amb menys que
tani.
vent-se acabat s"entomaven, a peu, naturalment,
amb una pluja de tants.
cap a casa, però els socis del Club d'Harrysmith ho
A Stokolm no es començaven els partits fins a
Saludi I equip africà una tempesta de xiulets que
impediren,, i els donaren els diners pel viatge de
dos quarts de vuit del vespre, i era una vista plaent
sortien de V2.000 espectadors, i una pluja de pell?
tornada.
la dels espectadors que s'aplegaven a l'entorn del
de taronja i de pedres caigué damunt els jugadors.
camp, sentats en taules, regalant-se amb begudes
Aitò eren aventures dels temps heroics i no calia
Pot. ningú que, no conegui el joc explicar-se que
alcohòliques.
fer-ne cas. T.'equip es guanyà les despeses, tant,
es facin sacrificis fins a tal extrem? El futbol proque pogueren tornar els jugadors amb passatge de
cura al jovent, qualsevulga que sigui el clima, en
A Basilea jugaven els joves al ple de l'estiu. A
primera classe. 1 això ocorria fa divuit anys !
que visqui o la raça a que. pertanyi, un atractiu i
les vores del camp hi havien gibrells plens d'aigua,
un estímul sens parió.
i de tant en tant sortien del camp i es donaven una
Quan l'equip de la F. A. anglesa jugà a l'Àfrica
dutxa refrigerant.
S.
del Sur l'anv 1910. van ésser les seves actuacions

El meravellós desenrotllament
del futbol en vint anys
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L'INÚTIL CONGRÉS
HI congrés de la Federació internacional
de Futbol ha vingut a dar-nos la raó respecte del que dèiem en el nostre precedent editorial.
Veient, com. presumíem nosaltres, que de
res no serviria adoptar aquesta o aquesta
altra definició de la paraula amateur, el
Csngrés reunit suara a Praga ha acordat
que cada una de les Federacions interessades sigui l'encarregada de vetllar per la puresa esportiva dels seus adherits ensems que
dictar les disposicions que cregui necessàries
encaminades a l'esmentat fi.

BARCELONA
Pessetes 3,50 al trimestre
CATALUNYA
Pessetes 3,75 al trimestre
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i a tres mesos d'interdicció per a boxar a. Alemanya i a fora, i a Van der Veer a sis mesos d'interdicció per a boxar a Alemanya.
* • *

