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s'ha vist traduïda pel factor expectació i entusiasme.
I anem a parlar del partit. Guanyà l'equip de l'Espanyol, perquè jugà millor, molt millor que el seu
rival. La diferència de gols no marca encara prou
bé aquesta desigualtat en el joc, favorable al club
reial. El Martinenc decepcionà, perquè encara recordem aquell partit que féu amb la selecció catalana abans d'anar aquesta a París. Aquell dia el
club de Sant Martí ens mostrà com es juga a
futbol, i el que pot l'entusiasme d'onze xicots ben
avinguts. Res d'això feren davant de l'Espanyol, limitant-se a sortir-se del compromís i considerant-se
batut ja des del primer moment.
L'Espanyol, en canvi, sortí disposat a jugar, però
tingué c'e seguir el corrent d'apatia de l'equip contrari. Aquí trobem les causes de l'ensopiment que
ens envaí a tots plegats en el camp de l'Espanyol.
Aquest equip dominà molt, i el seu joc, superant el
del seu adversari, li proporcionà moltes ocasions per
marcar, de les quals sols quatre en foren aprofitades.
Excel·lí, per damunt de tot, la tasca magnífica de
la seva davantera, que va estar inquietant contínument a Prats, el porter del 'Mkrtinenc, el qual s'acredità de seguríssim i de valent, essent el millor
jugador del camp, i sense la intervenció del qual
Ja victòria de l'Espanyol hauria estat de resonància.
La primera part fou superior a la segona, i en
ella foren marcats tres gols, tots ells de 1 Espanyol.
El primer gol, obra de Zabala, que després d'uns
driblings llançà des de lluny un xut ben dirigit i
fort.
El segon, portat a cap per Mauri, aprofitant un
embull davant la porta contrària.
I el tercer, magnífic, d'Olariaga, que canviant de
lloc amb Oramas rep un centre d'aquest i xuta
de prop.
i
Com a jugades remarcables en aquesta part, esmentarem un formidable xut d'Oramas i una parada magnífica de Prats. Una altra parada de Zamora a un xut ras inesperat de l'interior dreta martinenc, que semblava un gol segur i que no obstant
amb una estirada instantànea fou evitat.
A la segona part, poc després de reprès el joc
Portes i Saprissa, amb l'intent de prendre la bala,
a Lakatos, topen entre si, i el davanter martinenc,
sol davant Zamora, xuta serenament per l'angle, mentre els defenses espanyolistes eren encara a terra.
Creiem que Zamora en aquest moment havia de sortir de fa porta per tal d'intentar de prendre la bala
a Lakatos. Fou un gol singularíssim. Després una
passada de Mauri és rematada per Yurrita, que obté
així el quart gol de l'Espanyol.
I quan mancava poc per acabar, una pilota alta
cau als peus de Riba, que es troba prop de Zamora,

BADALONA - REUS
Un atac dels badalonins a la porta de Calvo, el reuseno
i xuta fortament, no intentant aquest de parar cl
xut per manca d'activitat. Tasmateix no valia la
pena, en un partit secundari i estant el camp fangós!
Anotarem, entre el bo, un xut de Padrón que parà
Prats, i estant aquest a terra, remata Olariaga a kick
llastimosament, perdent un gol segur. Trabal tira un
free-kick fluixet als peus d'Oramas, i aquest xuta
molt ràpid, però un xic desviat. El cop de Trabal,
intel·ligentíssim, era per produir un gol, d'haver tingut Oramas més sang freda.
En l'actuació individual dels jugadors de J'Ljfganyot ja hem parlat de la davantera, que jugà molt
bé, sobre tot a la primera part. Potser ens seria
difícil d'establir un ordre de mèrits entre els cinc.
Colls el millor mig, i Zabala jugant bé només a estones. Portas comença molt fluixet per arranjarse. Zamora, desganat, féu bones parades a la p.-imera part; a la segona, regular.
De l'equip vençut ja hem dit que Prats en fou

i heroi. Va estar colossal. Discretíssims. tots ;els altres jugadors vermells. Lakatos ens demostrà a estones que ha estat un gran jugador. Barratxina i
Vilar, dels davanters, quelcom més que els altres.
Els equips eren:
Espanyol. — Zamora, Saprissa, Portas, Trabal,
Zabala, Colls, Olariaga, Oramas, Mauri, Padrón Yurrita.
Martinenc. '— Prats, \Mariné, Ba^et, Comorera,
Samsó, Creixell, Vilar, Barratxina. Riba, Lakatos i
Rodríguez.
A la segona part Lakatos jugà en el centre.
L'arbitratge del senyor Comorera no fou molt encertat, però en tot moment imparcial.
B. V,
L'acic del diumenge

al camp del QrActa

J

L'homenatge al seu president,
constituí una bella festa
En el partit de futbol, el Sans sortí guanyador per 3 a 2, en un match -de durese
Diumenge van tenir lloc al camp del Gracia,
una sèrie d'actes esportius, a homenatge a l'infa-.
tigable Josep Jorba. Tots ells es veieren forçs.
concorreguts, i els socis varen tenir ocasió de demostrar llur afecte al president, per L'activa !
brillant tasca que ha portat a cap en el nng auy
que està al davant de l'entitat.
.
El Gràcia ha estat sempre molt modest, ; tal
com pertany a un Club que, com ell, ha heredat
els motllos de l'antic Espanya, de bon record.
Els que fins ara l'havien dirigit, havien demostrat moltes vegades" l'esperit de sacrifici':que era
necessari mantenir per tal de conservar él;..seu
Club entre els que porten la davantera à -Catalunya. Els mancava, però, l'home que a més
d'una gran dosi de moral i una voluntat de ferro,:
hi aportés un ajut material a fi de posar l'entitat
dintre un nivell envejable.
.:',•.
,'
El senyor Jorba accepta la presidència i s'oierí de
dur a terme la difícil tasca que hi havia projectada. '
I els socis del Gràcia no poden queixar-sé de; la ;•
manca de diligència en fer-ho. Al camp de" joc és
on retrata un Club la seva situació i la seva" activitat. El del Gràcia va millorant de dia en dia i
avui ofereix ja una bella perspectiva, que estem segurs augmentarà per moments de continuar el seu
digne president pel camí emprès.

