t ESPORT CATALÀ
R e d a c c i ó : B À R B A R A , 11 i 13
Administració: Passeig de Gràcia, 34, enll.
Telèfons 1310 A. i 1451 A.

• = - Adreça telegràfica: VIBERNA

PREUS DE S U B S C R I P C I Ó :

ANY 1 - Barcelona, dimarts, 15 setembre 1925 - N.° 24

=

Barcelona, 3,50 trimestre - Catalunya, 3,75

Número

solt:

30

cèntim*

famós Comitè balear i s'oposava de totes passades a que s'obrís cap informació. Esperem la missiva del senyor J. Zayas, el nou "Fantcmas" del
futbol.
La Federació Catalana d'Atletisme ha fet
* # *
públic un. document que la premsa ha donat
En els curs d'squesta setmana el federatiu Pich
a conèixer en el que conté de més essencial.
ha continuat amb e s seus "èxits". Tothom sap
En l'esmentat document fa saber que
que és un individu que no hi veu més ei)là del
aquest any es creen les fitxes mòdiques,ama
nas, i fins hom recorda les amargues llàgrimes que
per a cada atleta, la possessió do la qual
deixà anar quan en certa ocasió anaven a retirarserà indispensable per poder actuar, ja que
li la delegació de Tarragona. Va ésser precisa
no serà estesa cap llicència als atletes als
to'a la influència de l'oncle senador. Però així
quals no hagi estat favorable el dictamen
com aquest s'ha fet femós per la seva eloqüè'nc'a
mèdico-esportiu en tots els seus extrems.
en fer discursos, a "pollo" Pich esdevindrà cèleEl que sembla mentida, per poc que s hi
bre per les seves intervencions federatives. L'home
pensi, és que després de tants anys de vida
que abans no obria la boca (però en canvi sabia
esr ortiva calgui comentar la decisió de la
intervenir en els tribunals per tal de fer entrar en
Federació Catalana d'Atletisme com una nobon lloc als seus recomanats) ha passat a ésser el
vetat, quan precisament per aquí s'havia de
líder d'una minoria de molt pes: ell, el senyor
començar.
Franch
(d'on no serà e' senyor Franch?) i de
Elg perjudics de l'esport sense un adequat
RoseTl "cadet". Aques ni calia dir-ho; l'agraïment
control higiènic ha estat i és encara un dels
bé s'ho porta.
arguments més forts que els adversaris de
* **
l'esport han utilitzat per combatre'l. I cal
Diumenge " L a Vanguardia" anunciava una dodir-ho, en molts casos individuals la raó
ble dimissió plantejada. Es tractava de "uno de
eslava al costat dels impugnadors de l'eslos deportistas cuya ectuación se ha distinguido
port.
en las organizaciones de caràcter regional y nacioSi l'esport ha tingut i té encara un sector
nal ces ebrada durante la última dècada". AcaEncoratjar l'educació física és servir a la pàtria.
advers bastant extens, és degut als perjubava dient que l'esport es troba mancat de "homVon Hindenburg.
dicis que ha portat la seva pràctica lliure
bres de verdadera acción". La forma en què es
* **
de tot control. I això, davant l'esperit simpublicava la notícia era de tanta transcendència
Com en tota religió nova, hi ha en la refigió de
plista de molta gent, que no sap establir Ics
que unànimement l'opinió s'equivocà.
l'esport e!s abusos. Som una mica víctimes del
distincions necessàries, ha creat l'atmosfera
A la penya que es reuneix en un cercle de la
nostre
èxit.
L'esport
ens
avança,
ens
arrossega,
adversa a l'esport que no s'ha esvaït enGran Via la notícia causà profunda emoció. Fins
ens submergeix...
cara.
el que darrerament aspirava a representar el SaN. Dccoin.
En les nostres pianos hem dedicat sovint
badell en el càrrec de vice-president primer a la
una atenció preferent, a qüestions com la que
Federació de Futbol, va afectar-se. Per fi, l'havia
* **
ara_é_s d'actualitat per la decisió de la Feaixafat.
Amb ocasió dels macths de Bulay i de l'encontre
Però més tard va saber-se que el dimissionari
Ruiz-Ciclone en Casanovas s'ha confirmat un dino era pas En Cabot del futbol. No passava d'En
rector de combat excel·lent.
Mesalles, el de la famosa Confederació, aquesta
Ell sap papsllonejar invisible al voltant dels pumena d'escudella de pagès esportiva. Tot pegat
gilistes, ell sap fer acte de presència quan la innomés que bombo a l'amic de " L a Vanguardia",
fracció es presenta, ell s~p ésser enèrgic i concís
Casanovas és, a més a més d'un àrbitre excel·lent, però que durant unes hores havia fet construir una
pila de castells a l'aire, en la imaginació exaltada
un hàbil diplomàtic que assenteix sempre a les
manifestacions que 'i fan els seus amics... ara que d'algú.
quan les converses decauen, Cssanovas, com qui
* • *
no diu res, sense donar-hi importància, manifesEs fama que quan van assabentar-lo de les deta el seu parer diferent del dels altres.
claracions que pocs moments abans havia fet el
çoverntdor negant eTs propòsits-d'aixecar la sus• • •
pensió que pesa damunt el "Barcelona", un dels
En Llorenç Ramonet és el president de la Fedirectius va exclamar: —Me l'ha ben "plantada"...
deració de boxa.
L'acudit va ésser molt celebrat a- carrer de BilSi algú us diu que ha enganyat en Remonet, no
bao, tot lamentant-ne les conseqüències, naturalel creieu pas.
ment.
Ningú no coneix els reg'aments com en Ramo» • •
net, i si volgués fins podria abusar de la seva supeEn ocasió de la reunió de boxa organitzada per
rioritat en la matèria. Es per éixò que les seves
"Excelsior" a les Arenes taurines de Bilbao, els
dites fan autoritat i que incomptables vegades el
seu parer és sol·licitat.
Un fall donat pels jutges no constitueix moralment un veritable fall fins que en Ramonet l'ha
refrendat.
—No em pregunteu res; no he vist res. Durant
tot el combat amb prou feines si he m'rat el ring
un parell de vegades. Estava parlant amb un amic.
• * •
Ha tornat de Mallorca la Comissió investigadora que anà a aquelles illes per tal d'esbrinar què
passava en el futbol balear. E!s seus individus
s'han tancat en un mutisme rigorós, però, segons
semibla, porten un ínunt de dades i documents
tots prou edificants, que mostren la brutícia i el tràfec escandalós que s'ha vingut fent d'un tempa
ençà a base del futbol en aquelles contrades.
Sembla que hi ha còpia d'una carta en què es parla d'una delegació i que és un veritable joiell en
l'art de les martingales. Delegació que, naturalment, no havia pas de restar sense compensació...
Aquesta devia ésser probablement la impunitat
absoluta per a tota mena d'atropells que els representants del cacic March es creien en la precisió
de prendre contra els que a ells els donava la gana.
J U P I T E R - B E T I S DE SEVILLA
Després d'això, hom aconsegueix explicar-se
fira çf que hauré d'esperar el "pavo"... de
Un blocatge de Ros, el porter dels locals, perquè Ja Comissió de Reglaments la setmana
Nadal.
recolzat pels seus defenses
passada, trobava d'allò més encertada la labor del