Divendres passat els organitzadors del Saló
A utomòbil reberen la notificació oficiosa, que no
es despatxessin més que dues mil entrades per
FA record de la mitja milla era. fa. cent anys dos
tal d'evitar
aglomeracions.
minuts sis segons. Un home sol al món, només un
De bell antuvi aquesta ordre, va preocupar els
feia 2-6 sobre la distància. Si fos possible que
del Comitè que s'imaginaven que no podrien saveiéssiu passar davant vostre la multitud de jotisfer les moltes demandes que rebrien, havent
ves d'avui que fan millor i que per fer millor
de limit.ar-lcs a una xifra tan exigua.
s'han musculat, s'han embellit, s'han conegut,
De fet tots aquests mals de cap foren huítils,
teixiríeu una corona en memòria de l'anglès
car divendres al matí només 438 persones JTOkittWood, recordman cd la mitja m.illa en 1830.
saren a taquilla. Imaginem-nos, però, que SV*MI
ANDRK ORRY
lloc. de pagar el «duro» s'hagués tractat de co* **
brar-lo, l'animació que hauria existit divendr.es
Abans consideràvem l'esport, com un passaals «stands».
temps. Els aue el practicàvem, no ens creiem pas
* **
ésser excepcionals i podi em passar-nos dels mots
Els cronistes bilbaíns no han arribat encara, a
elogiosos i dels articles laudatoris.
posar-se d'acord respecte de la vàlua futbolista
Avui l'esport ha devingut per a molts uv redel nostre Josep Samitier. Ens bastard per a declam, i per a altres una font d'ingressos, • tots
mostrar-ho traduir els dos següents retalls:
plegats hem hagut de convenir que aquest mitjà
Algú objectarà que per a acordar semblant
De T.a Gaceta. <le1 Nortc :
meravellós de perfeccionament físic, pot ocassion^r
«Nosaltres hem de rendir ací altra vegada púcosa no calia reunir-se en Congrés internaexcessos tant perjudicials com sensibles.
blica pleitesia (sic) a aquest meravellós jugador,
cional, punt de vista amb el qual estem comc.fii AXIHÍf
excepcionalment genial, el nom del/ qual haurà
d'unir-se al de l'immortal Pichichi,[a aquest copletament conformes.
(Excampió del món, olímpic)
lossal Samitier que sap entusiasmar i desconcer* »*
De totes maneres cal felicitar-se que els
tar amb el seu joc gitano».
Hem
rebut,
en
la
forma
més
anònima
que
oi
f>e K1 Noticiem Bilbaítio :
delegats de la F . I. F. A. hagin acceptat
seu autor li ha estat possible, aquesta noteta:
«Samitier: però és que Samitier va jugar? O,
a darrera hora la realitat dels fets. Per so«El Mundo Deportivo és un periòdic simpàmillor, és que Larraza el va deixar jugar?»
tic i que podria arribar a comparar-se amb alDavant d'aquestes manifestacions un diari billemnes i unànimes que haguessin estat els
gun periòdic estranger, si. no fossin
aio^ncs
baí vol
que Samitier estigui desesperat i a punt
acords presos sobre la debatuda qüestió, hom
badades celebres que desgraciadament
sovintedi' sol!icitar l'ingrés en un manicomi. No, estigen. Així i tot. ens vàrem quedar parats llcchü
mat col·lega; el que fa Samitier en vista de tan.
no hauria solucionat absolutament res, car
fa. quinze dies un article de primera. Phvnn cu <•'
contradictòries opinions són esforços titànics per
no hi hauria hagut manera de fer-los comqual l'imponderable «Kant» per a ponderar la
a reservar la seva opinió respecte, de l'equilibri
Volta Ciclista a Catalunya, parlava només que
mental de certs cronistes bilbaíns.
plir a les Federacions les quals, les més de
de la Kxposició Automòbil, fent saber que ~'an
* **
les vegades, i en això està precisament el
equivocats els que creuen que «todo nuestro criDes
de
fa
ja
una
llarga
tongada, l'esport franteri
o
està
condensado
en
la
sardana
v
en
la
barmal, representen més sovint interessos mercès no registra més que desfetes. D\esprés del
retina». No ens negaran que això és una mica
cantils o particularistes de clubs, que no pas
rugby, cl futbol, i després d'aquest el ciclisme, al
estrambòtic, però encara ho es més el batejar l'articlec amb aquella coneguda lla tina d a vAlea iacl 1 qual seduirà, segurament, l'atletisme, els franpròpiament esportius.
cesos han anat fracassant aquest any succesivaesti>.' Coneguda però no pas tant com l'iiwí'·ble
rnent sense aconseguir apuntar-se ni un sol
«Kantíi la cone'x, ja aue li dóna una significació
La qüestió de l'amateurisme i del profes1
punt.
de la aual mai nosaltres no havíem tingu essionalisme en matèria de futbol és certament. Segons ell, aquella llatinada la va dir «un
Quan acabarà això? Hom llegeix en diaris i
fiersonaie històrica al mostrar su obra a vv -oucrevistes de la veïna república articles plens de
ment molt complicada en els països on la moblo marqvillado». ï doncs, qui caram devia dir
seny sobre els esports i la manera de practicardalitat professional no compta amb cap reCésar en passar cl Rubiconf
los. Els seleccionadors entonen un «mea culpa-»
darrera l'alfre. I.es comissions depuradores i' de
presentant, com és ara la península ibèrica
Verament. Kant és tan «brujo» del llatí covi
Iota mena funcionen amb gran activ'tat. TanmaAlà ho és de la motocicleta.
on plana més a més en matèria esportiva un
teix, però, els resultats desfavorables continuen.
Hi ha una opinió que ha estat expressada no
conformisme de mort que fa témer, si més
Els iugaodrs bascos Vallana,
Aguirrezabala,
fa s?a;re, segons la qual la -multiplicitat de proves
no, la substitució de l'esport del futbol avui
T.arra~a i altres, s'han negat a conthmar formant
oficials, dj' campionats i de concursos internapart de la «troiipe-» que organitzada per In R. V.
cionals qve~ se celebren a França ha estat'la caufavorit per altres en el quals l'adulteració
E. F. es dedica a fer «holosn d'un cantó a l'altrc.
sa de que l·i califat de1 foc desenrotllat pels esno hagi arribat encara a revestir caràcters
Heu's aquí un exemple que no serà, capaç d'iportius francesos sofrí : una considerable baixa
mitar cap jugador català.
que de retop ha estat la causa dels resultats que
tant greus.
I és que les «dictes* estan, per damunt de tot.
tothom deplora.
Reconeguem però que és difícil, si no can* **
Pavant d'a'xò se'ns acut pensar ara aue pot.
ser sí que els llargs campionats i la multiplicitat
Pot. ser els nostres lectors no han sentit parlar
via el concepte que hom té avui correntment
de matehs internacionals perjudiquen més aviat
encara de la «Inspección General de De'portcsr. orde l'esport, arribar a una normalització comque afavoreixen la califat de joc.
ganisme oficial que serà creat en un termini
* **
mes 0 menys breu per a salvar l'esport que està
pleta.
punt de morir a mans dels federatius del vell'rèEl madrileny senyor Bautista, campió d'EsAmb una premsa principalment atenta a
gim. De moment existei? un avant-progecte que
panya de boxa. pès ploma, categoria amateur, és
hom estudia amb gran intensitat.
l'idea de lucre a base de fomentar el xoviun amateur sui generis que organitza vetllades
Encara
no
ha.
estat
proposat,
però
és
de
creure
de boxa, firma contractes com organitzador, fa
nisme de les masses i amb uns esportius enque la «Inspección .General de Deportes* comporde director de combat, boxa contra professionals,
tre els quals els analfabets dominen, ens
tarà una jerarquia burocràtica a base de ajefes
i realitza toumées per Madrid i pobles dels volde negociada* i. «oficiales quintos».
tants... tot per amor a l'esport.
trobarem sempre amb dificultats enormes.
E.s també possible que per a jugar un partit
Tanmateix, l'any passat en ocasió d.e que el
No són pas en nostre concepte els directius
de futbol sigui necessari presentar una\ instància
senyor Bautista và venir a Barcelona per a disamb paper de pesseta, i que per a qualscvulla
putar-hi cl campionat peninsular de boxa amaque ara ocupen els llocs de comanament, els
tramitació hom hagi d'acudir a'un local sòrdid
teur, un boxador català va acusar-lo d'haver boque arranjaran la qüestió ni tampoc els eson un empleat vingut del fons de qui sap a nines
xat amb ell a Alacant per una quantitat- en. meTJurdes, per a salvar l'esport, naturalment, us
tàl·lic, quantitat que. el senyor Bautista rebé a preportius que ara veiem en els llocs d'honor.
deixi glaçat amb Un'amable «no me-hable usted
sencia del denunciant... Cridat a capítol per. la
Cal més aviat tenir confiança en els homes
en' camelo».
•
Federació el senyor Bautista va negar els fets.
Es veritat, digyé, que jo. vaig boxar a Alacant
* **
de demà, en aquells que facin esport per
contra l'interjecte ique després del match vàArgument contra el professionalisme:
fer esport i no es deixin suggestionar per
reig rebrer uns diners, però. aquests diners no
A començaments del mes passat a Berlín Van
eren la paga pel nieu treball—soc amateur—sinó
der Veer, campió d'Holanda de boxa de totes les
guanys i promeses. Molt afalagadors a prique. representaven la cancclació d'un deute- que
categories, boxa contra l'alemany
Breitentraeter.
mer cop d'ull, però necessàriament efímers.
els organitzadors tenien amb mi.
El resultat de l'encontre fou match nul. Posteriorment ha estat demostrat que el match hav<a
Campió d'Espanya del- pes ploma el senyor
estat un «arranjament» amistós convenint-se els
Bautista va ésser seleccionat• per anar a, les Olimper a fer joc igual.
píades. El senyor Bautista va fer a París el trist
Aquest número ha passat per la cen- dosLa.boxadors
Federació alemanya de boxa ha condemnat
paper que hom. pot suposar. No obstant continua
sura governativa.
a Bretenstraeter a cinc mil marcs or de multa
fidel als seus principis, i. havent guanyat ara el
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campionat de Castella aspira devenir campió
d'Espanya de 1915, i a seguir actuant de boxador,
organitzador, manager, director de combat, etc.,
i fins i tot, si convé, representar Espanya a les
properes Olimpiades de 1928, desinteressadament...
* • »
En les regates nacionals de vela que han d'efectuar-se organitzades pel Marítim, el Rei don
Alfons XIII ha inscrit el iatch nMektoub», un
sèrie de vuit metres i que és relativament modern: del 1907.
La presència d'aquest balandre és objecte de
vius i animats comentaris entre els intel·ligents:
del ram.
* • •
El Mu-ndo en un article publicat diumenge referent al match Suissa-Espanya de futbol qualificava Suissa de nacion-sorpresa.
Hi ha dretf
* **
La gimcana que tingué lloc amb motiu del
Saló Automòbil es desenrotllà amb aquella bona
fe tan enternidora. Tanta bona fe que el públic
s'esllanguia badallant de manera encomanadissa.
., Un senyor, amb un cotxe més llarg que un
final de mes, volia passar pels obstacles fent
marxa avant i enrera com si hagués de girar pel
carrer de Perot lo Lladre. El públic estava a
p<unt de col·lapsar-se d'ensopiment.
Al final ho animà en Jover, que duia uti xassis
ÏO sport Peugeot, qui tirà al dret i s'emportà

ninots, passarel·les i cledes en mig de les rialles
i els aplaudiments de la concurrència. Ja era
hora de divertir-se una estona.
A. la senyoreta guanyadora, de tan emocionada,
li relliscà la copa en rebre-la. No sabem si s'abonyegà. Fora llàstima.
Això ens ho ha dit un biliós dels que a tol
arreu troben taps. Si disposéssim de la ploma
d'un brillant cronista de societat, a estil de l'enyorat Boy 0 d'En Diògenes, hauríem fet una
ressenya enternidora i cursi molt més en caràcter
amb la festa.
• • •
Diumenge l'Espanyol va realitzar una veritable performance;
no solament va batre un
equip anglès ; però ho feu per 5 0 0 ! Cinc gols
en aquests temps semblen un somni, oii
No cal doncs, estranyar que un fervent entusiasta, en passar pel costat d'En Zabala, cridés :
«Pepe Luis... qui grande eresU
I tots els presents varen descobrir-se.
# * *
L'escena al Saló Automòbil, el dia de la inauguració. D'entre la comitiva oficial es destaca
ma figura molt simpàtica que llueix un frac
•npecable i un plastró brillant. L'home va repartint somriures a dreta, i a esquerra.
—Qui és aquest J...—pregunta un concorrent.
—Es el Lohengrin del Saló
Automòbil—respon l'interpel·lat.
Es referien a l'Eusebi Bertrand i Serra.