Al matí

LA FESTA DE DIUMENGE AL CAMP DEL GRACIA F. C.
La nova senyera del Club :-: El senyor Josep Jorba, el president de I entitat, en homenatge del qual es va fer la festa

L'equip infantil es disputà la copa Aldabó amb
el d'igual categoria del Júpiter, que s'apropià amb
una neta victòria de 4 gols a cap. Foren els vencedors :
Mayol-, Monegal, Pagès, Mas, Altés, Pérez, Cabré,
Prat, Gonzàlez, Cortès i Palou.

iÒ.—L·ÈÈPÒM

CAf ALA

Seguidament os jugà un partit de basket-ball entre l'equip propietari del camp i el Martinenc, campió del dit joc a Catalunya. Els de Gràcia s imposaren absolutament als campions, guanyant-los per
la diferència de 14 a 2.
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El primer equip de l'Enropa, en
la seva. reaparició, aconseguí
una victòria de 4 a 2 damunt el
Sabadell

alguns digueren que un xic dur, i de retop Cros entrà el gol. Això ocasionà un conflicte entre els jugadors, els quals, persistint en dir que la jugada era
punible, es negaven a centrar la bala. A aquesta actitud s'adherí una part del públic, si bé no passà
11
d'aquí, i a l'últim se centrà la bala, notant-se un
decaïment en els jugadors sabadellencs. En aquests
A fa tarda
L'Europa efectuava la reaparició del seu primer
moments Cros agafà una bala que sortejà amb èxit
aconseguint així el quart gol per a l'Europa.
El primer equip del Gràcia jugà contra oi do I'l ; . equip complet, el qual ja feia dies que no vèiem
actuar.
S. de Sans, disputant-se la copa Dcspujol Cortès.
Després d'aquest gol, els sabadellencs es referen
Certament que no fou per a ell un dels partits
notablement, i Sans agafà una pilota que correguè
L'actuació dels dos equips no fou gaire brillant,
,'lmb impetuositat, |intentr,nt d interceptar-lo 'Serr.'j,
ni l'estat c'el camp tampoc hi avenia gaire. Un ex- més lluïts, particularment en la seva actuació durant la primera part, en la qual, no sabem si per però ell continuà la seva marxa marcant d'un xut ras
cés de voluntat per part dels jugadors dels dos
manca
d'entrenament
o
per
quina
causa,
les
seves
equips, portà el joc per camins que poc ens plauen
i fort el segon gol per al Sabadell. Pocs moments
línies no es desplegaren amb l'encert que esperàesmentar. La davantera del Sans, i sobretot Peidesprés acabava el partit.
dró, desentonà per la seva violència, que en al* • *
guns moments trobà la rèplica dels contraris.
Els equips, a les orc'res d'En Vidal, es presentaEl domini, encara que alternat, es decantà més
ren com segueix:
aviat de part del Sans. No obstant, ocasions preEuropa. •— Bordoy, Serra, Alcoriza, Serra, Pecises en tingueren més la davantera gracienca.
laó, Maurici, Pellicer (a la segona part Cella), Arvern; potser els que reeixiren amb més èxit foren
El primer gol el marcà cl Gràcia en el primer
tnas, Cros, Olivella i Alcàzar.
els mitjos, però pel que toca als davanters i c'.'efeutemps, obra de Peidró en rematar un còrner molt
Sabadell. — Casanovas, Cabedo, Rosés, Martí (cl
ses,
no
sapigueren
entendre's
en
tota
la
primera
ben tirat per Gàndara. Gularons obtingué, de pequal
es retirà als pocs moments de joc, suplint-lo
part;
Serra,
el
defensa,
al
segon
temps
es
refeu
nalty, l'empat.
M'orcra), Devesa, Tena I, Tena II, Bertran, Zamomolt, donant lloc a jugades veritablement magisPoc després de començada la segona part, Para, Sangüesa i Sans.
trals i fou qui ajudà a la refeta de tot l'equip en
lau es retirà fortament lesionat. El suplí Mayol, el
porter de l'equip infantil, que es defensà amb mol- conjunt en els darrers moments de joc.
Els mitjos, alhora, treballaren amb més entusiasta voluntad, però no pogué evitar que li entressin
me, i de retop els davanters pogueren aprofitar la
dos gols que un porter de més talla potser hauna
distribució de les bales, que ja amb més cohesió
deturat. A l'acabament del partit, Soler marcà el
sabien dur fins als dominis de Casanovas. D'aquests
segon gol del Gràcia.
cinc jugadors es destacà d'una manera evident Cros,
(Resultats del dia 20 de desembre de 1925)
El Sans féu una exhibició ben fluixa. El millor,
que podem assegurar que de molt temps no l'haPedret, a la porta. La defensa davantera tingué
víem vist com en aquest partit, sobre tot amb l'o- Grup Xlevant
moments molt dolents i altres de passables, i s'exportunitat amb que rematava.
cedí, però, en el joc dur.
Llevant Cat., i. — Grnollers, i
El Sabadell, amb tot i que la victòria no l'afaDels Gràcia, els millors, Palau, Agustí, Sastre i
Canet, 2. — Ripollet, i.
vorí,
va
dur
a
cap
un
partit
molt
vistós
i
ple
d'enGàndara. Orriols i Cortès jugaren amb molt entuPoble Nou, 2. —• Vich, o.
tusiasme, el que féu que durant tot el primer temps
siasme, però poc acompanyats de l'encert.
s'arribessin a imposar duna manera evident, desGrup Centre
En resum, un partit que d'anar pels caires que
són de desitjar potser hauria estat més aviat del
Catalunya Les Corts, 4. — Hospitalenc, 2.
Gràcia.
Ateneu Igualadí, 1. — Joventut Terrassenca, 3.
Arbitrà Arribas i creu els equips:
Fàbrica d'Articles Miliíars Grup Ponent
Sans.— Pedret, Soligó, Balasch, Tonijoan, GuEspecialitat en condecoracions
larons, Calvct, Rini, Monleon, Peidró, Martínez
Nacionals
i Estrangeres
i Fandos.
Alumnes Obrers, o. — Santboià, 1 (n° acabat).
Gràcia. ^— Palau, Agustí, Vila, Calatayud, Sales,
Vilafranca, 3. — Güell, o.
Cortès, Gàndara, Soler, Sastre, Paló i Orriols.
Sitgetà, 8. — Sanfeliuenc, o.
Moments abans de començar, tingué lloc una
Secció especial per a la confecció de distintiu!
festa ben simptica. Fou beneïda la nova senyera
esmaltat* per a Club de Futbol, Nàutic», AutoDE CATALUNYA
mobilistes, Excursionistes i altres societats esde l'entitat, obsequi de la senyora Pilar Sanz de
portives, Congressos, Centres Religiosos, eic.
Jorba, esposa de l'homenatjat. En mig d'un aplaudiment general, fou hissada la dita senyera.
ESCUdelIers, 17 (fabrica a Gracia) BARCELONA
A Tortosa
S'aprofità el descans per a una cursa de 1,500
F. C. ATENEU, 3
U. 8. TORREDEMBARRA, 1
metres llisos, i una de 1,000 metres, marca atlètica.
Diumenge Jugà el primer equip local el cinquè parplegant un joc molt. més intel·ligent que els seus
tit de campionat contra la U. S. Torredembarra.
Es veieren bones jugades per les dues parts i el
adversaris. Aquest atac, els que més directament
joctou molt disputat. Es queda tres gols a un a favor
A la nit
el produïren foren els defenses Cabedo-Rosés, més
de l'Ateneu, cl qual porta el Joc amb més precisió 1
aquest darrer, que despleg'aren un jote magistral,
encert.
Les festes a honor de l'homenatjat acabaren amb
Els Rols l'oren marcats: el primer, de penaïty, per
evitant totes les escomeses europeistes. Per altra
un sopar al restaurant L'Esport, que es veié molt
i ami) tot i haver-la tocat el porter, la bala
part, els mitjos també tingueren un bon dia, per Dosquet,
s'endinsa a la xarxa. Pocs instants després els visitants
concorregut.
bé que destacà per damunt de tots Tena I, el qual
aconseguiren
l'empat per mitja de Tubella II.
A l'hora dels brindis es palesà una vegada més
sol, en gairebé 'tots els moments, cobria amb
A la segona part es veié, per part deis locals, un
la simpatiia que els socis del Gràcia senten pel seu ell
joc
magnífic,
1 malgrat de la defensa insuperable dels
encert la línia. Als davanters els mancà una franca
president. En nom de la Comissió organitzadora,
de Torredembarra, marea dos ífols més Ferrà, d'un
decíssió
en
rematar
les
jugades,
ço
que
els
féu
perestil
magníllc,
que donaren la victòria al seu equip.
el senyor Agustí oferí el sopar al senyor Jorba i
c're molt bones ocasions.
Arbitrà amb molta cura el senyor Sojo; el nombrós
li féu present d'una formosa ensenya de l'entitat.
públic queda satisfet de la partida.
A la segona part, després del tercer gol de l'EuroL'homenatjat, amb paraules plenes d'emoció, agraí
Els equips eren:
pa, sobre el qual hi hagueren algunes discrepànU. S. Torredembarra: Boqueto; Huguet, Aransay;
les atencions que per a ell havien tingut i demanà
Plana, VaJIs, Fritz; Sànchez, Creus, Tubella 1, Tubede fer-los extensius per als companys que amb ell cies, a l'extrem de resistir-se cl Sabadell a centrar
lla
II I Fresquet.
la bala, aquests decaigueren notablement, i això valcol·laboren per tal de portar el seu estimat club
Ateneu: Malla; Montagut, Garrido; Mulet,, Caudct,
gué a l'Europa un domini franc, del qual en sortí
a l'alçària que és mereixedor. Dernanà un aplauliel; l'la II, Pla I, Matamoros, Ferra i T>osquet.
diment pel senyor Gallofré, que faf pocs dies cessà un quart gol que Casanovas no pogué evitar. Amb
en cl càrrec que en nom del Gràcia ostentava a
A Valls
la Federació Catalana, tota vegada que amb la
TARRAGONA F. C , 2
ATLÈTIC UALLEN, 0
seva tasca i la seva intel·ligència captà per a ell
La jornada de diumenge no fou més. que la contii per al club que representava l'estima de tots
nuació de l'actuació poc brillant del futbol local,
els que intervenen en aquella casa.
Quan tothom confiava amb un bon ïesulnit per a
Des d'aquestes columnes felicitem també l'hotot, però, als darrers moments de joc el Sabadell
l'Atlètic Vallenc fou derrotat en el camp de Tarragona
de
manera que no arribà a marcar ni el gol de l'honor.
menatjat, tot desitjant-li que sigui perseverant en
tornà a atacar amb ànima, entrant un gol com seDegut a la pluja, que deixà el camp fet un alguala tasca amb tant d'èxit començada.
gurament n'hauria entrat algun altre si el final de
la lluita no els hagués sobtat.
< . * * *
La
primera
part,
Ú'f bé com ja hem dit, no fou
C À M I S É Rf A
tan moguda copt j|rprimera, els dos equips aconseguiren anivep§! ei resultat a un gol.
Primerament *fou l'Europa qui marcà a conseqüència 9M« penalty que executà amb encert Pelaó.
QUjSIT
L'empat no es féu esperar, i l'aconseguiren els sabadfllencs per mitjà de Zamora, aprofitant una con"VMBSPUMOS
fusió a la porta de Bordoy.
Jaume I, 11 - BARCELONA
La segona part, durant els 28 minuts primers, no
ÚNIC EN EL SEU GÈNERE
fou altra cosa que una continuació del primer temps,
Guants pell i bufandes seda
per bé que l'Europa atacà gairebé sempre. En un
la casa més ben assortida
d'aquests atacs, Cella, que suplia a Pellicer, féu una
passada llarga que Cros aprofità per marcar el se: : Preus incompelibles : :
gon gol per al seu equip.
Després vingué el gol de la confusió; Casanovas
passà una bala; la qual subjectà, entrant Olivella,