Higiene esportiva

deració Catalana d'Atletisme. Es hora de començar a fer les coses ben fetes, abans que
lo-; tares nuo han acompanyat la naixença
i desenrotllament de l'esport a casa nostra
no s'esfenguin més i adquireixin major importància pel fet mateix del progressiu desenrotllament de l'esport. La decisió que comentem do la Federació encaixa plenament
amb el nostre ideari, i la seva conveniència
i justícia són prou paleses perquè ens entretinguem a demostrar-ho.
El que cal, ara, és que l'exemple sigui seguit per totes les altres Federacions, i així
hom podrà esperar de la pràctica dels esports tot el benefici nuo lògicament se n'ha
d'esperar. Llavors, niés que ara, hom negligirà cl cultiu del fenomen per dedicar-se a
la formació de veritables esportius.
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Ara fa un parell de mesos, a Amsterdcm, s'ha privativa de. Barcelona, sinó que éa una epdèmia
"pou'ains" de Deschamps s'abillaren a l'habitació
designada per menjador mentre llus contrincants corregut enguany el campionat dle món en pista, que fa sentir els seus estralls arreu del món.
ho feien cl loca! que els dies de cursa serveix Kauffrnan entrava a la cab'na després d'haver
* * *
d'infermeria. Seria desgràcia o casualitat, aquests guanyat les quarts de final davant Bailey i la seFa
uns
quants
dies
a "Le Rire" un dibuixant,
darrers tornaven batuts sense excepció. I en veu- mr'inal davant Michard. Un amic de Zuric el feli- queixant-se de les actuals
modes femenines, posare-ho, el nostre Tomàs no va poguer retenirse: cità i mentre cont'nuava parlant amb ell s'adonà va la hipòtesi que a certa gent,
si no és amb vestit
"No en parleu més; aquest és el quarto de rebre..." que el seu rellotge no marxava.
Aüxò riü, féu Kauffman. Dona-me'I, jo te l'ar- de bany, no és possible endevinar-los el sexe.
* **
Si el dibuixant s'hagués pogut traslladar l'altra
Tothom sap el trsnscurs que tingué la vetllada reglaré, car Kauffman, com tot suís que s'estimi, nit a la llotja de la Premsa, a la piscina del Barés
poc:
o
molt
rellotger.
Ruiz-Cic one i el magnífic triomf d'aquest darrer.
celona, hauria trobat als "chicos" que estaven
En Ruiz no comptava pas trobar - se amb un No sonse cert esverament, l'interpel·lat lliurà cl
rellotge
al
ciclista,
bo
i
pensant:
Te'l
tornarà
fet
adversari semblant, i en els darrers "rounds" va
a miques!
fer un combat d'home desmorslitzat.
Amb un minúscol tornavís, Kauffman afluixa 1
Res més ho prova que quan un seu fervent admirador arribat expressament de Madrid gesticu- estreny els caragolets del rellotge, però no en. surt
lava: "Antonio, no hagas caso que te lo quiten; pas. L'amic sua la canselada.
Però al cap de deu minuts Kauffman, triomfal- elog'ant a cor les línies de la Mullerova. Però un
has génado, has ganado tú...", el boxador Ruiz per
d'ells es fixà en una altra nedadora col·locada sota
tota rèplica digué: "ChicO, estoy rendido; ya no ment, lliura el rellotge al seu amic.
nostre mateix. Malgrat el seu cabell irreprotxable•—Aquí el tens! Fixa't com marxa.
podia mas; reconczco que he venido muy mal prement tallat a la "garçonne", els comentaris no
Efectivament, el rellotge marxava.
parado..."..
Un quart després Kauffman era campió del món foren tan fakguers. El seu extraordinari arrodoniLa qual cosa no ha estat obstacle perquè, fent
ment sembla que en tenia la culpa. Mes tot d'una,
prova d'un esperit ben poc esportiu, en érribar a de velocitat en pista.
Madrid s'hagi despenjat amb una sèrie de maniI pensar que l'any 1923, al seu país nadiu, el no sabem cem, s'inicià una volenta discussió resfestacions contra e" públic d'ací, dient que amb la suís, emocionadíssim, no sabé dominar-se, resul- pecte el sexe de l'al·ludida, posant-hi fi un nou
vingut que havia presenciat els entrenaments, afirsev aactitud va influenciar els jutges...
tant bítut en semifinal per Poulain!
mant que l'ind vidu objecte de la disputa era, res
Després de tot, el despit dé la derrota és ben
menys qne el formidable capità de l'equip txec de
comprensible. L'home creia que el combat no pasAquest any el "Derby de les Tortugues" ha es- wàter- polo.
saria del tercer o quart "round"... Era tanta la
seva confiança en vèncer, millor dit, negligia tant tat guanyat per Pepper (que en anglès vol d'r El dibuixant hauria comnrès que la seva hipòteel valor de' seu adversari, aue en demanar-se-li, "pebre"). El veloç queloni ha recorregut les 25 si estava subjecta a excepcions.
com a campió que ers, que formulés condicions a
la borsa que es disputava, l'home s'havia apressst
a exclamar: "Torna, el 75 por ciento nara mi.."
Aquest "mi" volia dir per al guanyador. Només
que el guanyador va resu'tar ésser E T Cxlone.
La incompetència del públic de Bilbao en coses
per D S. O.
de natació es palesà en la m'nera com s'engrescà
amb els salts de palanca i trampolí dels seus paiCreiem que pot ésser interessant per als nossans.
tres lectors, i d'una manera especial per a aquells
En canvi, la incompetència dels periodistes, que
que segueixen de prop les incidències d'aquest
ha quedat impresa, s'ha pslesat amb la següent
esport, conèixer o recordar dades i esdeveniments
mostra, treta del comentari d'una de les curses:
relacionats amb la implantació i desenrotllament
Carrer de Parlament, 9
"ico metres espaida o lo que es igual, nadar a lo
del tennis a la península.
muerto. Mejcr dicho, lo que era. Porque hay que
Es per això que, en petites dosis, anirem puver el esírépito que arman para nadar así. Solo
blicant extractes del nostre arxiu, per fer-ne sabehubo uno que conservo el puro primitivo estilo. Y
llego el ultimo. No imnorta. Todo por rendir krdes, o sigui 22 metres i mig, en 1 minut, 15 dor? els lectors d'aquesta secció.
segons, la qual cosa dóna una velocitat mitjana de
Hem de començar per dir que el tennis és, pothomenaje a la tradición."
quilòmetres o'So per hora
ser, l'únic esport en terres peninsulars que ha
Voleu encara un seguit més extraordinari d'in- 1 A
Ponca City (Oklahcrra, E. U. A.) té lloc' hagut de conquerir pam a pam l'immens camí
congruències?
cada any aquesta tn-'mada prova, amb un èxit recorregut per arribar a l'envejable lloc que ac* # #
creixent. A R.-E. Stephenson, prop'etari del "racer" tualment ocupa en relació amb, diguem ne, el
"El futbol esdevé de mes en mes un espectacle vencedor, la victòria li ha valgut 1,679 dòlars, tennis mundial. Aquest esport ha tingut a Espai els grans Clubs han fet desneses considerables prop de 12,000 pessetes.
nya una evoiució lenta, havent estat practicat
en vistes a la comoditat: estadis, tribunes, entreD'una ressenya de la cursa publicada per un pe- durant un bon nombre d'anys davant la més gran
ní dors. Alguns Cercles tenen deutes considera- riòdic local n'extraiem aquest fragment, escrit indiferència de la gent, que considerava que aquest
bles. Cal pagar els interessos, cal amortitzar el sense cap ganes de fer riure:
era un esport exclusivament reservat als estrandeute, doncs cal fer diner i per tant, s'ha de fer pú"Tres pur-sang prengueren el comandament i gers ïesidents arreu de la península, i ha estat
bl'c per als partits, i per això cal guanyar-los i els primers 14 centímetres foren devorats (sic) en precís que transcorreguessin anys i anys d'actuaper guanyar-lcs calen bons jugadors "
14 segons justos. Aviat una tortuga se separà de ció constant per arribar al moment actual, de reTranquiliízem-nos. però; ho d'u "Le Sport Suis- l'escannot i prengué la davantera. Però Pepper, latiu esplendor.
se". Aquí, gràcies a Déu, no passa res d'això.
El tennis, introduït a Angiaterra l'any 1874,
d'un sa!t (sic) formidable, cobrí 26 centímetres
* * *
en 26 segons, no es de'xà avançar en tota la cu: sa pel major Wingfeld, de fet va ésser importat a
Espanya allà pels anys de 1890 a 1892. No exisEl diputat Ybarnegaray, un basc francès, ha ju- i assolí el primer lloc de la classificació."
gat el final del Campionat de França de pilota a
Salts de tortuga!! Ens agaradaria veure un film teixen dades prou precises que permetin compromà. Ultra la nota altament simpàt'ca d'un polític de la cursa, perquè amb totes les tortugues que var exactament la data, com tampoc s'ha pogut
que fa esport de la manera més pràctica, és remar- he arribat a tenir, sense cap intenció esportiva, esbrinar la població no fou practicat per primera vegada.
cable cl fet que el diputat, tot pertanyent a un no n'he vist mai cap que saltés.
El cert és que els primers concursos van tenir
partit d'esquerra, ha fermat parella amb el capellà
* % il
l'any 1902, essent Barcelona on es va jugar el
Iribarne, notable pelotari de la Bascònia francesa.
M. Henry Fcrd no està prou erntent d'haver lloc
va ésser al mes d'abril. El segon concur3
* * *
escamipct per tot el món els autos que construeix, primer;
Al velòdrom de Badalona sorgí diumenge passat ni d'b.avcr-re cmp'ert el territeri dels Estats Units va ésser organitrat a Donostia, el mes de setembre
un speaker espontani, el qual, amb l'ajut d'una de tal rrar.era que a'ií són anomenats "polls de del mateix any. Madrid va veure el primer concurs
botz'na, esbombava als quatre vents els anuncia carretera". Ara vol llançar-se, e3 du, a la cons- internacional l'any 1906.
Les tres poblacions esmentades són les que més
més inversemblants, com és una "Funerària l'A- trucció d'aercp'ans en sèrie.
van imprimir, des del seu començament, a
legria", "Reparació d'espardenyes d'espart", "NeuNo cal dir que l'espii n'omplirà d'eixams d'apa- activitat
pràctiques d'aquest esport. Segueixen, per ordre,
"Neumàtics de suro", etc,, etc.
re!Js més o menys voladors. Si ens queixàvem les
Xerès i Huelva: la primera organitzà cl seu priCap al final de Ja reunió l'estrany personatge dsJs que condueixen auto sense saber-ne prou, més mer
concurs l'any 1907: la segona, ho féu l'any 1910.
fou invitat a cal'ar i aleshores, nou Demòstenes, pcriil correrem ara que un qualsevol amb cinc
El tennis va anar introduint-se arreu de la penanà a assajar les seves dots oratòries davant Ie3 m 1 piessetcs i tres lliçons es creurà un Pellctier
ínsula, i avui dia no hi ha població ni vila ni vileta,
ones de la Med terrània, que es trobaven a dues d'Oisy.
singularment a Catalunya, on no es jugo .•unnest
passes del velòdrom.
No s'aturen aquí, però, eTs projectes del senyor esport.
Hi ha vocacions irresistibles!
Fcrd, s'nó que, a més a més, vol llançar un quoCal dir que on més arrelada es'à rafïció és a la
***
tidià, amb un tiratge fantàstic, per tal de fer pronostra terra; en segon lloc, és el nord d'Espanya.
Kaufímann, el ciclista suís, éa home que ha paganda dels seus productes.
après a dominar els seus nervis.
Es veu que la febre de llançar periòdics no éa
(Seguirà.}
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domina i pren sís iarde3 a Niurmi; aquest, sense
immutar-se i sense variar la marxa, continua !a
seva cursa i abans de la darrera volta Ray és
aconseguit i acaba dístanciadíssim.
La segona vegada Ray canvià de tàctica. Com
que sóc ràpid, va dir-se, el seguiré durant tota la
cursa i tractaré de batre'l al final a l'embalatge.
La prova es disputava a Xicago. La distància
Nurmi als Estats Units.— Professional? Amateur?—Nova hecatombe de era també d'una milla. Nurmi prengué el cap i
seguí de prop, com la seva ombra. Però
records.— Com corre Nurmi.—Els tres matchs Nurmi- Ray. — Wide ha elRaytrenel del
finlandès, fàcil de seguir al començabatut dos records del finlandès.
ment, esdevingué al cap de dues voltes talment
fatigant que, una altra vegada, Ray hagué d'inNurmi no va batre cap record del món als Jocs ris que li prometien grans quantitats de dòlars si clinar-se.
La tercera volta la cursa tingué lloc a Nova
Olímpics c!c 1924. Es limità, purament i simple- els autorit?ava per emprar el seu nom i signatu- York
sobre un trajecte de tres quarts de milla
ra per a marques de savó, de te, de màquines
ment, a fer triomfar els colors del seu país.
(1,207 metres). Ray, al cop de pistola, embalà com
A li tardor de l'any passat Nurmi anà als Es- d'afaitar, etc, etc, Nurmi, meticulós com sempre un
projectil, cobrint els 400 primers metres en
tats Units. El seu sojorn al Ncrd-Amèrica es i com sempre obstinat, es preparà a consciència 54 segons,
i deixant Nurmi 15 metres enrera. Peperllongà durant mes de sis mesos. Això aixecà fins a la vetlla del seu debut.
En la seva primera cursa sobre pista coberta, rò cl finlandès no s'immutà tampoc aquesta vegaarreu del món un clam justificadíssim, per tal
i continuà tranquil·lament el seu camí i mentre
com un amateur com Nurmi no podia, lògica- Nurmi, malgrat la competència de Ritola, de Jcoie da
Ray va debilitant-se, ell va acomplint gairebé senment, romandre tan llarga temporada fora del Ray, de Conelli, de Lloyd Hahn i de Higgins, se
la seva tasca. Abans de la línia recta Ray
lloc de Ics seves habituals ocupacions. Iniciat cl va batre els records del món damunt pista coberta és esforç
"sembrat"
una vegada més.
de
la
milla
(i.óoo
metres)
en
4
minuts,
13
segons,
viatge, junt amb cl d'una comissió finlandesa que
Reintegrat al seu país, Nurmi s'ha dedicat a
3 quints, i dels 5.000 metres cn 14 minuts, 44 seanà als Estats Units per gestionar un préstec per
reposar per emprendre més endavant el milloraa Finlàndia, hom digué que l'expedició de Nurmi gons, 3 qu'nts.
ment dels seus records. Tinc vint i vuit anys—ha
obeia a fins polítics relacionats amb l'obtenció
D'aleshores ençà Nurmi recorreguc totes les
als seus íntims—i abans de retirar-me de la
de l'emprèstit. Concedit aquest i havent romà3 distàncies intermèdies entre els tres quarts 'de dit
cursa a peu vull que els meus successors no trobin
m'Ha (1,^06 metres) i els 5,000 metres, establint el camí massa planer quan tractin de millorar els
per a tots aquests recorreguts nous records de! meus records.
món.
En desembarcar a Europa Nurmi devia tenir fins
Si la preparació de Nurmi abans de decidir-se a a cert punt una desagradosa sorpresa en assabencórrer damunt pista coberta fou relativament llar- tar-se que Wide havia batut, contra el rellotge,
ga i severa, la manera de prodigar-se després cor- els seus records dels 2,000 i 3,000 metres. La seva
rent diverses proves en un mateix dia fou per tenacitat extraordinària havia d'experimentar amb
molts inversemblant. Heus aquí el que féu Nuriri aquesta nova un nou estímul.
en el curt espai de 51 hores: corregué a Nova
El gran atleta finlandès, segons ens diuen les
York una cursa d'i milla 7/8, en el curs de la agències telegràfiques, ha donat per acabat el pequal va batre tres records del món; després pren- ríode de descans que s'havia assenyalat i prendrà
gué un treu, que el portà en 21 hores a Xicapro.
part en el match d'atletisme Suècia-Finlàndia, a
on establí cl record de la milla 3/4; després tornà
celebrar un d'aquests dies a Stokolt. Més endaa Nova York, on s'atribuí el record de les 2,&Í>O vant, per l'octubre, Nurmi correrà a París.
iardes.
Les proeses del finlandès tot ens diu, doncs,
En cinc mesos el prestigiós finlandès, malgirnt
que no ban finit encara. Nosaltres creiem que
cl canvi de clima, de mitjà, d'atmosfera i d'alimenamb els anys Nurmi potser aconseguirà millorar
tació, ha fornit un seguit de curses totes elles magels records de les curses de llarga durada. Quant
nífiques arreu dels territoris de la Unió. Uiia
a les de velocitat la seva tasca devindrà, al nosde les seves darreres proeses fou la de batre a Los tre entendre, cada dia més difícil, ho prova el fet
Angeles, davant 40 mil espectadors, en una cu-sa
que ens anunciava el telègraf no fa masses dies
de tres milles, una coalició d'indis triats entre els
que el finlandès havia estat batut en uns 800
més àgils i destres, que es rellevaven cada 300
metres.
metres i havent estat expressament entrei.ats i
Parvus
instruïts per a aquest match pels grans esprinters
americans Paddock i Murchinson. La seva admirable constitució venec tot malestar momentani.
Efs que han passaI...
Una sola vegada hagué de renunciar a córrer;
una sola vegada, havent pres la sortida per complir el compromís contret, hagué d'abandonair i
deixar la victòria al seu compatriota Ritola; ifou
la seva única desfeta, car no cap considerar cran
Diumenge, al camp
PAAVO - NURRfl!
a tal les victòries que obtingueren diversos amedel Gràcia, se celebrà
ricans
amb
handicap
de
400
metres
sobre
2,000.
cn acabar ois 1.500 metres a les Olimpíades
una fcíSia tan simpàtica
de París
Com corre Nurmi? Quina és la seva tàctica?
com és la d'homenatjar
Quan ha de batre un record, diu ell mateix, l'esun antic jugador de
Nurmi a Amèrica mesos i mesos, les murmura- tudio en tots els seus aspectes i detalls. Sé perfutbol. I la simpatia
cions anaren en augment, consignant-se'n algunes fectament el temps que he d'esmerçar a cada volaugmenta encara vies,
de ben agres cn la premsa anglesa i francesa. Els ta per batre cl record i, durant la cursa, em dono
quan es tracta d'un cleesportius suecs, rivals aferrissats dels de Finlàn- compte a cada instant si estic dintre ò fora del
ment que tot i haver dotemps
record.
En
aquests
casos
no
m'ocupo
pas
dia, acusen Nurmi d'amateur disfressat. Ritola no
nat jornades glorioses al
dels
meus
adversaris,
els
quals,
presents
a
la
pisescapa pas d'aquesta denominació i el camp:ó
fúlbol pretèrit, havia sade marxa italià Frigerio tampoc pot substreure's ta, desaonreixen del meu esperit, no corro en
but mantciúr-sc sempre
cl dictat de fals amateur que se li atribueix en contra d'ells, sinó contra un rival invisible, que is
cn 11:1 pla de modèstia
diferents països. I és que Nurmi, Ritola i Frige- cl temps del record.
i de sinceritat. El cas
rio recorren durant l'hivern cada setmana el terriSi cn lloc d'atf.car un record he de batrà uns
d'Armengol Casellas, que podria qualificar-se d'extori de la Unió, prenent part cn innombrable* adversaris la meva tàctica ja no és la mateixa.
cepcional cn els temps moderns, fs cl corrent en
matchs, als quals assisteixen a milers els espec- Com que sen.r-re conec quin ha estat el miílkr
futbolistes d'antany; així i tot, ben pocs com En
tadors.
temps acomplert sobre la distància pels meus adCasellas poden representar de manera tan exacta
versaris
rr.és
qualificats,
surto
amb
un
quadra
de
No tenim, tanmateix, dades fefaents que cus
les belles característiques de l'esportiu incipient,
permetin decantar-nos cap a un cantó o cap a un velocitats que bat cl millor temps dels meus adtot ell abnegació i sacrifici per a l'Esport i per
altre cn cl que toca a i'amateurisme de Nurmi. versaris; aleshores ja no em preocupo de res més.
al Club.
Direm només que durant l'estada del finlandès Els meus rivals poden prendre'm 30 metres, per
En Casellas, jugador d'una modèstia mantes
als Estats Units tots els organitzadors que han exemple, durant la primera volta, ja sé que "10
vegades posada a prova, ha pres una part activa
volgut comptar amb ell han hagut d'entcndrc's i duraran i que tard o d'hora aniran perdent terreny
en la confecció del llibre d'or del futbol català.
arranjar les despeses que això ocasionava amb cl més ràpidament del que ells mateixos desitjarien.
Les ,OTÍJ temporades del 1012 al 1015 foren per
president de la Unió Atlètica del Nord d'Amèri- No es podeu reeixir impossibles.
a- ell les més glorioses, i ei seu rquip, del qual era
ca, personalitat que ofereix prous garanties perquè
Nurmi ha demostrat enguany als Estats Units
capità — cl desaparegut "Espanya"—, hi trobà un
temps a venir pugui il·lustrar els esportius respec- que la seva tàctiva és com ell diu. Havent estat
dels seus més ferms puntals.
te de la certesa de les acusacions esmentades.
oposat tres vegades a Joe Ray, heus ací el que sucEn Casellas, com tots els seus companys dels
Nurmi desembarcà a Nova York tres setmanes ceí. La primera vegada Nurmi corregué co ntra
temps heroics, en contemplar cl meravellós especabans de fornir la seva primera cursa. Havia Ray la^ distància d'una milla. L'americà seguí el
tacle que ofereixen els nostres estadis, pot sentirde córrer damunt pista coberta i va voler, abans finlandès a una gambada de distància duranit la
se ufanós d'haver contribuït personalment a for*
de participar cn cap competició, tenir el temps primera volta a la pista; a la segona volta Ray
mcr-ln.
suficient per adaptar-se a un medi que li era absolutament desconegut. Refusant . sistemàticaL'actc de diumenge és, per damunt de tat, vn
ment tota recepció oficial, canviant d'hotel les vetribut que reten sts homes d'esport d'avui als que
gades que calia per evitar tota interviu, descscolqmb llur.esft>r.c-Blf hari obert un camí fan gloriós...
taut Ics proposicions de comerciants i empresa-