EL GITANO
El desentrotllanitíut de la indústria automòbil ha
fet sentir els seus efectes àdhuc en el gremi de
drapaires. L'antic, drapaire—designant el tot per la
part, ja que mercadeja amb altres articles que
draps—ha vist la naixença d'nn rebrot fins no fa
gaire inèdit: el gitano blanc; especialització d'una
especialització, puix que no és més que una variant
del venedor de ferro veu, dedicat exclusivament
a traficar amb vehicles de motor mecànic.
Si per un cantó el gitano blanc és Ull del traficant en ferro veu. per altra banda presenta sorprenents semblances amb els gitanos clàssics, els
de Cervantes, Borrow i "VaTlmitjana.
Les combinacions dels gitanos bruns, embaucadors d'incautes compradors de cavalleries, amb el?
seus trucs i martingales i la seva dialèctica do
murri, han estat superades per aquest rebrot novell del veüíssim arbre de la picardia ; el modern
descendent ha resultat, i de bon tros, superior als
gitanos autèntics en dots convincents i persuasius, no apresos, ben segur, en cap de tants llibres com es publiquen ensenyant l'art de vendre
en vint lliçons.
Malgrat que, com havem dit, l'aparició d'aquest
nou tipus és recent i havia d'operar en un medi
mancat de tradició gitanesca, tot i la improvisació
de mètodes que això suposava, el gitano blanc ben
poca cosa ha d'envejar als seus progenitors morals.
els de les. fires de ramat.
La tintura de cavalleries de pèl deslluït, el «dooping» matusser d'un exemplar a les acaballes, les
dentadures llimades o postisses, les mil arts d'en-

BLANC (*)

No tot el món serveix per a l'arriscat mester de
gitano blanc. Primer de tot ha d'ésser un gran psicòleg, amb aquesta intuïció meravellosa per acomodar-se al caràcter del comprador, penetrar en
els més amagats toeons del seu ànim i trobar els
arguments, especials per a cada cas, que han de

portar el convenciment a l'incaute que està a
punt de caure en el parany.
Amh infal·lible cop d'ull coneix tot seguit si el
client is amant—fins llavors platònic—de la velocitat, o si, pel contrari es tracta d'un bon jan,
plàcid i reposat, partidari del cotxe segur i utilitari, esbarjo familiar i dominical o auxiliar de l'home
atrafegat. Per dir-ho amb una expressió del dia:
si seria un corredor de velocitat o un entusiasta
de les proves de regularitat.
L'escenari dels negocis del gitano blanc acostuma a ésser un inconfortable magatzem o una vella
botiga dels suburbis.
Anys enrera, quan pocs gitanos blancs exercien
a Barcelona, havia conegut caus seus en llocs cèntrics i àdhuc aristocràtics de l'Eixample; més tard.
els preus elevats dels lloguers els ban empès cap
a les barriades extremes, sense que això hagi perjudicat el negoci, perquè «el buen pafío en el arca
se vende», com ensenya una dita castellana.
En el centre d'oneracions del gitano blanc sol
haver-hi una tertúlia d'incondicionals admiradors
de les seves habilitats, no precisament rendistes,
encara que passin tot el dia en l'establiment del
seu admirat. Aquests contertulis la major part de
les vegades prenen nart en les seves combinacions,
àdhuc desinteressadament, atrets només per l'esquer d'alguna excursió condimentada amb saboroses peripècies o per l'íntima satisfacció que produeix enredar els altres, encara que sigui solament
per tenir consciència de la prònia superioritat i
formar part del partit de la intel·ligència, com un
cantament dels gitanos tradicionals són jocs de dia explicava Josep Carner.
criatures al costat dels miracles mecànics i «camouAl capdavall, els desvagats d'aquesta mena_ no
flagéa» complicats a què es dedica el gitano blanc.
Com els seus avantpassats en el difícil art de són diferents del badocs que passen hores veient
jugar al billar 0 contemplant partides d'escacs senconvèncer el comprador bo i enganyant-lo, el gise ni tan sols conèixer el moviment de les peces.
tano jura i posa en perill la seva salut, la seva vida
i la dels seus, per garantir els incomparables avan- Igual desconeixement tenen de què cosa sigui un
motor i dels múltiples accessoris d'un cotxe.
tatges i estupendes economies que trobarà el canLa"_ marxa dels negocis gitanescos és sempre In
didat a comprador en el trasto de desterres que el
mateixa, amb lleugeres variants de detall. El trasagaç traficant vol encolomar-li.
ficant està en possessió d'un cotxe inversemblant
C) Aquest diguem-ne article fou primerament publicat per que Déu sap d'on ha sortit, comprat a pes de ferro
ElMando en Auto, de Barcelona, i reproduït, que sàpiguen», per El vell. ün cop l'ha traslladat al seu «taller», el gitaAutomivtt de Cuba. Pensat en català, 1 Un de Barcelona allò que no blanc comença els treballs de «mise-au-point» i
s'hi explica, restituït»la nostra llengua ens sembla revestit de la presentació.
seva forma més genuïna.
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Indefectiblement, el motor—digne de figurar en
un museu de prehistòria—-no funciona, però engegar-lo és cosa d'un tres i no-res per als experta
dol gremi. Entre el pandemònhirn de metall vell
ilel taller hom cerca un carburador de brollador
per substituir el passat de moda model de barbo-