Magnetos

El Campionat del Grup
Promoció

Fill de B. Castells

Magnetos /S0&6

FITO

Bugies
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moll, Tou suspf-s el partit Valls Deportlu-Vendrell, que
havia de tenir lloc al camp del primer.
Per la mateixa causa el diumenge abans no es jiiífíl
el partit Valls-Ateneü de Tortosa.

A Sitges
F. C. SANTFELIUENC, 0

C. D. SITJETA, 8

L'iiltlin partit de la primera volta tia constituït un
sorollós triomf üe l'onze local, el qual Ha traspassat
per vuit vegades el marc del Santl'cliueiic, sense que
aquests poguessin marcar.
Com pot demostrar el resultat assolit, l'encontre fou
sempre un atac continuat de la davantera blanca, la
qual ai mig1 temps ja tenia dos sçols al seu favor, obra
de Rabel·l i Arnau. Kls restants, aconseguits a la selíona part, ho l'oren per Kabell (dos), Miret (dos), Arnau i Vidal.
Fou d'elog-iar l'actitud corrcclissitna i el batallar
nobilissim dels components dels dits onzes, que es
presentaren amb reserves, arrenglerant-se com segueix
el team vencedor:
Mompel; Fonfria, Mellado; Pellicer, diner, Vidal (S.);
Vidal (A.), Miret, Rabell, Arnau i Loren.
Amb tot i el nombre de gols obtinguts, no fou la
davantera sinó la línia mitja la que dona més rendiment.