'extraordinari atleta finlandès
Paavo Nurmi

Erm engol Casellas

Magnetos
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Una avant-impressió del
match FrançaEspanya
per F/VA LLER
Es ja,coneguda la composició de l'equip francès que a les pistes del "San Sebastiàn Recreation Club" serà oposat als "defenders" d'aquí.
Exceptuant Lacoste i Borotra, la participació
dels quals en la prova que ens ocupa és del tot
impossible, per trobar-se actualment en lluita contra els americans (Copa Davis), creiem que l'equip designat reuneix les més altes valors tennístiques amb què compta actualment la veïna
nació.
El pinyol de l'afer està en quines seran les
raquetes ibèriques que formaran un conjunt que
pugui oposar-se als francesos amb probabilitats
d'assolir una puntuació almenys presentable.
Flaquer està lluny de nosaltres. Per aquest cantó no hi ha res a fer. Sindreu i Juanico, per raons
particulars, deixen de desplaçar-se. Així, en l'individual, queda un sol jugador en peu dels designats entre els efectius: Morales.
En el doble, la parella Flaquer-Tarruella, que
era la projectada, cal abandonar-la. Saprissa-Juanico és gairebé segur que tampoc formaran equip.
Caldrà, doncs, passar a efectius els suplents Olano, Satrústegui, Tejada i Andreu.
No podem sentir-nos optimistes amb un equip
de tan poca consistència, i encara que en un magnífic esforç els nostres jugadors aconsegueixin superar-se tinc por que només aconseguiran fer d'aquest match França-Espanya una prolongació de
les manifestacions tennístiques estiuenques, que
enguany amb tan poca eficàcia organitza la "Real
Asociación de Lawn-Tennis de Espana" per les
contrades del Nord.
Ja en parlarem.