tatge; una vella magneto gairebé inútil reemplaça
la bobina i acumuladors que fins aleshores hi havia
en el cotxe; s'esmerilen les vàlvules; es repiquen
els segments; es carreguen de grafit els cilindres
per augmentar un xic la compressió, molt perjudicada per llur ovalitznció i ratllat; s'evita l'esmunyim en t de l'embragatge amb pega grega, i es_posen en pràctica d'altres innombrables combinacions
per l'estil, només conegudes pels iniciats i mantingudes en el secret professional. Una lleugera revisió dels altres òrgans, i som-hi, tot està n punt.
Després d'aquests preparatius ve l'acabat artístic.
El radiador és substituït per un altre tot flamant
i d'impressionants dimensions, amb una vella placa de qualsevol marca cèlebre que hom li adossa
a tall de legitimació.
Després, la pintura d'alumini, perillosíssima com
totes les purpurines : un comença pintant el carter
del motor, però l'atractiu de la purpurina és d'allò
tan engrescador, i acaba pintant-hi tot el cotxe.
Un tub d'escapament prolongat i sorollós, una
bocina serpentejant i polifòrmica i un parell de
fanals de llautó, lluents a força de umnyeca, són
els últims detalls de l'obra d'art.
L'endemà mateix suH; un anunci als diaris :
«MAGNÍFIC COTXE EUROPEU
a tota prova. Venc a preu rebentat, per trasbalsos
de fortuna.»
El comprador no tarda a picar. La major part
de les vegades es tracta d'nn entusiasta de l'automòbil, tímid i de pocs recursos. De vegades l'acompanya un amic, un pseudo-coneixedor més en
tusiasta i de menys recursos encara.
Només en veure'ls entrar a l'establiment, el eitano blanc ha format el pla d'atac, sense perjudici
de modificar-lo, hàbil i flexible psicòleg com és. a
mesura de les circumstàncies.
—Es un cotxe preciós i que fa «senyor»—diu cl
g u a n 0 — ; només els fanals ja valen el que demano
per tot el cotxe.
—Amb un trasto així es pot anar a tot arreu—complementa un dels incondicionals tertulians de
l'establiment.
Després de l'examen de coniunt del cotxe, ei
venedor aixeca el «capó», enlluernant els _ nressumptes compradors amb el davasall de pintura
aluminica que ostenta el motor.
—Es un «Peugeot» 30 caballs.
L'acompanyant del comprador, que es creu un
tècnic, almenys així el té coneeotuat l'amic, es
permet de dubtar sense massa convicció de l'il·lustre
origen del fòtil.
—Un «peugeot»? No n'he vist mai cap d aquest
tipus.
—Es clar, home -respon el gitano sense immutar-se—; d'aquest titras només en van construir tres
cotxes, però la fabricació en sortia nia^sa cara i de
cidiren d'abondM.ar-la. Gairebé pot dir-se que 6s
un exeropL-r únic. Aquest cotxe va venir a Par.-elona casualment: ur. milionari amene 1. qui el fem
servir per donar la volta al món, es vegé obligat
a vendre me'l perquè es va arrufnnr jugant al s^t
i mig en un bar de Sans.
I d'aque=ta guisa segueix la propaaandii suggestiva i eficaç.
El comprador, però, pretén ésser caute: son
amic el pseudo-coneixedor li ha recomanat prudència, i no vol tancar res en ferm sense haver
provat el cotxe.
Això no espanta cap gitano blanc de ventat;
d'alguna cosa .ha de servir-li l'haver venut tants
de cotxes atàxics.
Al·lega que no poden sortir al carrer perquè el
cotxe no està matriculat, però que l'engegaran al
taller mateix, desembarassant-ne un parell de metres perquè pugui caminar.
Per afalagar la vanitat del comprador, el gitano
l'invita a agafar el volant, fent-li creure que es fia
de tes seves habilitats de conductor.
Un de la tertúlia, pràctic en l'operació i de bons
braços, assoleix d'engegar el motor, després de
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íer voltar írenèticament centenars de vegades la
maneta.
l'oc o molt esverat, el futur—i tan futur 1—automobilista, prèvia una lleugera explicació del gitano
blanc, puja al cotxe; al seu costat s'asseu l'expert amic i conseller. Amb tremolor de cames apreta el pedal d'embragatge, i lentament el cotxe
avença íins a la paret del taller—sense que els ocupuns s'adonin que dos coutertulians, «Deus ex macuina» del prodigi, empenyen el cotxe amb traça
insuperable.
>
El comprador se'n torna, satisfet, bé que diplo
ïnàtieament no vulgui expressar la seva Batisfacck
Però ha de consultar-ho amb el coixí, i parlai
L'amic sense testimonis inoportuns.
.NU de pesombre! Dos fanals lluents dansen davant els seus ulls, mentre que en les seves orelles
brunz un molor a la directa accelerat a fons. Passeu els arbres vestiginosament, les pujades semblen
plans, les baixades descensos en muntanyes ruses...
L'endemà Lia de tenir lloc la prova del cotxe.
Així ho anuncia l'aiicionat al gitano blanc, rodonaineut i amb energia:
—Si no puja La Rabassada, no mel quedo.
Res més no pretenia el pillastre, que es fregava
les mans pensant desfer-se del munt de peces discordants i de dubtosa procedència disfressat amb
cl nom d'automòbil.
l'erò inevitablement la prova no pot realitzar-se
«statiïn». El gitano assenyala al comprador hora
per trobar-se a Craywinckel. Es cosa de no dir
quins miracles necessita el cotxe per arribar-hi.
Només un gitano blanc és capaç de fer caminar un
tros tan llarg a un simulacre de cotxe.
Al cap de poca estona i en tramvia arriba el
comprador. El gitano té un color de vigilant que
esvera. No és pas la por de quedar malament; al
contrari.
—Cregui—es justifica—, que no hauria pas vingut, de no tenir compromís amb vostè. Si hagués
sabut on avisar-lo, hauria suspès la prova. Amb
prou feines puc tenir-me dret, de malament que
em trobo.
Tan mala cara fa, que el comprador insinua que
es conformaria d'ajornar la prova per un altre dia.
Amb això sí que no hi passa el gitano, sinó que
agafa el volant, fa seure el comprador i comencen
de pujar La Rabassada.
Per obra de miracle, el cotxe puja. El que el porta treuria partit d'una galleda convertida en cilindre.
Gat vell, quan nota que el motor està que creme^
i que el radiador desprèn tant de vapor d'aigua,
que veu la carretera com una cosa tremoladissa, ei
seu estat s'agreuja, se li desvetllen agudíssims dr .
lors latents feia estona. Detura el cotxe i, prèvïe.
explicació al comprador i amb el seu permís, se'n
va darrera una bardissa... a fumar una cigarreta. I
l'escena es repeteix sempre que cal, mentre dura
la prova.
De tornada, tot va com una seda. Qui no en baixa de baixades 1
El flamant automobilista no cap dintre la pell,
però procura no demostrar-ho.
En arribar al taller, tracte acabat, l'endemà potser—aquestes són negociacions de «toquem i toquem»—el gitano cobra l'import del cotxe, no
sense el desesperat, però inútil regateig final.
1 resportman de trinca se'n va tot satisfet, alguna vegada acompanyat de. la xicota, en el seu
nluxós» vehicle.
Al cap de dos cents metres el cotxe es nega a
seguir caminant, i es queda parat en mig dels rails
de! tramvia. Empès fins al costat de la vorera pel

ktfseu propietari i algun transeünt de bona fe, el
novell automobilista aixeca el «capó» i examina el
cotxe peça per peça. No manca algun conseller espontani, si fa no fa tant assabentat i coneixedor
com ell. Però és inútil; no sap per on començar
ui veu en tot el cotxe res de particular que el
posi en camí d'arreglar aquesta primera «panne».
—Per sort—pensa—el taller d'un Tal (el venedor) no és lluny, i cap allà se'n va a demanar-li que
el remolqui i el guardi en el seu garatge.
—No pot pas ser—és la contesta del gitano

blanc—, precisament aquest vespre m'arriben els
cotxes americans nous que tinc encarregats, i tto
tinc lloc per a tants. Faci'l remolcar fins al garatge
que vostè tenia pensat, al capdavall tant té.
1 d'aquest garatge ja no se'n mourà uns que de

CATALÀ-

amb la retirada—que més val no calificar—d'en
Jiménez, va treure bon xic l'interes;
La classificació general fou la següent: 1. J;
Pinillo, 2 m. 46 s. 2-iOj Record de Catalunya i
d'Espanya. 2. Farrés 2 ni. 56 s. 7-10, 3. Brull
2 m. 58 s. 8-io, 4. Cruells 3 m. 1 s. 1-10, 5. Puig
3 m. 3 s. 1-10, 6. Basté 3 m. 3 s. 9-10, 7. Farran
3 m. 10 s. 2-10, 8. Segalà 3 m. 12 s. 3-10, 9. Vila
>I. 3 m. 14 s. 3-10, 10. Cueto 3 m. 17 s< 6-10, iï;
ÍVÍajó 3 m. 18 s. ó-io, 12. Mateu 3 m. 22 s. 4-10,
13 Feliu 3 m. 30 s. 5-10, i 14. Vilanova 3 m. 41
ï. 4-10.

peça en peça surti amb destí a tallers de la mateixa
mena d'aquell on havia estat venut.
—Dimoni I—diu un dia el gitano blanc—; aquest
fusell davanter és d'un «Serpollet» que vaig firar
als Encants de la Creu Coberta i després el vàrem
muntar en un cotxe que vam fer passar per un
«Peugeot» 30 cavalls que pujava La Rabassada, i,
portat pel comprador, no tirà niés de dues cantonades I
Això de les gangues és un mite.

Hom pot observar que els temps aconseguits,
especialment dels nou primers, sóu força Dons.
El descens dels 3 minuts que no s'havia pogut
aconseguir sinó per primera vegada l'any passat, aquest any ha estat assolit pels tres primers
arribats i que de córrer tothom i amb ganes, haurien estat potser molts més els que l'haurien
abastat. Això ens omple d'alegria, perquè demostra que no en va els entrenaments ben dirigits donen bons fruits, i l'avançament que tant
desitgem s'aconsegueix, encara que poc a poc.
Acabà el festival amb un partit de Water-polo
que jugaren els infants del Club que arbitrat
per en Gibert, acabà amb la victòria de l'equip
blanc-groc, per 2 a 1.
Si fóssim uns quants anys enrera diríem «La
temporada ha començat». Ara ens plau molt més
de dir «La natació ha entrat en el període de la
seva màxima activitat!»

Ptemi «Joan Barba»
Diumenge 31 de Maig

JUST CABOÏ
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NATACIÓ
El Gran Premi de Pasqua
En Pinillos estableix el nou record
dels 200 metres
Aquest any, seguint la tradició establerta, també s'ha disputat el Gran Premi de Pasqua havent
constituït un nou èxit més de la llarga cadena
que formen tots els celebrats.
El festival tingué lloc a la piscina del C. N.
Barcelona, davant d'un públic ben nombrós. L'èxit aconseguit des de tots els punts de vista fou
complet. L'esportiu de totes maneres ha estat
el més sobresortint. Vegem-lio :
La primera cursa que es corregué fou La de
33 metres infantil, en què en Sabata, imposant-se
netament als seus contrincants, arriba primer
amb el temps de 23 s. 1-10. En Bretos, en León,
en Fontanet i en Rebollo arribaren per aquest -yrdre, amb els temps respectivament de 25 s. 6-10,
26 s. 4-10, 28 s. 1-10 i 30 s.