/? Figueres
EMPORIUM F. C. 6

VILAFANT F. C, 0

Itiunienge, segona ü;it«i (fel campionat d'enguany,
celebrà l'encontre Vllafant-Emporium, assolint la v
tòr'ia els darrers per sis gols a eap.
El partit es caracteritza per l'aferrissada del't nsa
del bàndol viial'anene i una colossal actuació de la
davantera llguerenea, molt ben portada per Ismar I al
centre de la dita ratlla.
HI bàndol vencedor l'integraven: Pomíss; salli
Bou; ("oli. Úbeda, Ayter; carreres, Araler, Ismael, T o rrejón i Lluís.

A Olot

,4 Mataró
POPULAR D'ARENYS, 1

MATARÓ, 0

Diumenge al mati, al camp de l'Iluro, jugaren de
campionat els reserves del Júpiter i de l'Iluro; llnalitzíi amb la victòria dels locals per dos gols a un, marcats tols dos per Vila.
El partit fon molt ensopit degut a la baixa qualitat de joc que feren els dos equips.
Arbitrà regularment el swiyor Blanch.
L'equip ilurenc era:
Casabella; Olm, l'ulg; Roca, Síinchez, Pons; Díinis,
Reniu, Soler Vila i Clausell.
Al camp del Mataró, a la tarda, Jugaren de campionat el primer onze del C. 1). 1 el d'igual categoria
del Popular d'Arenys de Mar.
L'encontre fou moll dolent, car tant un equip com
l'altre semblava que es disputaven qui ho faria més
malament.
Guanyà' el Popular per un gol a cap.
Tingué cura de l'arbitratge En Traites, el qual complí encertadament el seu comes.
Els equips eren:
Mataró: Guasch; Roca, Pinós; Feliu, Roig, Magrlnyà;
Pérez, Iglesias, Boada, Duch i Torrents.
Popular: Salvador; Vila, Diamant; Roels, Tayeda,
Agell; Moià, Castells, Ravcll, Marbà i Campesol.
Divendres que ve, al camp de l'Iluro, se celebrarà
un festival a prollt dels Jugadors do la Penya Racing
F. Faura 1 J. Barbena, els quals es troben absents per
raó del servei militar.
lis jugarà un partit entre la Penya Racing, de l'Iluro,
i el F. C. Popular d'Arenys, i es disputaran una artística copa.
Durant el descans la secció d'atletisme de l'Iluro
efectuarà algunes proves.

H igualada
JOVENTUT TERRASSENCA, 3

it

SI Vilanova i Geltrú
ASSOCIACIÓ, 0
(NO ACABAT)

Se celebrà el partit amb el Santboià, últim de la
primera volta del campionat.
Degut a les últimes pluges el camp no estava molt
bé per desenrotllar-hi bon joc, essent causa de moltes
caigudes i poc Joc vistós.
S'arrengleraren els equips de la següent manera:
Santboià: Verano; Torres, Martí; Valls, Puig RibasMoreno, Petit II, Sastre, Avellanet, Petitl.
Associació: Mestres; Baldris, Roca; Domingo, Gàlvez,
Aviüó; Erangioni, Juli, Galceran, Cesena, Rovira.
Arbitrà l'encontre el senyor Alvarez.

Reus

r

IIVII:

ii

•IMNASTIC, 4

Davant els resultats aconseg-ults pel Gimnàstic do
Tarragona I de la propaganda que n'han fet, eh lluitar
avui contra l'últim equip de la primera categoria, per
ésser novell, hom esperava una continuació plena de
la "classe" dels tarragonins, el qual equip ha fet un
resultat pobrfssim i una actuació mediocre. El primer
gol fou vistós, el segon en declarat off-slde, el tercer
de penalty I l'últim de frec-kick a la ratlla de perill.
La davantera, tot i dominant, ha estat mancada de
cohesió i oportunitat. La ratlla de mitjos ha actuat bé,
llevat del mig centre; els defenses encertats i jugant
força dur, i el porter gairebé no ha actuat.
L'Helvètia s'ha col·locat a una defensiva tenaç i ha
desbaratat les arrencades dels contraris- el porter ha
actuat colossalment, de tal manera que admirà a tothom
Una lesió del mig ala dret féu que l'equip Jugués
mitja part incomplet.

El futbol en les seves relacions
internacionals

El ibureauy de la
F. I.F. A. s'ha reunit
i ha facilitat una nota oficiosa que per ara,
no aclareix res
Segons estava previst, el "bureau" de la F. T.
F. A. es reuní dijous passat a París. A l'hora
que escrivim no en tenim altra referència que una
nota oficiosa publicada en la premsa parisenca,
i segons la qual assistiren a la reunió: Bèlgica,
Ho'anda i Hongria.
llom dedueix de l'esmentada nota oficiosa, que
el malentès amb les associacions britàniques a
conseqüència de la interpretació de la resolució
votada al Congrés de Praga de la F. I. F. A., cal
considerar-lo dissipat, tota vegada que en res no
afectava les prerrogatives des de llarg temps reconegudes a la International Board. El "bureau",
en comprovar l'oposició del punt de vista Olímpic
amb la resolució votada al Congrés de Praga referent a les dietes, decidí insistir prop de les
Federacions nacionals, perquè bo estudiïn detingudament, per tal d'arribar a un arranjament definitiu al pròxim Congrés de Roma. Els reunits
no consideren que l'efervescència que s'és produïda darrerament tingui el greu caràcter que alguns nan vo'gut donar-li. Es decidí finalment fer
una crid.. a totes les Federacions nacionals i a les
personalitats esportives, per tal de reforçar la unitat que representa la F. I. F. A.
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A Terrassa
Per <i la diada de Sant Esteve prepara el cercle terrassenc unes festes amb motiu d'ésser ofrenada al
Terrassa F. C. una formosa senyera, ofrena d'un estol
de belles senyoret! s d'aquesta ciutat.
Ultra les festes de caràcter popular es jugarà una
partida entri' el Szombathely, d'Hongria, i el guanyador de la Copa Catalunya, el Terrassa F. C. Per a aquest
encontre el diari "El Dia", de Terrassa, Iniciador de
la senyera d'aquell club, ha ofert una copa molt
bonica.
El presidi nt de la Federació lliurarà les medalles i
la Copa Catalunya.

la Volta a Sant Andreu

Ignasi Pascual, obtingué una
brillant victòria
Diumenge va celebrar-se l'anunciat campionat de
Sant Andreu, de marxa atlètica, en un recorregut
d'onze quilòmetres aproximats.
La cursa fou força interessant, tota vegada que
donà lloc a una lluita constant entre els primers
classificats, i fou motiu queel primer lloc de la classificació fos indecís fins poc abans d'c l'arribada.
Triomfà netament Pascual, del Gràcia F. C, emprant una marxa perfectíssima i regular, quf li valgué poder apuntar-se una victòria.