Dues opinions ben diverses del nou off-side
El que en pensa el back del Chelsa
Des que s'anuncià el canvi de la llei de l'"offside" han estat moltes les opinions manifestades'
quant als efectes que tindrà la reforma en el joc.
Deixeu-me que digui que en la meva manera
de pensar, el canvi no afectarà a la majoria dels
Clubs.
L'opinió general sembla ésser que es marcaran
molts més gols; haig de dir que no ho crec pas
així. Com defensa que sóc he hagut d'estudiar
l'alteració atentament, i la conclusió a què he
arribat és que farà el joc més lent.
Aquesta creença, ja ho sé, no és pas la que té
la majoria; cl veredicte general sembla ésser que
la velocitat ha d'imposar-se, essent la principal
condició dels jugadors, i que per tant els partits
es faran més ràpids.
LLOC D'ORIGEN DELS ATACS
Fonamento la meva opinió en el fet que si els
defenses no poden reeixir posant en pràctica la
trampa de l'"off-side", hauran d'arressagar-se i
cobrir la superfície del gol. Demés, si succeeix e!
que dic, els mitjos també hauran de posar-se mes
enrera. Penso estar dins la veritat dient que hauran de fer-ho tantes voltes com els davanters es
proposin anar a l'atac; seria pueril creure que els
dos defenses puguin oposar-se amb èxit a cinc
davanters que, aprofitant l'avantatge de la nova
llei, es mantinguin molt avançats.
No és cap secret per a ningú el fet que gairebé
tot atac reeixit s'origina a la línia de mitjos, i
haureu vist moltes vegades que una línia mitja no
ha seguit estretament els moviment d'atac, i perquè els davanters no han estat degudament servits
amb passades precises, han fracassat les ofensives.
La línia mitja no pot ésser en dos mateixos llocs
a la vegada; si els mitjos han d'estar al costat
dels defenses, prop la porta, han de negligir el
srevei als davanters, i per faíit, on s'era l'ajut que
aqiíeiW neWísífen ?

O bé es jugarà la pilota sense objectiu i amb
poca cura, el més sovint, o els davanters hauran
d'arranjar-se sols, mètode que mai ha estat de
resultats falaguers.
Sembla que molta gent ha arribat a la conclusió que ara els davanters adoptaran el procediment
de llançar la pilota o bé a les ales o bé al centre,
amb la idea que els jugadors es disputin la possessió corrent darrera d'ella. En aquest cas ens trobem
també clavant la tendència de fer les passades %
l'atzar, de donar cops de peu a la pilota barroerament, en perjudici del joc de passades ben concebudes.
MES TREBALL P E R ALS DAVANTERS
Una innovació com la que representa la nova
regla té molt d'abast i vull prevenir els lectors
contra la suposició que els equips puguin adaptarse aviat a ella. Hi haurà moltes maneres d'explotar-la; cada bàndol tindrà un plan diferent i
passarà algun temps abans no s'arribi al més efectiu.
Discrepo amb el noranta per cent de gent que
m'ha parlat de la nova llei. La majoria diu que els
defenses hauran de treballar molt més que abans.
No ho crec així. Almenys, a casa nostra, el més
feixuc de la tasca caurà damunt les espatlles dels
davanters.

El que diu en Oillespie, davanter internacional anglès
El canvi fet a la llei de l'"off-side" és l'esdeveniment més revolucionari ocorregut des que s'introduí la llei original.
El camí més còmode de discutir la nova regla
és parlar dels defectes de la vella, i des del punt
de vista dels davanters cal dir que eren molts.
Estava cansat de sentir parlar que els davanters que posessin una mica de cap en el joc podien
sempre evitar de caure en el parany. Només hi
havia un camí segur d'evitar-ho, i era cl d'estar
en el propi camp de joc fins que un company contrari impel·lís la pilota al camp contrari per tal de
poder-la seguir, sense por de caure en falta.

MES HABILITAT EN PRENDRE LA
PILOTA
Ja sé que molt lectors em diran que hi havia
un altre mitjà d'evitar la col·locació il·legal, com és
el de mantenir-se constantment darrera el company que portava la pilota, essent aquest del mateix bàndol. Es cert, però si jo era tan tonto de
posar-me davant poguent estar darrera, era tant
com posar-me a l'albir dels defenses.
Per combatre la tàctica de l'"off-side". Quan
era emprat per experts defenses, un davanter necessitava ésser hàbil per vigilar ducs coses a la
vegada; es a dir, la pilota i els defenses contraris.
La tàctica emprada pels defenses restringia el
nombre de gols marcats; després de tot, el futbol
es fonamenta en el marcatge de gols. El públic
paga per veure gols i no per veure com els defenses es cansen de fer "free-kicks".
A part que es marquin més gols, estic plenament convençut que la nova llei tindrà altres efectes. Si els defenses, per comptes de parar el parany de l"'off-side" es veuen oblidats a estar prop
de llur porta, hauran d'empr-tr altres recursos
per contenir els davanters en ple atac. Lògicament sembla que hauran d'ésser més hàbils en
prendre les pilotes. En lloc de posar-se més enllà del davanters, hauran d'anar sempre al seu

Compta ~ quilòmetres
Compta ~ revolucions
Rellotges :: Elevadors
de gasolina

Concessionaris exclusius per a Espanya:

E. í J. Pujol Xicoy
Claris, 103 : Teièf. G 371: Barcelona
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encontre. Per tant, el quedar vencedor en la lluita
serà una qüestió d'habilitat i d'intel·ligència. Això
vol dir que el joc millorarà, i és més que probable que un dels grans beneficis de la reforma serà
un més destre joc de peus.
GUANY PER ALS HOMES RÀPIDS
Crec també que els homes més ràpids tindran
un gran avantatge, perquè mentre abans el parany
de l'"off-side" anul·lava algunes ràpides escapades envers la porta, la relativa seguretat ara
de no caure-hi, encoratjarà els jugadors que corrin molt. Aquí teniu un altre canvi automàtic en
el règim defensiu. Els defenses hauran també
de conreuar la velocitat en la cursa; i el pur vigor
muscular, que en els darrers temps ha estat una
de les qualitats essencialíssimes del defensa, passarà ara a segon terme.
Si era o no necessària la nova llei és una qüestió purament de criteri personal. Crec que ho
era, perquè estic convençut que es perdrà molt
menys temps, la qual cosa vol dir que hi haurà
més futbol; el joc actual millorarà, els conflictes
seran menys freqüents i el millor "team" serà,
invariablement, el que guanyi.