50 metres neòjits.—Aquesta cursa reservada al/}
socis del C. N. B., ja s'hagué de córrer com totes
les altres del programa, en sèries. La classificació general amb tot fou la següent : 1.—M. Garcia, 34 s. 3-10 ; 2. Ferrer, 40 s. 1-5 ; 3. S. Vila
Mayans, 44 s. 7-10 ; 4. Comin, 46 s. 3-10 ; 5. Bover
»,6 s. 4-10 i 6. Anió 47. Com pot veure's dels mateixos temps, el primer es distancià força dels
altres corredors, així com el segon, però els restants sostingueren una lluita ben interessant.
Els estils, a excepció del primer, pecaren de
defectuosos, però s'ha de temr en compte que és
la primera cursa que fan.
60 metres debutants.—La revelació d'aquesta
cursa indubtablement fou en Gurrea, de l'Atlètic.
El temps que va fer de 41 s. 2-10 ja el colloca en
tre els millors esprínters de Catalunya. L'estil
força acurat, encara que ens agradaria veure-li
mi xic més perfeccionat. Creiem que pot donar
amb això encara més rendiment. La nostra efusiva felicitació.
En Jiménez, en Parés en Vives i eu Fontanet
feren una sèrie molt renyida i interessant.
Els resultats foren els següents,: 1. Jiménez
(C. N. B.) 40 s. 8-io, 2. Gurrea (Atl) 41 s. 2-10,
3. Parés (C. N. B.) 41 s. 7-10, 4. Vives C. N. B.
42 s. 4-10 ; 5. Fontanet C. N. B., 42 s- 9-10 ; 6. Gra
nicher C. N. B. 44 s. 2-10, 7. Genescà (Sabd.) 45
s 3-10 ; 8. Vilama, i 9. Pinillo.
200 metres Gran Premi de Pascua.—S'hagué
de celebrar en tres sèries, i totes foren disputadíssimes, i especialment la segona, en les quals
Farrés i Brull sostingueren una lluita aferrissada,
sada.
Capítol a part es mereix en J- Pinillo, qui,
guanyador l'any darrer, hi ha afegit aquest any
un record nou. Va batre el record de Catalunya
i d'Espanya dels 200 m. Realitzà una cursa molt
ben portada, donant tot el seu rendiment. No
tingué competidor.
L'absència d'en Peredejordi, i d'en Berdemàs,

En semifinal, l'Atlètic guanya el Sabadell,
després d'un partit ben accidentat
La repetició de l'encontre que com a semifinal
d'aquest Premi havien de disputar l'Atlètic i el
Sabadell, potser no serví més que per excitar un
xic els ànims dels jugadors. I en efecte, durant
tot l'encontre foren molt poques les jugades beu
portades que es veieren. Es clar que també hi
contribuí qui-sap-lo, l'arbitratge deficientíssim
que1 tingué aquest partit. Perjudicà tant els uns
com els altres. El Sabadell, malgrat tenir al mig
temps els 2 a o al seu favor, hagué de perdre el
partit per 3 a 2. El primer gol que féu el^ Sabadell fou molt vistós. L'Atlètic aconseguí marcar-ne un de ben estructurat. No podem dir que
cap dels dos equipa juguessin bé, anaven massa
a l'home. Semblava un partit de final de campionat. Els equips estaven integrats com segueix :
Sabadell : Girbau, Barcia, Galan, Casaramona,
Linares, Fornells i Renom. Atlètic : Fèlix, Sierra,
Ubach, Muntaner, Giménez, Artigas i Pros. Arbitrà en Lloberas.
Dilluns Is de Juny

El Barcelona en el partit final venç l'Atlètic
per 7 aO
Un partit sense història fou aquest de la final
del «Premi Joan Barba». El Barcelona demostrà
una superioritat massa manifesta sobre el seu
contrincant. Amb tot veiérem algunes jugades
que feren interessant el partit. Es digne d'especial menció un atac continuat sobre la porta de
l'Atlètic que defensà força bé en Sanfelix, i que
acabà amb el quart gol. L'últim, marcat per en
M. Trigo, fou de mestre. La tònica general del
partit fou la correcció.
Els equips s'aliniaren com segueix : Barcelona, Cruells, Vila, Borràs, Trigo J., Fontanet,
S Fontanet i Trigo M.
Atlètic : Sanfelix, Sierra, Ubach, Muntaner,
Gurrea, Artigas i Giménez.
Per aquest any, doncs, també quedà el Trofeu
en possessió del Barcelona, el qual l'ha guanyat
des de la seva creació.

NO

VES

Campionat de Water-Polo, de Catalunya
Diumenge vinent dia 7 de juny començaran
elsa campionats de Catalunya de Water-polOi de
3. categoria, per als quals hi han 8 equips inscrits, raó per la qual es presenta molt disputat.
Ja anirem assabentant als lectors del seu desenrotllament.

El notable corredor italià Bacigahtpo
a Barcelona
Amb l'equip italià que visitarà a finals d'aquest mes al Club de Natació Barcelona sabem'
que hi vindrà el notable nedador de grans distàncies, conegut de tothom, en Bacigalup©. Es
un gran encert la vinguda d'una tan forta personalitat dintre de la natació.

6 —

3

L - ' E S P O R T - C A T A L I

La IV Exposició Internacional
de l'Automòbil
Parlant amb En Magí Matheu
L'èxit de l'actual saló. Augmenten les marques
estrangeres i disminueixen les espanyoles

xugues tasques d'organitzar en poc temps una exhibició tan completa i variada co mla del Saló d'enguany.
Voler parlar com es mereix de tot el que hi ha
al Saló és impossible; en tot l'any no daríem l'abast.
Per fer-se ben bé càrrec de l'Exposició, caldria haver
passat tot el dia contemplant l'exposat i tota la nit
escrivint-ho. Així, doncs, farem una ràpida enumeració d'algunes de les moltes coses notables, revisió
ràpida i concisa i per tant subjecta a omissions en
cap manera voluntàries.
Al Saló hi han acudit les marques ja de temps
conegudes entre nosaltres i ha ser/vit també d'ocasió
per donar a conèixer al gran públic algunes marques
noves, entre Ics quas n'hi ha de força interessants.
Tret de la indispensable participació de les fàbriques
del país, les marques franceses i nordamericaones
són les que més abunden, les primeres per raó de la
proximitat i l'ésser el d'aquí un mercat que tenen treballat de llarg temps; les segones, perquè la indústria americana de l'automòbil frueix d'una expansió
considerable i duna organització comercial que li permet competir amb la producció europea en el mateixos països d'aquesta.