Diumenge trobà per fi el voluntàries defensor
dels colors del club graciensc, una merescuda recompensa als seus continuats esforços i a la seva
abnegada voluntat.
En Cardona, amb tot i que féu una bona cursa,
no pogué superar al seu guanyador. Potser la severitat dels jutges de cursa, senyors Moya i Badia, que dit sigui, fent justícia, estigueren molt encertats en obligar-lo a emprar un estil perfecte,
l'bandicaparen. Si això fou la causa de la seva desfeta, ens alegrem; si d'aquesta manera haguessin
actuat els àrbitres de marxa, avui aquest esport no
estaria tan abandonat.
La classificació per clubs fou favorable a la
V. E. Sant Andreu, per una diferència d'onze
punts davant el Gràcia. Certament la victòria fou
ben definida.
El Gràcia F. C. féu una bona aparició, i cap
esperar encara més del seu conjunt de xicots
joves.
La classificació individual fou la següent:
i.— Ignasi Pasqual (Gràcia F. G.), i h. 5 m. 15 s.
2.—Pere Cardona (U. E. Sant Andreu), 1 h.
5 m. ss s.
3, Artur Medina; 4, Joan Ollé; 5, Robert Vallribera: 6, Ramon Casas; 7, Casas; 8, Verdaguer;
9, Manyé; 10, Vinyes; 11, J. Casas; 12, Balcells;
13, Losantos; 14, Padrós.

CLASSIFICACIÓ SOCIAL
1.—<U. E. Sant Andreu, 2-4-5-8-9=28 punts.
2.—Gràcia F . C , 1-6-7-11-12=37 punts.
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HELVETIA, 0

Mtuut

dors. àrbitres 1 espectadors.
era pas massa nombrós.
Kn mig d'una pluja desfeta acabà l'accidentat partit,
amb el resultat de quatre gols a dos a favor dels
de Sant Feliu.

A. IGUALADI, 1

Les forces d'ambdós equips, igualades tan en el
joc com en el domini; però els terrassencs, amb més
sort que els loeals, han aconseguit la victòria a la
primera part.
A la segona els igualadlns han pogut dominar constantment, però només marcaren un gol. Els del Joventut han aguantat amb fermesa el dur atac.
lla actuat d'àrbitre el senyor Lluïs Comorera, <pie
ha complert amb justesa la seva tasca.
Els equips s'arrengleraren:
Per la J. Terrassenca: Odena, Martí, Vila; Llurdes,
Terry, Díaz; Llonguercs Padrós, Sanromà, Codina i
Ventayol.
Per l'Ateneu: Bertran; Macià, Mas II; Calzada, Just,
Fàbregas; Claramunt, Vera, Codina, Sogas 1 Sancho.
Els gols els han fet: Padrós, un; Llongueras, un,
i Sanromà, un, per la Joventut Terrassenca Codina marcà l'únic per a l'Ateneu.

SANTBOIA, 1

Un esforç, en una paraula, per demostrar als contraris que mai no hi enemic petit, amb la qual cosa
s'endugué l'elogi del públic que assistí a l'encontre.
L'àrbitre, senyor Pujol, es guanyà alguna protesta
per no ésser gaire clars els seus l'alls, molt especialment a la segona part, quan el marcador era de dos
gols a cap per als tarragonins.
Eren els equips:
Gimnàstic: l.laó; Calabuig, Ilour nhau; Pujol, Montfort. Albor; Cases (P.), Copons, Sotilios, Alvarez i
Gil, II II.
llelvetla: Sentis; I.omba, Solé; Rovira, Pujol, Conzàlez; Jordà, Ramonet, Borràs, Bonet I Palau.
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E. CORTES PASCUAL
Corts Catalanes, 6 7 2
(Prop de l'Hotel Ritz)

ARTICLES I ACCESOR1S PER A
CARRUATGES I AUTOMÒBILS::
GRANS EXISTÈNCIES DE MOLLET (ballestes) per a toies les
marques més corrents d'automòbils. ÚNICA CASA que reb directament les MOLLES de les mateixes fàbriques americanes,
franceses, etc, que les subministren als constructors d'automòbils

Ferros, fusta, metalls, pells, draps, catifes, lones,"
velluts, accessoris, ferramentes - Rebudes les darrere» novetats - Taps de radiador amb llum elèctrica - Pujador» (rasca peus) d'estrep amb llum
elèctrica * Tot per l'automòbil i el carruatge