UNA LLETRA

p-H/NDENBURG

L'exercici físic és un deure
cívic
— afirma el president de
la República
alemanya
Von Hindenburg, el mariscal de la gran guerra
i actual president de la República alemanya, ha
tramès una lletra a un dels membres de la Delegació alemanya que assistí al Congrés de Praga
que la Premsa estrangera ha publicat aquests dies
i que nosaltres reproduïm més avall.
El mariscal peca, potser, d'una mica presumptuós, en pronosticar amb tres anys d'antipació el
triomf d'Alemanya als pròxims Jocs Olímpics, però
el que fa més simpàtica aquesta lletra és la voluntat que s'hi manifesta d'encoratjar en els
joves l'esport i els exercicis físics.
Heus ací la lletra:
"En l'entrevista que vaig tenir ahir amb vostra
excel·lència i amb els altres membres del Comitè
Nacional, vaig assabentar-me amb el més viu
interès de la tasca que hom actualment acompleix
en el domini de l'educació física. Procuraré d'ajudar amb energia aquesta propaganda entre el poble alemany. L'exercici físic és un deure cívic.
Manté la salut de la nació i augmenta la seva
capacitat d'acció, el seu esperit de solidaritat, el
seu coratge, qualitats primordials de totes les individualitats sanes que constitueixen la nació."
"Es en nom d'aquests principis que saludo l'activitat amb la qual hom encoratja la joventut alemanya amb la gimnàstica i amb l'esport, amb la
creació de nombrosos terrenys de joc i d'exercici
que permetin aquestes saludables pràctiques al
nostre poble; segueixo amb veritable satisfacció
les lluites i competicions de la joventut del Reich,
i em produeix viva satisfacció assabentar-me que
el Comitè Nacional d'Educació Física defensarà
altra vegada els nostres colors en els pròxims
Jocs Olímpics. Així l'Univers sabrà que la força
alemanya és invencible."
"Concedeixo una importància extraordinària a la
fundació de l'Escola Superior d'Educació Física
organitzada pels seus directors sota un pla metòdic que permeti assolir l'objectiu perseguit."
"Estic molt reconegut al Govern del Reich i
a l'Estat prussià d'haver participat a la construcció de l'Escola Superior d'Educació Física i de
l'estadi alemany, i que s'hagin compromès a sostenir en l'esdevenidor el funcionament d'aquests
establiments. Però el pes d'una tan vasta organització serà feixuc per a la nostra Administració
i desitjo que totes les classes socials que puguin
fer-ho contribueixin pecuniàriament a la construcció del "Fòrum Esportiu alemany", ensems que
als altres projectes del Comitè tocant als exercicis
físics.
"Encoratjar l'educació física és servir a la pàtria. En expressar el meu sincer reconeixement al
Comitè del Reich per l'activitat que fins ara ha
desplegat adreçant-li els meus vots per la seva
prosperitat i pels seus èxits futurs, prego a vostra
excel·lència que em consideri com el seu cordial
admirador.
Von Hindenburg."
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E/s Campionats d'Europa
L'evident diferència en la categoria dels concursants, ha restat interès tècnic a la gran competència
internacional
L'indiscutible superioritat suissa i el notable
avenç holandès :: La decepció francesa
Un altre any perdut per Catalunya
Praga, 5 de setembre de 1925.
Pel qui està habituat a viure uns Campionats
d'Europa no és difícil, tan aviat arriba a Praga,
de fer-se càrrec que està pròxima la celebració de
tan magnes regates, que permeten de veure en
lluita els millors remers de la vella Europa. Es
tant el nombre de fornits atletes que lluint l'ensenya de la nació, federació o club al qual pertanyen es veuen córrer per les principals vies de la
població en les hores lliures dels entrenaments,
que l'aspecte general de Praga és ara el d'una
Babel esportiva. Si hom visita els clubs de rem,
l'animació arriba al màximum: tothom, ja arrenglerant bots, ja preparant-se per a l'entrenament,
ja comentant les incidències d'aquest, viu uns
moments d'intensa activitat. Cal tenir en compte que enguany són trenta vuit els equips inscrits, fent un contingent total de 150 participants,
i els noms dels quals ometem, perquè en arribar
aquestes notes a la revista, les regates ja s'hauran celebrat i els vencedors seran coneguts arreu.
Han deixat de trametre la inscripció Portugal
i Iugoslàvia.
Impressió dels equips. — A jutjar pel nombre
d'inscrits, els quatre, vuits i skifr han d'ésser les
proves més emocionants. Essent com són tots els
equips la selecció de les respectives nacions, és
difícil un pronòstic en els resultats d'aquestes
regates. En la resta, en canvi, hom s'atreveix a
judicar per endavant la victòria dels suïssos i en
conseqüència les probabilitats d'emportar-se'n altra volta la copa Glandaz (Trofeu que s'adjudica a
la nació que s'atribueix més nombre de proves).
El nostre sculler. •—• El voluntàries Berdugo es
troba aquí des del dia 1, havent començat tot seguit l'entrenament al mateix camp de curses i
utilitzant un skiff de construcció suïssa cedit per
la Federació txecoslovaca. No cal dir que Berdugo
es troba quelcom estrany en l'embarcació, com
també en l'aigua, per la diversa resistència que li
ofereix tractant-se d'un riu i a favor del corrent.
Ha fet ja el tercer entrenament i cal esperar que
el dia de la cursa no es trobarà tan handicapat
que no li permeti demostrar les seves facultats;
ha aconseguit fer el trajecte molt regularment a
30 estropades per minut.
Els club de Praga. — Els clubs existents a
Praga són tres: Slavia, Slegk i Cesky. Són senzills edificis de fusta compostos de planta baixa,
destinada a garatge, i a sobre, una planta alta amb
les altres dependències, secretaria, saleta de cafè, etc.
Totes aquestes entitats compten amb bon material modern de regates. El iol pot dir-se que el
desconeixen. Els tres cercles estan situats immediatament l'un al costat de l'altre, la qual cosa
permet als remers forasters d'estar en continu
i mutu contacte, sigui quin sigui el garatge 011
tenen les embarcacions. Els remers i Directius
txecs es desviuen per fer agradosa l'estada a Praga
als seus nombrosos hostes. A la tarda l'animació
és extraordinària a tots els Clubs, per ésser l'hora
en què tots els inscrits fan l'entrenament. En
acabar regna una gran cordialitat entre aquella
multitud de joves pertanyents a diferents races
i idiomes i que no obstant desitjar la victòria cadascú per si i posar-hi a contribució totes les forces,
s'inviten galantment els uns als altres a prendre un
te en caure la tarda i quan el sol llisca sobre les
aigües de l'Uttava, que remoregen en mig de la
ciutat de Praga.
El camp de curses.—El camp de curses de l'Uttava està situat en un lloc molt apropat al centre
de la ciutat i la meitat del recorregut es troba
davant dels Clubs, de manera que els participants
no són gaire allunyats de la sortida; durant la regata quedarà suspesa tota la navegació del riu,
àdhuc dels vapors que posen la ciutat en comunicació amb els pobles més pròxims.
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Petit interviu amb el president de la Federació
Suïssa. — Com deia, és difícil de preveure quins
seran els campions. No obstant, l'atenció està concentrada en els representants helvètics. Ens és
prou coneguda la seva boga característica, un ferm
atac de braç, apenes es mou el cos, cap endarrera
i amb gran rapidesa portant el rem cap a proa,
molt estirats braços i cos, cap endavant. Certament, és una boga defectuosa a la vista, però rendint-nos a l'evidència, hom ha de reconèixer que
el bot passa. Els partidaris del classicisme treuen
al seu favor els triomfs obtinguts en les darreres
Olimpíades per alguns equips estilizats en la pura
boga anglesa. Tot mirant l'entrenament d'aquests
equips suïssos parlem amb Mr. Choisy, president
de la seva Federació, l'antic remer, forces vegades
vencedor.
—Aquests equips són preparats per algun professional especialitzat?
De cap manera—respon—. No comptem a Suissa amb entrenadorrs a qui poder anomenar com a
tals en el sentit professional, i de cap manera
confiaríem aquesta feina a un estranger. Cada
Club posa la confiança en un dels seus membres,
o a diversos, generalment antics remers, i aquests
preparen els equips en la millor forma que creuen
convenient. Es per això que la nostra boga es
manté en el seu peculiar estil, tota vegada que els
entrenadors han sortit d'ella mateixa.
p
No sempre l'equip que es forma és el que corre
la regata, ja sigui perquè l'entrenador ho creu
necessari, ja sigui perquè el remer no pot continuar, o no vol. No obstant, les desercions són
escasses; la competència i autoritat de l'entrenador és generalment reconeguda per tots els socis. Tecn fe cu ell i sols desitgen ésser seleccionats, creguts que han d'arribar a la victòria
M'ha estat fàcil de comprovar qi:e Holanda,
França i Bèlgica tenen la mateixa opinió i el
mateix procedir respecte la preparació dels seus
equips, que l'apuntat pel representant suís.
El Congrés de la F. I. S. i els seus
acords. — El Congrés celebrat a Praga ha estat
un dels més concorreguts. Només hi mancava la
Delegació de Portugal. En ell s'han pres els següents acords:
Acceptació de la Federació de Rem d'Egipte com
a membre extraordinari de la F. 1. S. A., es a dir,
dels que no han d'organitzar els Campionats d'Europa. Reforma novament de l'article referent a la
nacionalitat dels remers per participar en els
Campionats d'Europa, tornant a quedar en la forma
d'abans, o sigui purament i simplement, que per
poder córrer a un Campionat d'Europa és suficient d'ésser ciutadà o legalment naturalitzat al
país que es representa.
Els vinents Campionats d'Europa. •— Corresponen a Portugal, però com sigui que no hi havia
delegat, se li farà la corresponent consulta; en
cas de refús, els Campionats de 1926 seran organitzats novament per Suïssa, ja que cap altra
Federació estava preparada. Ha quedat establert
el torn per als cinc anys següents: 1927, Polònia;
1928, Holanda; 1929, Hongria, 1930, Bèlgica, 1931,
França, i en quant al 1932, la nostra Federació té
la paraula.
Ha quedat reelegit el mateix Consell administratiu, o sigui Mr. Baud i Manuel, com a president
i secretari, respectivament. El vice-president, segons el costum establert, ho serà un del país que
organitzi els Campionats de 1926.
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Es demanen agents