Visitant l'Exposició de l'Automòbil hem tingut
ocasió de parlar amb el president del Comitè organitzador de la mateixa, el senyor Magí Matheu. Li
hem preguntat en nom dels lectors de "L'Espon
Català", quina impressió podia donar-nos de l'actual
manifestació industrial i esportiva,
—Estem contents de l'èxit de l'Exposició—va dirnos.—Hem batut el record de la concurrència d'expositors, i ens han calgut els dos palaus per a donar
cabuda a tothom. I això que tot plegat hem hagut
d'organitzar-ho amb tres mesos solament. Ha estat
massa precipitat. Fet amb més calma, encara hauria
resultat una cosa més grandiosa. Amb tot, no podem
queixar-nos. Hem tingut molta gent, més gent que
mai. I aquest és el primer resultat que es cerca en
aquesta mena d exposicions. Tenint públic que vingui
a veure'ns, l'objecte de l'Exposició ja és assolit. Temíem, al principi, que la crisi general que travessa la
vida industrial i comercial del país, i de la qual ens
hem de ressentir, naturalment, no ens fes sentir els
Les petites enhicacions
seus efectes d'una manera massa crudel i despietada.
Cal confessar que érem massa pessimistes. S'ha veEncara que tijthom construixi sota uns princinut més del que hom comptava, i aquesta és una dada
pis iguals, distingint-se només que en els perfecciomolt agradable.
naments, encara que tot el mòn de l'automòbil si fa
S'ha .de tenir present però, que una Exposició
o no fa segueixi unes tendències uniformes, el cotxe
del caràcter de la nostra no es fa "per a vendre". El
europeu obeeix a una concepció distinta de l'americà.
que té ganes de. comprar un cotxe no acostuma venir
Els americans segueixen essent amants de les grans
a visitar-nos en l'"stand" de cada u de nosaltres;
cubicacions : en tot el Saló no es troba cap cotxe de
ve directament a casa. Sobretot, la gent de Barceconstrucció americana, la cilindrada del qual sigui inlona. L'Exposició es fa, principalment, per a la gent
ferior a dos litres. En canvi, els constructors eurode fora. I el foraster ha vingut abundosament. L'Expeus es llencen cada dia tres a cercar el màxim renposició, és com una mena de festa de lluïment: cadiment possible de les petites cubicacions. Per això
dascú ensenya el que té, i el públic va admirant unes
veiem com hi ha gran nombre d'autocicles i àdhuc de
coses després de les altres. De tant en tant, un vicotxes la cubicació dels quals no arriba als dos lisitant s'enamora d'un cotxe. En la localitat on viu,
tres.
l'expositor afortunat no hi tenia agent que li repreQuan va sortir l'autocicle, aquest era ben bé una
sentés la marca; aquest és ja un resultat: l'Exposició
moto de quatre rodes; un exemple el tinguérem a
és un període d'uns dies de propaganda. Després vincasa nostra mateix: els primers David. Avui, però.
dran les contractacions.
els autocicles són automòbils en menut, construïts seHi ha qui diu que caldria fer l'Exposició cada
gons les mateixes directives que el cotxe gran.
mig any; hi ha qui diu cada dos anys; molta diverDe la cubicació 750 c. c, figura en el Saló la
sitat de criteris. El que cal és-, en fer-la, fer-la bé.
"quadriliette" Peugeot, ja coneguda i apreciada entre
Per aquesta banda, estem contents. Els estrangers que
els nostres aficionats. Com a creacions noves hi ha
ens han visitat, ens han omplert de felicitacions i
l'Austin Seven i el Fod. El primer ja féu els seus
ens han dit que l'Exposició de l'Automòbil de Bardebuts en alguna prova local, però durant el Saló
celona d'enguany, pot dignament competir amb qualha estat una revelació per a molts. El xassis avui
1
sevol de les que es celebren a l'estrar|rer. Això ens . exposat és el de turisme., amb el motor clàssic de
afalaga i ens fa donar per. ben esmerçat l'esforç reavàlvules laterals.
litzat entre tots per tal de dur a feliç terme aquesta
Llàstima que no hi figuri el tipus esport famós
manifestació d'enguany.
d'ençà de les performances de Brookland i MontlhéPel demés, les dades estadístiques d'aquesta Exry i detentor del record de la seva categoria del quiposició, comparativament amb les de 10.19, 1922 i
lòmetre llençat. L'Austin Seven és un cotxet desti1924, assenyalen, cpm ja deu saber-se, una progressió
nat a una ràpida i merescuda difusió.
ascendent en la concurrència de marques franceses,
Una altra novetat en aquest gènere és l'automòbil
cada any més acentuada, i una progressió descenitalià Fod, el xassis del qual està format per una
. dent cada vegada més pronunciada també, en la conprolongació del carter del motor.
currència de marques espanyoles. Les italianes manEntre els autocicles figuren també els Amilcar,
tenen la mateixa tònica de la darrera Exposició, semOcto. Opel, i Rally, tots ben acreditats i coneguts.
pre tres vegades per damunt de l'espanyola; i !a
En general, llurs motors presenten la cambra de
nòrdamericana, que del 1919 ençà havia anat pujant,
combustió en T, tret del ja citat Austin Seven i de
ha baixat quelcom en relació amb la concurrència
l'Amilcar Sport i Gran Sport que segueixen fidels
que va presentar a l'Exposició de 1924.
al motor arnh vàlcules al cap.
L'èxit de públic ja no cal esmentar-lo. Cap any
Els autocicles Derby no pertanyen a la classe de
havíem tingut l'afluència de visitants d'aquest. Estem
cotxe utilitari, sinó als ràpids o d'esport, i dintre
doncs contents. Això ens esperonarà per a les vinenaquest gènere són una perfecció que cal assenyalar
tes Exposicions. Nosaltres ho, hem fet a major glòm
als aficionats. Amb un consum de 5 litres per 100 .
de Barcelona, i el públic comprenent-ho, ens ha afakolòmetres arriben a una velocitat mitjana de 105 ki~
vorit amb la seva presència. Ens hem sabut comlòmetres per hora.
prendre. Seguint aquest camí, tots plegats podem arriDel Citroen no cal parlar-ne : en poc temps s'ha
bar molt lluny, i així hem d'esperar-ho.
fet popularíssim, ja que assoleix l'ideal d'un cotxe
econòmic i utilitari.
Aquí hauríem de parlar d'una de les novetats més
Ràpida ullada de les,, novetats
comentades del Saló, el Fiat 6 HP., però malgrat
més sobresortints
la seva limitada cubicació creiem que li pertoca un
lloc entre els cotxes.
La IV Exposició internacional Automòbil, A:r ••
nàutica, del Cicle i dels Esports que s'acaba de clauEls cotxes
surar, ha estat, com s'ha reconegut unànimement, un
èxit total. Es imprescindible, doncs, adreçar a ia
Ja hem assenyalat la tendència dels constructors
Cambra Sindicat de l'Automòbil, de Barcelona, una
americans a les grosses cubicacions; afegim-hi tamfelicitació ben merescuda. Els organitzadors poden
bé que senten una forta inclinació vers els motors
estar contents de l'èxit i els expositors, també. Tesde sis cilindres, amb vàlvules a un costat, mentre que
timoni de major excepció el senyor Magí Matheu,
entre els cotxes europeus trobem una gran majoria de
president del Comitè Organitzador, ens ha fet lhonor
cotxes de quatre cilindres, i amb les vàlvules inverd'expressar, des d'aquestes planes, el sentiment de satides.
tisfacció que és almenys una compensació de les feiL'antiga casa italiana Fiat ha presenta una de les
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més notables i autèntiques novetats del Saló. Ens referim al 6 cavalls, fill de la tendència cada dia més
generalitzada, a posar l'automòbil a l'abast del major
nombre de persones possible. Està equipat amb un
motor quatre cilindres de cubicació inferior a 1.000
cavalls, de llarga cursa, que .treballant a un règim
de 3.000 revolucions per minut assoleix, completament
carrossat i equipat, una velocitat de 90 quilòmetres
per hora, essent el seu consum de set litres per 100
quilòmetres. Es, en fi, un cotxe econòmic, malgrat tinguin l'aspecte i l'acabat d'un cotxe de luxe.
El Chrysler Six ha aprofitat l'ocasió per presentar-se al gran públic, ja que és una marca que fa
poc temps que féu la seva aparició a Barcelona. El
seu motor, de sis cilindres, fsrma una sola peça amb
la part superior del carter. La forma de la caníbra de
combustió permet un gran rendiment a la vegada que
un escàs consum. Presenta la novetat, constatable en
altres marques també, de tenir filtre d'oli i purificador d'aire, coses les quals estalvien els desgast de
les peces.
Peugeot, ultra la "quadriliette" ja esmentada, té
digne d'assenyalar en el seu staud, el 18 sport, motor
anàleg al del vencedor de la Copa Florio.
Renault és una de les marques franceses més es
timades, puix que ultra les seves línies elegants és
d'una perfecció mecànica des de tots punts de vista.
La casa Renault ha estat de les primeres a emprar el filtre d'oli. Renault constitueix tant el cotxe
de gran luxe carn el vehicle econòmic; de totes dues
menes abunden els que circulen per Barcelona.
El S. A. R. és una altra novetat d 'aquest any,
digna de remarcar per mancar de radiador, ja qüe
la refrigeració es fa per turbina d'aire.
Els "invencibles Talbot", com es diuen en vista de
la llarga llista de victòries damunt les pistes i circuits d'Europa, són dels cotxes més esvelts, més beu
perfilats i ràpids que es puguin trobar.
Entre els cotxes ràpids, però perfectament manejables, cal esmentar també els Bugatti, que en pocs
anys han conquistat un nom en totes les cursets europees, dels quals n'hi ha un bon exemplar en el Saló
d'enguany.
La Hispano exhibeix, entre altres, el seu nou 32,
cotxe de gran luxe que ha pogut obrir-se un gran