II

•2.2 DE DESEMBRE D'R

ii.—LiÈSÏ>ORT CATALÀ

ordinàries, Battling Siki, que no conegué en rea- però definitivament allunyat no ja del títol de
litat altre sistema d'entrenament que prendre unes Dempsey, sinó del que tant brillantment havia
quantes copes d'alcohol abans de cada combat, aconseguit arrabassar a Georges Carpentier.
Aquesta és, a grans trets, la història de Battling
s'imposà després de la guerra com un boxador
d'un rar mèrit. El seu estil no tenia res de cien- Siki, en la qual no podrà emmirallar-se ningú.
tífic, però l'eficàcia de la seva boxa ben aviat li
Critias
obrí unes perspectives brillants. El seu nom, però,
no comença a sonar fins que en 1920 va batre
Víctor Marchand, per k. o. Marchar.d fruia alesEl campionat d'Curopa del pes ploma
Battling Siki és mort. El seu cadàver va ésser hores d'una gran anomenada. Després d'aquest
recollit dilluns passat en un barri de mala anome- triomf el senegalès va continuar triomfant amb Ciclone i Ruiz es disputaran
nada de Nova York, i presentava diverses ferides (una regularitat que cal qualificar de meravellosa,
divendres que ve a Madrid
d'arma de foc i de navalla. La seva vida turbu- 'si es té en compte el desordre de !a seva vida;
cots els adversaris que hom li oposà, entre els
lenta feia esperar una fi semblant. No feia gaires
el títol
mesos, abans d'ocórrer el seu tràgic fi, que Siki| quals figuraren els millors pesos mitjants, mig
va ésser trobat per la policia estès de cara a terra forts i forts del continent, tals com Devos, Al
El dia de Nadal al matí o la tarda, no està deciamb un ganivet plantat a la nuca; portat a l'hos- |Baker, De Paus, Tom Berry, Balzac, Giuseppe
pital, en desaparegué al dia següent en pijama i 'Spalla, Nilles, Journée, Pionnier, etc, etc, amb dit encara, se celebrarà a Madrid l'encontre Ruizl'aventura passà a ésser una de tantes del catàleg V ; la particularitat que això ocorregué quan els es- Ciclone vàlid per al campionat d'Europa del pes
ploma El procés que ha precedit aquest nou encontre
de Ui seva vida, pròdiga en tota mena d'accidents '± 'mentats es trobaven en plena forma.
' El "pinyol" de la seva carrera va ésser sens
Ruiz-Ciclone és prou conegut dels lectors perquè
dubte la seva victòria damunt Georges Carpenavui poguem estalviar-nos d'explicar-lo. També es
tier, en el memorable match del Velòdrom de
prou coneguda la decisió de l'empresari, senyor NiBuffalo, el 23 de setembre de 1922. Carpentier,
nyerola, de fer aquest combat a Madrid quan tothom
malgrat que aleshores ja havia estat batut per
esperava que tractant-se d'un empresari català es faDempsey, abordà Siki amb la més gran confiança.
ria a Barcelona; nosaltres creiem sincerament que
Ningú no li hauria fet creure que al cap d'un l'esmentat senyor s'ha equivocat de mig a mig en
quart d'hora restaria als peus del negre, més que
creure que l'empresa reeixiria millor a Madrid que
batut, anorreat i desfet com un pallissot. Més
no pas ací; àdhuc creiem que la data i hora escoencara quan Siki havia anat per dues vegades a
llides per a celebrar-lo allà dalt ofereixen un gran
terra durant els segon i tercer rouuds. Fou al nombre de possibilitats que l'organització sigui ecofinal del tercer round quan Carpentier anà al seu nòmicament un fracàs. En el fons la bossa oferta
torn a terra. El campió s'alçà tot seguit, però
per aquest Campionat és senzillament excessiva, car
la seva moral no era pas la mateixa del comenni els mèrits dels dos homes ni el desenrotllament
çament, car en els dos rounds següents hagué
de l\'afic,ió a la península: corresponen a fes 30
de recórrer a tots els trucs imaginables per poder
mil
i tantes pessetes ofertes.
resistir l'atac despietat de Batling Siki. Al sisè
Altrament,
que el combat es faci a Madrid repreround, Carpentier anà a terra i no es va tornar
senta a primera vista, per a Young Ciclone, un
a alçar; no és que estigués pròpiament knock-out,
era que no podia sostenir-se dret. A partir d'aquest considerable handicap. El públic madrileny sent molt
poques simpaties pel boxador català, com ho va pamoment, la confusió entre el públic fou enorme.
Bernstein, que actuava de director de combat,
lesar en ocasió del match Ciclone-Ascensio. durant
fos per tractar de calmar el tumulte, fos per ha- el qual fou constantment objecte de mostres de desafecte. Barcelona oferia certament a la celebració
i facècies, l'invariable corolari de les quals era ver-ho vist, desqualificà Battling Siki per haver
d'aquest encontre un ambient de major neutralitat,
una rialla que ara s'ha convertit en una definitiva empès el campió amb el genoll per tal de fer-lo
caure. Aquest fall aixecà una veritable tempesta
com ho prova l'actitud correcta que observa el púi tràgica ganyota.
Transplantat de! Senegal a França, Lluís Fall de protestes i potser per primera vegada en els blic d'ací durant els encontres Ciclone-Ruiz i RuizGironès, hom recordarà que en ocasió d'aquest darrer
(a) "Battling Siki" presenta un cas típic d'in- anals de la boxa la decisió d'un jutge fou immematch, si algú estigué incorrecte foren els partidaris
adaptació al medi de la civilització, car Sik> no diatament revocada i hom proclamà el senegalès
del madrileny amb algunes frases tan molestes per
era pus un home els defectes del qual permetes- vencedor per knock-out.
als aficionats d'ací com la de "hazte una cartera de
sin assenyalar-lo com un viciós degenerat, sinó
Battling Siki era campió del món del pes mig la piel del caíalàn", que, junt amb altres de no gaire
com un irresponsable o com un infant a l'abast del
qual hom hagués posat el que és lícit i cl que no fort. El seu nom era popular a tot arreu i les
millor gust foren pronunciades per alguns... senyors.
ho és. Aquesta manera d'ésser explica i aclareix seves facècies començaren d'ésser universalment
Res a dir sota aquest aspecte pel que toca a Antotots els actes de la seva vida, els bons : els do- comentades.
ni Ruiz. el qual, havent après a boxar a Barcelona
Pel març de 1923 Siki va perdre el seu títol
lents, els elogiosos i els reprobables. Generós,
reparteix els seus diners en una cantonada de a Dublín davant l'irlandès-americà Mike Mac Ti- ha sabut conservar, a través de totes les seves actuacions, una actitud correcta i noble envers l'adverNova York entre els infants del barri a raó d'un gue. L'encontre no va ésser arbitrat per jutges
sari digna de les millors alabances.
dòlar per barba. Càndid, adquireix una menage- internacionals ni va anar precedit del pesatge reria de feres i es passeja per París en un taxi al glamentari; no obstant, els americans i els angleEstem convençuts que Ciclone no és pas dels bocostat d'un cangur enguantat. Desconfiat, canvia sos s'entestaren en considerar Mac Tigue campió.
xadors que una determinada actitud del públic arribi
Dos mesos després Siki es venjava posant k. o.
cada dia de manager i assegura als qui el volen
a afectar extraordinàriament i, per tant, que el match
sentir que tots el roben. Immodera en els
seus en dos rounds Marcel Nilles.
del dia de Nadal ofereix un gran nombre de possi1
gustos, s'embriaga del matí al vespre. Dísco , boPer l'octubre del mateix any, Battling Siki marbilitats perquè el seu desenllaç ens indiqui de part
xa per carrers i tavernes a tot bitxo vivent. Co- xà cap als Estats Units, desitjós de trobar Jack
de quin dels dos homes en presència estava la superatjós, es bat com un lleó a la guerra i rep ducs Dempsey en persona. El seu entusiasme no li
rioritat durant la lluita.
ferides que li valen la medalla militar. L'inacaestalvià, però, el mateix que a tots els boxadors
Hem d'observar també que si Ciclone està, menys
bable rosari de les seves aventures denota en tot d'anomenada que plens de fe han trepitjat aquequalificat que el seu adversari per ostentar el títol
moment com a característiques dominants una can- lles terres, l'ésser batut al cap de pocs dies' d'hade campió, la tasca que hom li ha imposat per <
didesa i una ingenuïtat .que deixen perplex a tot- ver arribat. Un germà seu de color, Kid Norfolk,
aconseguir-ho és bon xic difícil. Cal fixar-se que
hom, i fins els magistrats americans que l'havien un home de segon rengte, li féu conèixer una
Ciclone per a arribar a campió haurà necessitat batre
declarat indesitjabte suspenen l'ordre d'expulsió vegada més l'amargor de la desfeta. Un mes desper dues vegades un mateix home i. que si el resulque havien decretat, convenint que no era pas prés era igualment batut per Jack Taylor, prou
tat de divendres fos el de match nul, Ruiz contil'esmentat el, qualificatiu, més apropiat a la seva
cone/gut dels barcelonins. Després es dedicà a
nuaria en possessió del títol malgrat que la superioidiosincràsia.
recórrer els nombrosos estats de la gran repúritat del català al seu damunt no podria oferir ja el
blica, vencent en uns. indrets i perdent en altres,
Dotat.,d'unes qualitats físiques realment extramés petit dubte.