s'apleguen els millors equips, els campions de
totes les nacions, i que hem presenciat en altres
Campionats. Efectivament, com es comprèn, per
exemple, que entre l'equip suís i el belga, en la
final d'"outriggers" a dos amb timoner, existís
la remarcable diferència de més d'un minut? I cal
tenir en compte que Bèlgica és una nació que ha
guanyat diversos Campionats d'Europa, la qual
cosa ens demostra l'altura en què es troba el rem
en aquella nació. Com ja s'ha vist pels resultats,
ha estat manifesta, tal com vàrem pronosticar, la
supremacia suïssa, però no ha deixat d'haver-hi
les grans sorpreses de veure sucumbir Schneider,
1'"sculler" suís, que hom creia segur campió, per
l'"skifman" holandès, revelació de la temporada, i d'una forma tan brillant que no deixa lloc a
dubtes; l'altre ha estat la victòria no menys notable de França en "doble-sculls" sobre l'equip helvètic Bosshard-Schmid, igualment afavorit. Itàlia ens ha demostrat els progressos fets en el
nostre esport, i cal creure que seguint aquest camí
serà en els pròxims Campionats un contrincant
temible en totes les proves. Hongria, Txecoslovquia i Polònia, si bé no guanyadores, han presentat en conjunt equips força recomanables; el
seu estil causà molt bona impressió i reuneixen
els seus atletes qualitats suficients per conquistar
i'n Campionat europeu. En canvi, Bèlgica sembla
q'ie després de la guerra no ha pogut encara trobo r els homes que puguin portar-la novament als
no/nbrosos triomfs obtinguts abans del conflicte.
Atrevint-nos a fer comparacions amb els equips
nostres, creiem que el resultat obtingut pel nostre "sculler" no hauria estat més falaguer si també haguéssim participat en les altres proves. E3
que estem faltats d'atletes que reuneixin les qualitats dels del altres països? Potser qüestió de
de tècnica? Al nostre entendre, no. Ja s'ha dit
moltes vegades que els nostres homes no són
millors ni pitjors que els altres, com també la
tècnica; sobre aquesta última, bé hem pogut apreciar que amb distintes normes s'ha arribat al ma» teix resultat. Nosaltres creiem més que el que
I ens fa falta a casa nostra és lluita; lluita que obliPraga, 8 de setembre de 1925.
Comentaris als Campionats. — A dir veritat, no "i gui als nostres remers a un entrenament constant
hem vist en aquests Campionats, fora comptades I i que en trobar-se sovint enfront d'equips que
excepcions, una competició a l'altura de la im- I estiguin a la mateixa altura puguin apreciar el
T rendiment del seu esforç, conèixer els defectes per
portància que revesteixen aquestes regates
corregir-los, i, en una paraula, un treball pràctic,
5; constant i eficient fins a ésser força destres en el
ben remar; malauradament, la manca de clubs
dedicats al rem en bots de construcció lliure fa
jque aquesta competició sigui difícil de portar-la
a la pràctica; cal, doncs, mentre es fomenta l'afició entre els clubs catalans en aquesta classe
d'embarcacions, cercar aquesta competència amb
els estrangers, però no de club a club, sinó de
nació a nació, que el qui hagi de representar-nos
sigui en realitat el més fort després de batre els
nombrosos equips que li disputin aquest honor.
No ens passa per alt que això està íntimament
ÚNIC EN EL SEU GÈNERE
iíigat amb la qüestió econòmica, desfavorable,
desgraciadament, en les nostres entitats de "rowing", però cal preocupar-se de resoldre-la a fi
que sense entrebancs poguem posar-nos al nivell
de les altres nacions. Els anys passen i, trist és
confessar-ho, no veiem un notable progrés en el
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nostre esport. Si no s'ha d'avançar més, haurem
esmerçat inútilment els esforços que suposava cl
nostre ingrés a la F. I. S. A. i la consegüent celebració a Barcelona de'.s Campionats d'Europa
de 1922. Allò ens aproximava a Europa, però al
pas d'ara ens en allunyem.
El que foren les eliminatòries. — Primera sèrie,
quatre amb timoner: Txecoslovàquia es posa al
cap a la sortida, seguida d'Hongria, la qucl posició conserva els primers 500 m., en quin moment
és passada per aquesta com també per Bèlgica,
que fa una bona regata. Polònia conserva sempre l'últim lloc. S'entanla Is 1.500 m. una lluita
entre Hongria i Bèlgica, que es resol a favor de la
primera, i així s'acaba la cursa.
Segona sèrie: Guanya l'arrancada Suïssa, seguida de mig llarg per Itàlia i França, sent-se continuament esforços per part de tots els equips er
aconseguir avantatge, fins que Itàlia, amb un enèrgic embahtge, passa la "meta" amb mig llarg de
de diferència sobre els seus contrincants, que arriben gairebé junts.
Skiff. — Primera sèrie: Polònia va al davant,
seguida de Suïssa i Txecoslovàquia. En anunciar-ho l'alta veu, pregunta un suís: "Fins quan?"
Efectivament, quan Schneider va voler va passar, i sense gran esforç va tallar primer la línia
d'arribada. La lluita va ésser tot el trajecte entre
Polònia i Txecoslovàquia p e r classificar-se;
aquella va poder conservar el seu lloc malgrat un
bon embalatge fet pel txec.
,
Segona sèrie: Cursa sense història. Holanda,
tranquil·lament, va fent el trajecte augmentant la
distància dels altres participants. França va dominar també duiant tot el trajecte al nostre Berdugo, que solament va fer una cursa de regularitat. Ens va semblar molt pausada la boga portada, 20, estropades per minut, inferior a les dels
altres; si bé ràpidament fa cl "passabraç", ataca
amb lentitud quan creiem que per l'entrenament
que porta i la seva resistència podria augmentar
el nombre d'estropades sense desmerèixer l'estil
Primera sèrie: 2 remers amb timoner. Suïssa
i Holanda ataquen ferm, no podent desprendre's en els primers mi! metres. Des d'aquest moment, Suïssa guanya mentre Holanda es descompon i deixa d'ésser inquietant. Itàlia conservava
contacte, però per aconseguir-ho tenia de fer
continuEment "sprintades" que l'esgotaren prematurament i no pogué acabar la cursa.
Segona sèrie: França guanyà com volgué sobre Bèlgica.
Doble "sculls". — Primera sèrie: Cursa interessant en els primers 1.000 m., on era molt lleuger el domini de Suïssa. A la segona meitat,
França i Hongria perden terreny, mentre en
Bosshard inicia un fort embalatge, molt aplaudit.
Segona sèrie: Les esperances posades pe's
txecs en cl seu equip no es veieren frustrades, ja
que aconseguí el primer lloc no sense lluita, car
Bèlgica li disputà el lloc quasi tot el trajecte. Cal
dir que fou una victòria merescuda per l'estil i
conjunt demostrat pe's guanyadors.
Vuit remers. — Han estat les curses més disputades. Tots presentaven potents equips, i solaments en els últims 500 m. aconseguiren imposar-se Suïssa i Holanda, respectivament.
El que foren les finals.—Quatre amb timoner.
Hongria i Itàlia ja des del primer moment dominaven lleugerament seguits de Suïssa i Bèlgica;
mentre aquests dos perdien terreny, els altres lluitaven per aconseguir el trofeu. Itàlia, amb bon
estil, aconsegueix per fi imposar-se amb 4 segons
de diferència sobre Hongria.
Dos sense timoner (pair-oars): Holanda, Suïs-
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sa i Txecoslovàquia per aquest ordre, comença la
AUTOS : fiSOTOS ; CICLES
regata però ja als i.coo metres s'imposa Suïssa
i ais 1.503 metres ja té dos llargs i mig sobre Holanda, mentre el txec no fa més que quedar enrera.
Skiff.—Ja Holanda agafa el cap a la sort'da,
sense que per això semblés inquietar-se el suís.
No obstant, el d'Amsterdam aconsegueix tres
llargs d'avantatge, i malgrat els esforços fets a
ceiteen ce Ceal. 349 - iciCíon 3063 a.
darrera hora per Schnedier, no pot impedir l'esclatant triomf d'aquell. En canvi, el polonès fa
;a F. A. Malgrat aquesta no examini per si mateixa
un magnífic embalatge entrant quasi bé. junt amb
als candidats.
l'helvètic.
La ceguera per certs colors, la necessitat d'emEl francès Detton no es presenta, ja que, conprar vidres per a vista dolenta o curta, són causes susiderant difícil el triomf, vist el resultat de !es
màries d'exclusió.
eliminatòries, volgué reservar-se per al doble
escull.
Els parar.ys
Quatre sense timoner: Txecoslovàquia es posa
L'examen mental es fa oralment, i malgrat d'haveral cap, però prompte ataca Holanda i el passa sehi un cert nombre de qüestions ordinàries, com, per
guit ja d'Itàlia i Suïssa.
exemple, les mides de les fustes del gol, banderes
Els blau cel embalen i es posen a primer lloc,
de còrner, tires i tatres de les sabates, c':c, els exaço que motiva forts atacs de tots els equips, reminadors tenen llibertat de pesar qualsevol ques'.ió
sultant una igualtat de posició als 1.000 metres.
Però ja des d'aquest moment es manifesta la su- que els plagui, i per tal de poder provar la vivesa
perioritat de Suïssa i Holanda, decidint-se la vic- del candidat, molt sovint plantegen qüestions o fan
demandes one són veritables parany:, per veure si
tòria del primer a l'embalatge.
l'examinat hi cau.
Dos amb timoner: França i Suïssa, Suïssa i
França, un cos a cos durant 1.500 metres, va ésHeus ací un exemple: "En fer rl cop de reu (h
ser la característica d'aquesta regata. Els blaus
sortida en iui encontre de Cair.pionat el batlle de
denoten molt cansament en els darrers moments, la ciutat on té Hoc rl mn'.eix, en cas de fer-lo abans
ço que aprofita Suïssa per endur-se'n la victòria.
del senyal què faríeu ?
Bèlgica presentà una protesta contra França per
La contesta correcta na'nralment nue é<s aqueshaver envaït les seves aigües, no admesa, ja que ta: Cap persona estranya pot fer el hkk-off on un
la distància existent entre els dos equips no di- encontre de Campionat, però hi ha mol's aspirants
ficultà per a res al protestant.
que es deixen enganyar i diuen m:c manarien ícrDoble sculls: França i Bèlgica porten als pri- nar a fer el cop de peu de sort'da.
mers moments la cursa, però ja als 400 metres
aquesta quedava darrera Suïssa. Ja als 1.000 me- Problemes d'off-side
tres Detton-Stock porten notable avantatge, soTampoc és estrany trobar molts aspirants crec
bre tots i només es veu un embalatge dels txecs
saben molt bé h lletra del recfism-it ? fan fallida en
que els col·loca al costat dels SUÏÍSOS.
mos'rar la seva suficiència en aplicar-lo.
Acaba França perfectament la regata, valentUn home pot estar molt ben assabentat de tots
li molts aplaudiments que augmenten en hissar
els pt;n's i no saber per on moure's quan es trac'a
el pavelló tricolor als acords de la Marsellesa.
d" resoldre un senzill problema r;!ae;oi-,at amb ells.
Vuit: Cursa emocionant tot el trajecte, la mi- Naturalment n;ic irHts rl'nqups:s problemes encara
llor de totes. Holanda guia uns 800 metres i als
arn es reícrrixen a Vnffs'dr, posant faps o frnt un
I.ooo metres ja és França qui va al cap seguida
tràfic per tal rle representar els iiiftarlors. L'atmosde molt aprop per Suïssa i Holanda.
fera nue es respira a la cambra r?p tortura és amisEls blancs aconsegueixen passar, però Holantosa, i encara qu™ i;n aspirant estigui atent als trencada apreta i als 1.5C0 metres la victòria es indecolls que li paren, és segur que. n'hi pararan més
cisiva. S'entaula un rabiós cos a cos i aquí es veu dels que es pensa.
que el rapidíssim cop de rem, clàssic de la bogada suïssa, no és més eficaç que el d'Holanda, Preguntes poen-so/tes
anglesat i més bonic, sobresort-iit cl d'aquest,
De vegades l'interrogatori és amenitzat amb prequi ens féu sentir uns moments d'intensa emoció,
rtuntes ximples, i segons l,i meva exp"ri('iiria, aquesja que es veia com caçava a cada estrofada i
tan sols estès la meta eme metres més enllà, era tes npreguntes nue hom menys ecnera só;i les que
don n lloo a les resnos'es més inesperades.
segura la seva victòria. Es ve-en alià 16 homes
treballant desesperadament per desprendre's.
Rpcnrdi. rer exemple, un oard'lat ni q;n1 born
demanà: "Què és el nti" distingeix cl por'er dels
"Mot de la fin"
L'organització es pot dir perfecta. Res a dealtres h^iTifs d"l bàndol?", i la respost, fou: "Es
sitjar. Tothom es va desviure per obsequiar eis
el nue té els bravos rnís llards de tots".
seus hostes. Tal com va dir M. VVidimsky, el seA ni r.l'r" aspirant se li ríermnà: "Smoseu que
cretari de la Federació 'txecoslovaca, aquests Camper una decisió vostra un in?ador es gira envers
pionats a Praga han estat un digne coronament
vós i us d;u qnekom poc falaoner; nnè faríeu en
de la independència txecoslovaca. Com a homes
tal cas?" "Li tornaria el com^Vmen'", fou la resd'esport que sentim la sublimitat d'aquestes maposta que se li acudí a l'eixerit xicot que era obnifestacions esportives i cap.m l'esforç que això
jecte de l'examen.
representa, havem de felicitar amb entusiasme
Rèplica prompta
aquesta novella Federació txeca.
t ^ _ , ..... . ,
J. D. Q.
Respos'es ràpides creen una favorable impressió, i encara nue no és d'nconsellar que hom resp^nsrui la primTa cosa nue li ve a la memòria, pot
dir-se en termes srenera's ore val més cotiivooar-se
de pressa oue contestar acuradament després de. molta vacil·lació.
Un candidat qi'e no hac;! cs'at admès no pot presentar-se de nou fus haver passat trrs mesos. Teòricament no es h'mifn els exàmens, p^rò en la PràcProblemes que es demanen
tica ocorre que r'esorés <'e' tercer fracàs, s? li fa
veure nuo ha errat 1a vocació i se li nrorsella que
i paranys que es paren
provi de fer U'·'a a'tra cosa.
Segons els reglaments de la F. A., "no podrà fer
Un anv o dos després rle la m^rra, e] p-illiner
d'àrbitre en cap concurs o campeonat sota la san- del Comi'è d'àrlrtres de la Federació dp Snrrey
ció o jurisdicció de la l'ootball Association, cap per- va esvalotar-se nuan n"a mestressa d'escola de! comsona que no estigui inclosa en la llista oficial d una
tat abans dit, les dei\-eb]rs do la qual jt'.snveii n
federació afiliada, sense permís d'aquella 0 de la
futbol, va fer la petició d'ésser admesa en els més
mateixa Federació interessada".
proners exàmens.
Els reglaments prescriuen també que cada FedeLa qüe°tió va ésser consultaria n la F. A., les
ració afiliada actuarà com Comitè superior d àrbitres
autoritats r'e la nual van dir als dirigents de Suro en nomenarà un per tal d'examinar la suficiència
rev nue refusessin la demanda.
per l'arbitratge <Kb candidats que es presentin.
Em penso m:e els mrmVes del Comitè d'àrbitres
L'examen és ensems físic i mental.
que havien d'actuar rle trMiunnl devien fron""'s un
Des del punt de vista f sic, el candidat, que no pes del ['aniir1 rn rebm r-\ susrlit aclprimen1 car la
haurà de tenir menys de 21 anys i més de 40, ha de perspectiva d'haver d'aplpíïar-sc per iutiar una
posseir pulmons resistents i cames sòlides, i per da- il·lus'rarïa ^™='ressa devia ésser tanmateix una "jo:a
munt de tot ha d'estar dotat d'un ràpid cop de vista, massa terrible".
el qual és provat per mitjà d'uns cartells editats per
Un àrbitra de la Comissió is Londres