Joan Rocha

Diagonal,

pas a l'estranger per les seves qualitats. Com és sabut,
Birkigt, el creador dels motors Hispano, feu un dels
primers a aplicar el servofrèfre amb comanda mecànica per l'arbre de transmissió.
El mateix Birkgt ha creat el 20 HP., inspirat en
els mateixos principis que el famós 32.
Dels motors Hispano d'aviació no ens escau parlar-ne ; basti'ns assenyalar-los només.
Una altra fàbrica de Barcelona construeix també
motors d'aviació, la casa Elizalde, que proveeix de
Lorraine-Detrich gran part de l'aviació francesa. Ultra això presenta els seus coneguts xassis de ciutat i
de turisme.
Dintre la relativa uniformitat essencial de la cofistrucció automòbil, els italians han aportat solucions
originals dignes d'esment. Una de les marques que és
(meritòr'ia per (haver intentat una evolució en la
construcció, és la Lancia, que creà el tipus Lambda,
dit de xassis-carrosseria. Demés d'això ti la suspensió independent per a cada roda, solució eficaç i racíonalíssima.
Els estudis de Ricardo sobre la turbulència motivaren una variació en la forma de les cambres d'explosió. El motor amb vàlvules al fons del cilindre es
veié substituït pel motor amb vàlvules al costat.
D'aquesta mena és el del cotxe La Zèbre, que seuse perdre la robustesa del motor clàssic ofereix un
rendiment major.
La casa Studebaker, en poc temps, s'ha posat a la
davantera de la construcció automòbil. La seva popularitat arreu del món ja fóra per ella mateixa una
garantia de les qualitats d»l cotxe. Aquesta vegada
presenta quatre tipus nous que han cridat poderosament l'atenció. Una innovació de la casa Studebaker és la capota Duplex, simplificada, pràctica, eficaç i ràpida de muntar i desmuntar.
Una altra marca digna d atenció és la Ballot. L'especialitat de la casa Ballot és la construcció de motors ; el nom del constructor francès és conegut per
la seva participació en totes les curses, i d'aquestes
n'ha aprofitat els ensenyaments per establir el seu
famós 2 litres.
També són cosa nova a Barcelona els cotxes Cirano, de 1.500 c. c, Gardner, A. S., Rugby, de xassis
indeformable.
!
Sabem que ens queden moltes coses a dir, encara,
ja de marques noves, ja de tipus nous de marques
conegudes.
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Els nous models Studebaker
Després d'haver procurat donar una visió de conjunt de l'Exposició de l'Automòbil, assenyalant les
directrius actuals de la construcció, cal que ens entretinguem a remarcar tot el que de notable hi hem
vist. A aquest fi hem de parlar, en particular d'algunes instal·lacions que han cridat l'atenció perquè
han revelat solucions orjginals i encertades.
No serà sorprenent per ningú la gran quantitat de
marques americanes que en el certamen d'enguany
s'han exhibit. La indústria automòbil americana ós
avui una de les més importants del món, que en
pocs anys s'ha posat a la davantera. Anys enrera, el
cotxe americà, a Europa, tenia una fama no gaire
bona, deguda a la desconeixença, gairebé absoluta.
de les seves millors produccions. En el vell continent
s'havia començat de conèixer la producció americana
pel que aquesta tenia de menys interessant. Fou després que es va saber que als Estats Units" també es
construïen cotxes de luxe que competien, sovint avantatjosament, amb els europeus quant a la perfecció
mecànica i al confort.
Una de les marques que lot seguit s'imposà fou
la Studebaker. L'antiga casa constructora de vehicles
de tracció animal s'havia llençt a la construcció
automòbil amb una sòl·lida base tècnica i financiera
que havien de conquistar-li, tot seguit, un mercat extens i la confiança d'una selecta clientela escampada
arreu del món.
El nom Studebaker, és conegut arreu que es vagi.
Aquesta difusió no seria possible, malgrat una organització comercial eficient, si les concepcions Studebaker no poguessin recolzar-se en qualitats de primer
ordre universalment reconegudes.
El desig de complaure un públic cada dia més
nombrós i intel·ligent, l'aferrissada competència entre
els constructors, el desig d'aquests d'anar sempre més
endavant que els seus col·legues en oferir perfeccionaments i avantatges, s'ha traduït, en tot el que porta
el nom Studebaker, en una acurada elaboració tècnica, veritable treball de precisió, aplicada a materials de la millor qualitat, i en un millorament cons
tant. no en recerca de novetats més o menys banals,
sinó en vistes a augmentar la utilitat, el rendiment i
la duració dels seus cotxes. Quan s'ha conquistat una
posició davantera en la indústria automobilista, cal
no delurar-se si es vol seguir guardant-la.
La fabricació d, un cotxe és una cosa complexa
en la qual no pol restar cap detall en l'aire. Cal que
cada 'Una cie les peces que el formen sigui perfecta
i lligui harmoniosament amb les altres. Aquesta perfecció integral l'ha assolit la casa Studebaker amb
el seu personal tècnic especialitzat i mitjans de producció que són l'última paraula. Així pot oferir avui
els seus nous models que hem pogut admirar en la ja
clausurada Exposició de l'Automòbil, dels quals anem
ara a donar algunes dades.

Studebaker Special Six
El Studebaker Special Six és construït sota í'-í
següents models : Duplex Facto de cinc seients ; uu
plex-Roadster de tres seients; Victòria, de quatrt
seients; Sedan, de cinc seients i Berlina, de cinc
se:cnís.
El motor del Special Six és monobloc, amb les vàl-

Studebaker Special Six, darrer model
vules a un mateix costat. 88 per 127 mm. A 2.400 re
volucions per minut desenrotlla 65 HP. La culata
removible d'aquest motor permet un sepàs complet,
de les cambres de combustió.
L'oli de lubriíicació està sotmès a una pressió de
9 quilos. Un indicador col·locat en el tauler d instruments n'assenyala la pressió.
El carburador és de tub senzill, especialment concebut per al motor Special Six. No cal regular-lo des
del tauler, tret de l'obturador per a engegar en temps
fred. La uniformitat de la mesc]a gaseosa està degudament assegurada.
Un generador muntat en la part posterior i a la
dreta del motor assegura la subministració del corrent. El distribuïdor és de control automàtic; així
el conductor no té necessitat de cap operació a mà.
La quantitat de corrent és regulada automàticament,
ço que impideix la sobre-càrrega de la bateria.
Embragatge a disc únic i plaques seques, de gran
efecte i suavitat.
El canvi de velocitats està en unitat amb l'embragatge i el motor; tres velocitats i marxa enrera. Els
engranatges de l'arbre de transmissió estan forjats
integralment amb el dit arbre( cosa que n'assegura
el perfecte arrenglerament.
Els Special Six estan equipats completament, no
havent-s'hi negligit cap detall de confort 0 de luxe.
El "Brougham Special Six", de cinc seients, és una
encertada aplicació de la carrosseria d alta qualitat,
elegant i distingida, al xassis Special Six de tan
perfecte funcionament. La seva línia dóna la sensació d'un luxós cotxe de ciutat, ampli, còmode i de
bon gust.
El "Roadster Sport Special Six" de ;i seients
és el cotxe de l'esportman que desitgi un auto
mòvil perfecte, original i de gran qualitat.