Batting Siki és mort
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NOVETATS
A petició del públic durant la present setmana es projectarà J'interesant pel·lícula

GRAN MATCH DE BOXA
entre P A U L 1 N O campió d'Espanya y
BRESTENSTRATER campió d'Alemanya

Aquest resultat, donada l'escassa diferència en la
puntuació obtinguda en el match de Barcelona no
serà d'estranyar, com tampoc-el que Ruiz vencés a
Ciclone ara a Madrid per una petita diferència.
Tot el qual vol diç el que hem dit sempre o sigui que tant Ciclone, com Ruiz, com Gironès, són
homes que tenen un valor molt aproximat.
No creiem, per tant, raonables els pronòstics d'alguns col·legues madrilenys i de "províncies" que donen per descomptada una victòria fulminant d'Antoni Ruiz: El madrileny, donades les seves grans
qualitats de "punçheur" podria vèncer per fora de
combat, però cal convenir que això no correspondria
al que ha fet fins ara, puix cal recordar que davant
d'homes de classe, Ruiz ha vençut o ha perdut per
punts.
Això no vol dir que nosaltres acceptem ce priori
una victòria de Ciclone. Aquest és possible que tingui al seu davant un boxador millor que el que va
batre aquest istiu al Mundial Esport. El seu únic
avantatge consistirà segurament en estar més imposat en aquest segon combat de la manera de boxar
del campió d'Europa.—C.
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El domini de Vsprint
Els seus campions
L'americà Charles Paddock
Nasqué en 1900 a Jamesville (Texas). A l'adolescència passava per tenir una salut més aviat delicada;
era magre, d'aspecte dèbil però de bona constitució, i
fent vida a ple aire aviat esdevingué robust. Des dels
seus primers anys d'estudi a la seva ciutat natal, practicà la cursa a peu com el més apassionant dels jocs.
Pot dir-se que el seu debut fou als 19 anys.
Als 13, va batre cl famós campió negre de l'època,
Drau, cobrint les 100 iardes en 10 s. 1-5, que repre-

Rs un gènere de fenomen com Nurmi; vagi on
vulgui, a Honolulu, a París o Xang-Hai, sempre amb
un règim de vida i d'alimentació diferents, pot vantar-se d'anunciar tranquil·lament damunt la pista:
"Vaig a igualar el meu record de tal o qual distància". I l'home compleix la seva prometensa. En ell,
cada una de les seves gestes més extraordinàries pren
l'apariència d'un simple galop d'assaig.
Segons ha confessat als seus íntims, la seva única
gran ambició abans d'abandonar la cursa a peu seria
fer el 1/4 de la milla (402 metres) en 46 segons.
Si serà possible al recordman dels 100, 200 i 300
metres d'anar encara mé3 lluny ? Qui sap!
Diguem, però, que molts que guarden estret contacte amb Paddock, avui en dubten.

En un interviu que fa dos anys publicava un rotatiu americà, el famós campió s'explicava així:
" Eh meus èxits els dec a un entrenament moderat,
& la meva bona condició física i sobretot a les meves
actituds naturals com a un entrenament convenient
que consisteix en mantenir-me en estat, font molt poc
de pista, dormint vuit hores i menjant a Ics hores regulars.
A la pista: Algunes sortides el dilluns, dimarts i
dijous, però cap progressió especial d'exercicis.
Per a mi, el principi és dé no sofrir fatiga i de no
nciílidir els meus cistudis.
Abans d'una cursa, sempre estic nerviós, com ho
estan tots els corredors; però des que la sortida és
donada ja em trobo en el meu centre.
Mai he arribat a la fita sufocat, però sovint les
meves cames estaven lasses; això m'ocorregué sobretot
amb ocasió de batre el record mundial del 300 metres.
El meu règim d'alimentaciót Carn, llegums, cremes; però m'abstinr de pastes, de te, cafè i tabac."

L'alemany Hou ben
senten 11 s. per als 100 metres. En 1916 estudiava a la
Universitat de Pasadena (Califòrnia), i féu les 100
iardes en 9 s. 4-5; aquesta proesa causà sensació.
Corregué per primera vegada a Europa el juny de
1919 en el certamen dels jocs interaliats fets per
inaugurar l'Stade Pershing de París. Deixà estupefactes els tècnics fent en una mateixa tarda els 100
metres en 10 s. 4-5 i en 11 s. i els 200 m. en 21 s. 3-5.
La carrera esportiva de Paddock és triomfal; des
de l'edat de 13 anys havia pres part en 160 curses
importants de les quals n'havia guanyat 152. En 1921
anuncià el seu intent de batre els records mundials de
velocitat. Una controvèrsia respecte de les seves probabilitats va iniciar-se en els diaris americans, i en
cinc .sessions memorables va emportar-se tots els records de velocitat pura:
100 metres, 10 s. 4-10; 200 metres, 20 s. 8-10; 300
metres, 33 s. 2-10; 100 iardes (99 m.), 9 s. 6-10;
220 iardes (201 m.), 21 s. 2-10; 300 iardes (274 m.),
Z-i s. 2-10.