E/s exàmens d'àrbitres
a Anglaterra
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T E N N I S
La Copa Davis novament per als americans
La semi-final en/re França i Austràlia

CENTRAlRECTROTENNiSTICA
5000.000 w o u r s

0.257.%

Com és sabut, el tnatch França-Austràlia C3
resolgué favorable als primers, després d'haverlos tingut amb l'ai al cor amb unes actuacions
no gaire segures de Lacoste, que es veu que els
canvis de clima no li p-:oven. La basc del resultat
foren les victòries de Bcrctra, que si bé no s'esperava, en canvi tampoc no han sorprès L'explicació, al nostre entendre, és lògica. El joc de
Lacoste, que si bé té una certa mobilitat i seguretat a la xarxa, és essencialment de fons es trobà
D
amb igualtat de circumstàncies amb Anderson i
ENTS
segurament la major exper ència d'aquest fou p.v.i
per no deixar-li desenrotllar el seu joc, tot mèto !e
TENSIÓ MUSCULAR 3000 Kgs
compl·ííament preconcebut. En canvi, BuroLra,
desconcertant, ràpid i segur en el mig fons, va
saber imposar-se i triomfar en tota la línia. Anderson, com ja és costum en ell, apretà a darrera
hora, quai- tenia 5-2 en contra el darrer set i
aconseguí igualar a cinc. Hom creia veurs-li repetir la seva gesta, però Borotra sabé açu-'Har
i guanyà per la mínima diferència cl darrer set.
Una altra qualitat ha demostrat, inacostumada
en ell, i és la serenitat. En cl doble, en començar
el quart set, perdé els sentits, a conseqüència d'un
fort smash de Patterson que li va rebotre al pols.
En tornar a la pista es limità, junt amb Lacoste,
a portar amb calma el set i ben descansats ap:etaren en el següent i donaren a França una v.etòCAL·L/GPAMA
per Fhalter
ria que pocs esperaven.
La victòria de Borotra ha salvat doncs e! prestigi francès en un moment que, per un descens
En cl tercer també portava avantatge, i ja hom
inexplicable de"<Lacoste, perillava en gran manera.
donava per segura la desfeta del campió del món,
quan aquest aconseguí igualar a 5 i a 6, aprofiEls americans vencedors
tant la fatiga de Lacoste, exhaurit després de
tants partits i del set anterior, capaç d'extremar a
Els tres primers partits de la gran final han estat
qualsevol altre.
prou per donar la victòria als americans per
Finalment hagué de rendir-se en el darrer jec
sisena vegada consecutiva. Borotra ha couíirmat
per 6-2. El resultat havia estat 3-6, 10-12, 3-6,
el seu rendiment del match d'Austràlia fent u:i
7-5, 6-2.
gran partit davant T.lden, al qual, per dues vegaBorotra perdé amb Johuston per 6-1, 6-4, 60
des, va estar a punt de guanyar. El match, quj íou
en un match de poca emoció.
presenciat per ia.oóo persones, començà per j n
primer set favorable a Borotra, Tilden semblà Noticiari
reservar-se, apretant cu el següent, cl qual s'emportà com volgué. No es desanimà Borotra i, mal- QUEEN'S CLUB DE LONDRES CONTRA
BARCELONA
grat dels fortissims drives del campió, que l'obliEl match entre aquestes societats es farà tu pisgaven a mantenir-se a fons, on el seu joc perdé
tes cobertes els dies 2 i 3 del mes que bé. L'ecuip
un cent per cent, pogué guanyar el tercer. La lluita
català el formen: Sindreu, Tormo, Riera 1 -x ler
fou al quart, en el qual Borotra, completament al
i .i
fons de la pista, es féu un tip de córrer que l'es- Coll.
FRANÇA-ESPANYA
'
gotà completament per al darrer, que hagué de
rendir-se, no sense emporta-se'n magníficament
Degut a la forta pluja d'aquests dies a Sant
quatre "games". En total: 4-6, 6-0, 2-6, 9-7, 6-4.
Sebastià, s'ha hagut de suspendre l'anual match,
Lacoste, davant Johnston, d'unes característique cïtavn assenyalat per a dissabte. L'equip penques de joc iguals a Anderson, féu cl mateix painsular estarà integrat per Flacuer, S ndreu, M o per, sucumbint cu tres sets. Al tercer, aprofitant
rales i Juanico als simple;, 1 Fh-.quer -Tarrucll i i
la fatiga de Johnston, ja no massa jove per a Saprissa-Juanico en els dobles.
aquests trots, pogué presentar una mica més de
resistència, guanyant-lo per 8-6 i perdent finalllllllllllllllllllllllllllllllllllillllliïnilllllllllllllllllllllllllllllllllllliilljjllljllll
ment el quart per 6-3.
El doble fou guanyat per Williams i Richards
per 6-4, 6-4, 6-3. Els francesos oposaren molta
resistència en els dos pr.mers, però desanimats
pel poc èxit gairebé es rendiren al darrer, amb
tot i una revifalla a darrera hora que els féu guanyar tres games.
Finalment, al quart match, Lacoste aparegué
tal com és davant dels americans que ja desconFalta poc per començar de nou les lluites de hocfiaren de la seva vàlua. Dominà a Tilden complekey que, per ara, cada anys resulten més interestament en el primer set i guanyà cl segon dessants. En la pròxima temporada també podrem
prés d'una lluita aferrissada per 12-10.
observar el millorament que tots desitgem? Les
esperances que hi havia en començar l'ist'u no
podien ésser més falagueres, però la maror que
en el futbol ha produït la suspensió del Barcelona ha repercutit també en aquest esport i en
els actuals moments no es pot encara fer cap afirmació del que poden donar els equips, ja que és
molt problemàtica llur composició.
El Pompeya, que per fi sembla que vol sortir
del seu ostracisme, es creu que serà el més afavorit amb la suspensió, car la majoria dels barcelonistes passaran, de moment, a les seves files.
L'"AS" DE LES MOTOS 2
El que també té ganes de donar feina és cl
Gimnàstic de Tarragona, que ens consta que s'ha
Agents: SALOMÓ I VILA - Plaça ds Leíameaili, 25 .
passat l'istiu entrenant els seus cquipiers dotantlos d'uii entrenament de conjunt que beu segur
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els equips de la capital no tindran fins ben avançada la temporada. El Terrassa es presentarà també en molt bona forma, amb el mateix equip
que tant donà que fer durant el campionat últim.
Quant al Polo sembla que prepara grans coses,
però no n'hem pogut treure l'aigua clara. Els seus
directius hín sabut tancar-se cu un aire d'interès
i misteri que els està d'allò més bé. Es diu que
si tindran un gran equip, que encara 110 poden
dir noms; que si ía disciplina és la base de l'entrenament; que si cl Pompeya es fa massa il·lusions, etc. "Jo, fins que no veig la fitxa signada",
cus deia un directiu del Polo, "no crec res de
cap jugador". L'Europa ha constituït equip, mes
no sabem encara si prendrà part en el campionat. Es parla també del Gràcia i l'Espanyol, mes
110 hi ha res de segur.
Aquest any cl mal potser serà l'excés d'equips
de primera categoria que, formats molts d'ells
per jugadors que no estan encara a l'alçària, destorbaran el campionat i faran bona falta en 'Is
de segona, d'on surten cada any bon nombre de
jugadors. De totes maneres sembla que hi haurà
lluita i només manca que la Federació s'ho prengui aiib força interès per tal que la pròxima
sigui una de les millors temporades de hockey que
hem vist.
I a propòsit: per a quan la creació del Col·legi
d'Arbitres? En Sagnier i En Romeu tenen la
paraula.
Christye