Studebaker Standard S>x
Els xassis Standard Six estan concebut;: sota
.'Is mateixos principis tècnics que informeu la
fablicació Studebaker. El motor d'aquests tipus,
do 84 per 114 mon., desenrrotlla 50 HP. a mi
règim de 2200 revolucions.
A aquests xassis s'apliquen els models Du-

plex-Koadster de tres seients; Cupé de cinc
seients; Sedan de cinc seients i Berlina de cinc
seients. Hem tingut ocasió d'examinar detingudament el Duplex-Faetó, proveït de la nova capota Studebaker sobre la qual insistim més endavant.
El Broughram Standard Six és un cotxe tancat, a mig camí entre el Coach i el Sedau, d'un
acabat perfecte.
FI Coach Standard Six, l'última novetat de
ciutat per excel·lència, amb totes les comoditas
d'un Sedan i amb' l'inapreciable aventatjge del
seu preu, per una conducció interior, relativament baix, ja que resulta a 17.500 pessetes.
Tots els models exposats criden poderosament
l'atenció dels entesos, per llur construcció insuperable; de les persones de bon 'gust per la
perfecció i harmonia de línees.

La capota Duplex Studebaktr
Els nous Dupleix-Faetón i Dupleix Roadster
són una troballa. Concebuda capota de manera
que formi una cosa sola amb la carrosseria, té
a mes a més l'avantatge del seu ràpit maneig,
Així el propietari d'un cotxe obert pot, en cinc
segons, obtenir el confort, protecció i aspecte
majestuós d'un cotxe tancat. Es de remar.car la
sensillesa de l'operació i l'aspecte elegant de la
capota, simplificada i esbelta.

Ets frens Studebaker
Les velocitats que poden aconseguir els cotxes moderns fan necesari un fre poderós i eficient, capaç de deixar el cotxe parat en curtíssinia distància i en ben poc temps.
Els frens hidràulics Studebakers a les quatre
rodes es subministren a desig del client. Una
lleugera pressió sobre el pedal opera automàticament el frenatge. Els frens no requereixen
cap mena d'ajustatge un cop sortits de la fàbrica. El medi hidràulic és produït per l'oli contingut en la caixa de velocitats. L'acció de la
bomba mecànica evita que aquest oli es congeli.

L'Exposició de l'Automòbil, —Una vista de í'stand "Studebaker» que ha cridat poderosament t'atenció dels visitants
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Es vehicles industrials
Cada dia hem vist augmentar el nombre de camions ; en pocs anys Barcelona se n'ha vist plena. Per
això es comprèn, la creixença d'aquesta secció en els
successius Salons de Barcelona. L'any passat féu 'a
seva aparició la camioneta per a pesos lleugers; aquest
any el camió lleuger està àmpliament representat.
Les fàbriques de Barcelona fan un bon paper amb
els vehicles pesats, que no desmereix al costat de les
marques estrangeres.
En aquesta secció és d'assenyalar la camioneta
D. K. W., per a 300 quilos, amb un motor monocilíndric de cubicació 300 c. c.
Ford, Chevrolet, O. M., també presenten cotxes
lleugers. La casa Overland, una xassís de camioneta
construït a Anglaterra.
Entre Dion-Bouton, NAG., Latie, Renault, Opel,
junt amb la Hispano i Elizalde abans al·ludides, es
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Cruells, Pinillo i Puig, que es classificaren en la primera sèrie dels 200 metres,
segon, tercer i primer, respectivament del Gran Premi de Pasqua

Velòdrom de Sabadell.—Una de les proves reservada
als corredors locals

en forma esplèndida, la instal·lació de les Línies
Aèries Latécoère. Aquesta important companyia
francesa és concessionària de la més important
de les línies aèries avui en explotació a üuropa ;
ens referim a la línia França i Marroc i molt
aviat allargada fins el Senegal i l'Amèrica del
Sud.
-El tràfec diari d'aquesta línia, sempre en
augment, és el més intens entre les altres europees, al punt veure's obligada la companyia a
canviar el material de vol actual, per un altre
de més cabuda.
El trajecte actual és de Tolosa i Marsella a
Perpinyà i després a Barcelona, Alacant, Màlaga,
Tànger, Rabat i Casablanca. Per al mes vinent,
aquest trajecte serà perllongat cap a Mogador.
Agadir, Cap Juby, Villa Cisneros, Port Etienne,
St. Lluis i Dakar, al Senegal.
De Dakar i amb vaixells especials extra-ràpids.
portaran el passatge, la càrrega i el cirreu a
Natal, que és a l'altre costat de l'Atlàntic, al
Brasil. I allí continuarà la línia aèria, de Dakar(
per Pernambuc, Bahia, Riu Janeiro, Santos 1
Montevideu a Buenos Aires, la capital de l'Argentina.
Aquesta, línia colossal, la més extensa que
existirà, té tota l'organització preparada i sols
falta l'acabament dels tràmits oficials entre els
diversos països que travessa i la concessió, que
sembla imminent, dels crèdits necessaris, per a
ésser inaugurada.
En el nostre Saló exposa dos avions monomotors, un del tipus Farman, amb cabina per a
quatre passatgers còmodament instal·lats, actualment de servei en la línia i un avió LAT. 17,
que molt aviat serà posat en servei, per als transports ràpids, i també amb cabina extremadament confortable per a quatre passatgers.
Malauradament i degut a la pressa amb què

ha estat organitzat el Saló de l'Aeronàutica, no
havem1 pogut admirar un dels avions més perfectes, i de la més moderna tècnica, entre els
avions comercials ; eas feferim als Avions Metàl·lics Junkers.
Aquesta casa s'ha hagut de contentar amb l'exposició, a l'estand de la «Penya de l'Aire», d'unes maquetes, això si, admirablement fidels i
ben construïdes, dels seus més interessants tipos d'avions.
:V'exposa una di grans dimensions, reproducció exacta del seu formidable avió trimotor, el
més modern dels enginys aeris comercials.
Aquest avió mouoplà i construït tot de metall,
com tots els Junkers, va equipat amb tres motors, un central B. M. W. de 185 h. p. i dos laterals Mercedes de 100 h. p.
Malgrat aquesta potència reduïda, uns 400 cavalls, porta una espaiosa cabina per a 10 pàsatgers i dos homes de tripulació; a més, dos departaments apart, per a la càrrega en general i
la correspondència.
Equipat amb dos grans flotadors, en substitució de les rodes, aquest notable aparell, queda
transformat en magnífic hidro-avió, sense sofrir
cap mena de disminució el seu elevat rendiment.
Una altra maqueta que crida l'atenció del públic és la de l'avió Gegant. Aparell en construcció per a les grans travessies trans-oceàniques,
amb quatre motors de 1.000 h. p. cada un, de
100 metres d'envergadura, i que portarà un centenar de passatgers. Porta una instal·lació similar a la dels vaixells, camarots amb llits, restaurant, galeries, etc, etc.
Abans de donar per acabades aquestes impressions del Saló de l'Aeronàutica, volem remarcar
un detall interessantíssim de l'instal·lació per-

compta un bon nombre de camions de tots pesos i
òmnibus, aquests darrers cada dia més popularitzats a
Catalunya.

Les carrosseries
Es aquesta secció una de les més interessants de
Vexposició. La senzillesa i esveltesa de línies que caracteritzen el gust d'avui tenen a Barcelona feliços
interpretadors.
Les carrosseries que Fiol, Lucas, Farré, etc., han
presentat al Saló poden competir amb les cèlebres
Weymann i Vanderplass, les més apreciades a l'estranger.
,
.;

Les motocicletes
Ja hem dit al principi que les motocicletes no
abunden tant com voldríem. A Barcelona hi ha força
representants que no han concorregut al Saló, i això
és llàstima.
Com que les màquines modernes assoleixen velocitats crescudes, la construcció de les motocicletes
ha canviat; s'han abandonat els quadros elàstics i la
suspensió s'ha estendartitzat vers el paraHelògram deformable. B. S. A. presenta una colecció de tipus,
essent de remarcar que en ells s'anul·la l'efecte de
reacció, la qual cosa permet el frenatge de la direcció. •
•
•• U J !
De les motos Indian exposades cal assenyalar que
tenen el canvi de velocitats formant bloc amb el motor i que aquest té la culata desmuntable.

La Secció d'Aeronàutica
En l'edició passada s'examinava aquesta secció, sota l'aspecte esportiu de l'aviació; ho farem avui, sota l'aspecte comercial. En ell triomfa,

Volta a Catalunya.—Atacant

la pujada de Manresa. Monteys va davant