F Ü TBOL
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L'homenatge a Casellas
se celebrà amb èxit
esclatant
El parlit dels jugadors vells va ésser
seguir amb viva simpatia i ei deis actuals resultà una demostració de
futbol força accepiable
Al camp do la Travessera s'hi aplegà diumenge
nonibrosíss'ma concurrent1.;, por tal de contribuir
a 1 èxit de la festa organització pe. un grup d'entusiastes en honor del que l'ou ; n d d i més notables
jugadors amb què ha couvüat cl futbol català en
tots els temps: Ermengol Casellas.
Casellas representa una de les èpoques més
esplendoroses del futbol català, aquella cu
que els
nostres Clubs començaren a tenir arap'.1.: camps,
en què el públic començava també a interessar-se
vivament pel futbol i en la que sortiren els més
forts equips que tan bon paper feien c:i u s lluites entaulades amb bàndols forasters. Eiv a.;r.e'.la
època en què el futbol era sinònim d'energia i
fortalesa, i cu la qual els jugadors es donaven sense reserva en defensa dels colors que portaven.
En queda cl record de lluites èpiques, apassionades, a voltes tumultuosos, que han estat, .sens
dubte, motius poderosos de progrés fins ambar
al grau d'espandimtnt i plenitud d'avui.
Casellas, com molts dels seus antics companys
de joc de la seva època, mantingué viu cl foc
sagrat de l'interès pel noble joc, fent que la
poixança d'ell no sofrís la més lleu crisi, i per tant
foren els que assaonaren el terreny per a la collita
abundosa de'.s temps actuals.
Dels jugadors antics són alguns d'ells creditors
d'un homenatge, però, entre els representatius,
Casellas és la figura que pren relleu amb més
força, per la seva bondat, per la seva noblesa al
camp i per haver sabut ésser el capdavanter entusiasta i lleial que portà mantes vegades a la victòr.a les hosts que dirigia.
L'oportunitat i la justícia de tal homenatge es
demostrà pitentment amb el ple que hi havia al
camp del Gràcia en començar la festa.

H O C KE Y
EI que promet la pròxima
temporada

EVOCANT ALTRES TEMPS
De primer antuvi cus feu donat tornar a viure
una d'aquelles tardes en què els antics equips de
l'Espanyol i de l'Espanya es batien amb desusat
braó per tal d'arrabassar la victòria al temible
rival.
Clar que els anys no passen en va, i l'encontre
que veièrem fou pàl·lida ombra de les topades feréstegues dels vells camps del voltant del Clínic.
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JUPITER-BETIS DE SEVILLA
La impetuosa davantera del Poble Nou :-: Una bala que rebot al pal
Però els actors eren gairebé els mateixos, i el
que mancava ho posava la nostra fantasia, i la
lluita plàcida, i amb els seus tocs còmics, resultà
força reeixida.
No haguérem d'esforçar-nos gaire per veure
novament l'embranzida del gran Tiago, que esmoçava el tall agut de les més temeràries davanteres; per imaginar-nos les arrencades irresistibles
de Carles Comamala, precursor dels "tanques"
actuals; ni la finesa no desproveïda de foc de Torino; ni els dibuixos desconcertants, ni la flema
britànica de Farré; ni la invcrsamblant agilitat de
l'invisible Puig, posseïdor del do d'ubiquïtat; ni
les picardies i subtilitats de Cristòfor Salvo; ni
les escomeses gallardes de Prat, ni el joc elegant
i precís de Reguera, ni, per fi, el superb joc de cap
del gran Casellas, qu>e omplia amb les seves
pròdigues energies tot el camp. Tot passà com les
figures d'un aparell caleidoscòpic per la nostra
ment ' davant la força evocadora del quadro pensàvem, ai I que ens anàvem fent vells.
Què dir del partit més que el que ja hem dit?
Tots posaren la millor voluntat en fer-lo atractiu, i força que ho assoliren. Acostumats a jugar
ara en altres terrenys, el camp de futbol del Gràcia el desconcertà un bon xic. Llur ciència, que és
molta (els fets històrics canten), es veié endegada,
demés, per les dimensions del terreny. Si aquestes
eren a propòsit per evitar una despesa de treball
perjudicial, es veia, però, que era petit per tal
que fos el quadro digne d'aquelles memorables arrencades corrent 6o metres sense prendré alè, i
perquè reeixissin aquelles emocionants passades als
extrems, que aquests atrapaven amb la velocitat
d'un "exprés". Els camp els obligà, àdhuc, a fer
combinacions gairebé perfectes, com si fossin asos
dels nostres temps. Ultra abusaren de les passades
endarrera, la qual cosa vol dir que tots ells, qui
més qui menys, han estat contagiats per les modes
d'ara. Diríem que a voltes ens serviren un futbol
"sofisticat".
L'Espanyol, que, pel que es veu, s'havia pogut
preparar millor per a aquest transcendental encontre, s'emportà la victòria per dos gols a zero. Val
a dir que la seva forma era gairebé normal (és
d'esmentar l'actuació meritòria dels mitjos) al
contrari de la forma dels vermells, un xic abandonada.
Es veu que tenen altres mals de cap que entrenar-se! No-gens-menys pot dir-se que no hi hagueren vencedors ni vençuts. Penseu que l'Espanya
jugà amb deu jugadors a la segona part i que
desaprofità dos "penaltys", i si us féu el càrrec
que foren gols, tindreu la balança anivellada amb
els altres dos marcats per Comamala, un de passada de Sampere i l'altre arranjant-se tot sol.
En l'Espanyol, però, cal esmentar la bona actuació
de Ventura, el veterà rejovenit, que va treure un
penalty i contribuí al score vencedor dels blancblaus.
Arbitrà l'Arévalo i estigué a l'alçària de la solemnitat. Però a la segona part, per tal de donar
a l'acte més regust de cosa pretèrita es posa encertadament en mànegues de camisa.

JNCJ cal dir que els dos bàndols foren molt
aplaudits, ben merescudament per cert.

GENT D'ARA
Després d'aquest encontre, que en podríem dir
retrospectiu, se'n celebrà un altre entre el primer
bàndol del Gràcia Club, el qual ha ofert tots els
seus mitjans per tal que la festa fos el gran èxit
que fou—, reforçat per Samitier, Piera,, Olivella
i Montesinos i una selecció.
Aquest segon partit tingué una primera part
excel·lent i una segona que encara que no es pogués
comparar amb la primera, resultà força distreta.
Durant tot l'encontre veiérem jugades interessantíssimes i els dos equips feren combinacions
magnifiques, la qual cosa és de remarcar, perquè
ja sabem el resultat que generalment donen les
seleccions i els reforços.
El Gràcia es convertí, gràcies als elements afegits, en un gran equip, superior de molt al seu
contrari, malgrat d'estar aquest compost per bons
jugadors. Guanyà per quatre gols a zero, i cal
fer esment d'algunes belles deturades d'Andreu,
el qual n'evità algunes més. Si la davantera vermella fou sempre temible, especialment la seva
ala esquerra, en la qual Samitier brillà com en els
seus millors dies, els mitjos feren un gran partit,
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i els tres jugadors que la integraven, al costat
dels reforços, afirmaren la seva excel·lència. Calatayud, Sales i Mejías eren els tres mitjos vermells
que feren, com a línia, la tasca més completa,
demostrant un domini de la situació i una habilitat
en manejar la pilota molt notables. Els defenses
es portaren honorablement, així com P'alau, que es
féu aplaudir en diverses ocasions defensant la seva
porta.
Els blancs aguantaren bé el primer temps. Al
segon, l'absència de Sancho se sentí qui-sap-lo al
bàndol, recaient tot el treball gairebé en la defensa, la qual estigué encertada, especialment Perelló
i Andreu. Dels mitjos, Torralba fou el més eficaç, mereixent elogis el suplent Planas. A la
davantera, l'ala Alcàntara i Sagi Barba fou la
millor, com era de suposar, fent bones jugades la
integrada per Arnau i Vinyals.
Alcàntara jugà amb força interès, i d'haver
tingut al centre més ajut, els blancs haurien marcat algun gol. Val a dir que alguns—tret del mateix Alcàntara—l'únic que xutà—toparen amb el
pal i altres foren parats excel·lentment per Palau.
A la primera part, després d'un fort atac dels
vermells, Mejías, des de lluny, marcà el primer
gol.
A la segona, i als pocs moments d'haver-se començat, Samitier féu el segon, treient la pilota de
les mans d'Andreu. Cap a les darreries del partit
es marcaren els altres dos gols, gairebé seguits.
Un centre de Piera, de passada de Samitier, rematat per Olivella, valgué el tercer, i d'una bona
combinació central en resultà el quart, assolit per
mitjà de Sastre.
Arbitrà, bé, Cruella.
En aquest partit notàrem, com en altres jutjats
amb el nou "off-side", abundància de cops de peu
de cantó.
En resum, un partit correcte i interessant, amb
jugades excel·lentíssimes, que clogué de faisó brillant el just homenatge tributat al que fou meritíssim jugador Casellas.
A tots els jugadors se'ls lliurà una medalla com
a record de la bella festa, que deixà a tots grat
record. Només hi hagué una nota poc simpàtica:
alguns dels antics jugadors, que estaven anunciats
mancaren a la reunió. Pel demés, cal esmentar
que malgrat la forta pluja que caigué durant part
de la tarda, el públic, gairebé en la seva totalitat,
aguantà estoicament l'aiguat, no escatimant els
aplaudiments a tots.
Casellas, al qual veiérem emocionadíssim, fou
molt felicitat per l'èxit obtingut en aquesta festa
en honor seu.
Tornà en aquesta bella jornada a fruir el goig
de la popularitat, per refugiar-se altra vegada a la
quieta vida d'abans el que fou heroi de tantes inoblidables gesíbs. Nosaltres, per uns moments,
ens treguérem uns anys del damunt, però tanmateix no ens fou possible oblidar del tot que són
molts i que han passat molt de pressa.
Smiler

El superb segon gol de Samitier en el partit de diumenge