L'any següent (1922) a la pista de Pasadena és
fama que millorà encara aquestes marques, però és el
cert que no li foren homologades.
La gran forma de Paddock sembla haver-se estacionat aquí; altrament el règim de viatges i vida quelcom desordenada que ha portat els dos darrers anys no
és pas el més a propòsit per a millorar-la, i hom es
fa creus que pel contrari no hagi sofert una minva
en les seves facultats.
Paddock és un atleta corpulent i potent, ben fornit. El tors de profunda capacitat toràcica; espatlles
caigudes; ronyons molt arquejats; braços, cames i
cuixes d'una musculatura robusta i desenrotllada, produeix l'efecte d'un home gras. sense entrenament.
Amida 1 m. 70; pesa 70 quilos, i la seva capacitat
pulmonar és de 5 litres 800. Esportsman absolut, Paddock hauria pogut esdevenir un campió del pentathlon
o del decathlon, car als 21 anys tenia en el seu actiu,
en les proves per a les quals no s'ha especialitzat, les
performances següents:
100 m. obstacles : 16 s.
400 m. llisos: 49 s. 4-5.
Llançament de pes: 11 m. 650.
Tavelina: 43 m.
Llargada sense impuls: 3 m. 19.
On rau el secret de la seva superioritat?
En fer nou gambades en 10 segons, que equival a
una marxa de prop de 10 metres per segon!!
L'embranzida que pren en sortir no és pas més ràpida cme la dels altres cracks de l'especialitat, però
després de 20 metres de velocitat normal es desenrotlla
un mecanisme de potència i de velocitat de cames,
extraordinari.
Paddock, més que córrer, brinca, i contràriament
a la majoria dels altres sprinters, porta el bust molt
r'gid en plena marxa.

Houben té 26 anys. Debutà relativament tard,
car practica la cursa a peu fa solament cinc anys.
Abans s'havia consagrat al futbol, a la natació i
també a la gimnàstica, i es desenrotllava racionalment, gràcies a una afortunada cultura fís'ca i a
exercicis de cursa, de salts i d'enfilar-se.
Es probable que Houben s'hauria revelat niés
Drompte si n'hagués tingut ocasió, car realment
lii havia "pasta" d'sprinter. Altrament pertany i
una família els membres de la qual mostren disposicions reals per a la cursa, sobretot els seus
dos germans i germanes, una de les quals s'ha
ditingit mantes vegades en competicions femenines.
Les primeres performances notables de Houbeu daten del 1921. A Hamburg baté el campi'')
alemany Raw, ben conegut d'abans-guerra. Des de
llavors, la sèrie dels seus èxits ja es prosseguí
constantment. En 1922 i 1923 tingué l'ocasie d'ésser oposat en partits internacionals en els quals
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participaren els campions holandesos, suïssos,
escandinaus, austríacs, etc.
Triomfà cada vegada amb temps-records ets
quals foren motiu de discussió i fins de dubte, tant
s'acostaren als de Paddock. S'ha insinuat àdhuc
que Houben era afavorit per les seves sortides
irregulars, però cal convenir que especialistes francesos i belgues que han presenciat les seves per-

forn.ances han reconegut que no hi havia res
d'això.
L'any passat l'sprinter alemany, en bones condicions, cobria regularment els 100 metres en io
segons 3-5, la qual cosa fa creure que si Houben
hagués pogut assistir a la darrera Olimpíada, hi
haria jugat un paper important.
Houben és un bell atleta. Potent, però harmoniós de formes. Belles espatlles, tors ben modelat,
cu.xes robustes, de fines articulacions. La seva
gambada és ordinària, però el moviment de cames
és ràpid i lleuger. Es un nerviós, d'apariència flemàtica, però no de línies enèrgiques com és habitual
en els atletes molt entrenats. I, no obstant, s'entrena molt severament dues vegades a la setmana
durant l'istiu, però es reposa de l'octubre al gener.
A l'hivern fa una mica de cultura física, sobretot
d'alleugeriment amb haltesis de pes petit.
No segue'x pas règim alimentici; menja de tot
molt copioFament, i sobretot carn.
Cal afegir que Houben, especialitzat en sprint
pur. no passa mai en competició dels 200 metres.
Però hom li suposa l'intent de preparar-se per als
400 metres en previsió dels Jocs Olímpics de 1928.

JUPITER- ILURO
Florensa, el porter mataroní, intenta salvar un còrner.
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El tennis' automàticament gaudiria d'un gran
públic si fos possible eliminar la xarxa que separa
els jugadors.
Fóra un bell espectacle de veure una lluita cos
a cos, raqueta en mà, a la recerca de la bala.
Ara, que llavors ja no fóra tennis.

Fivaller
j

Han acabat els Campionats de Catalunya
Per fi s'han pogut jugar els partits ajornats per causa del mal temps, quedant ara
definitivament acabats els Campionats d'enguany.
Ha estat una llàstima, però, que el campionat individual de dames s'hagi hagut de
resoldre aprofitant un dia de relatiu bon
temps, sense preparació prèvia, pol (lir-se.
la qual cosa ha fet que no fos presenciat por
la gentada que sens dubte hi hauria acudit
de jugar-se el match en condicions normals.
El partit va ésser ardidament disputat per
les dues tradicionals competidores, que posaren a prova una vegada més tots els seus
recursos per tal de reeixir en la lluita que
havia de declarar campiona de Catalunya a
la part que quedés guanyadora.
Va ésser aquesta. Lluïsa Marnel, qui una
vegada més ha sortit triomfant de la seva
més temible contrincant, aquesta vegada,
però, en un partit, dif'cil, com ho representa
el resultat aconseguit per aquella, de 6-3,
8-6. amb tot i el joc desenrotllat per la
gentil Rosa Torras. '
Estem freturosos de veure com el Campionat de tennis de Catalunya és deteutaf
per la més catalana de les nostres simpàtiques tennistes.
No defallir!
El campionat de tercera categoria, disputat entre, els finalistes Mlrs. Cot (on i De
Gras. ha estat guanyat por aquell, per
6-2, 6-4.
No acabarem aquesta breu ressenya sense
renovar la nostra felicitació més fervorosa
als organitzadors dels Campionats d'enguanv
per llur encert i per l'èxit aconseguit, f r \ ; t
indiscutible de l'entusiasme amb que tots
ells han treballat, cadascú des del seu lloc,
i esperonats tots plegats pel més viu i .sentit
desig de reeixir.

resoldre, pensem, entre Isabel Fontiodona,
Rosa Torras i la senyora Pons; la primera,
finalista d'una banda, disputarà el títol a la
que q[iiedi guanyadora de les altres dues esnientíades jugadores, el qual partit, per cert,
és aviui ben esperat per tots els aficionats.
Són titulars d'aquestes proves, En Sindreu
i Na. Fontrodona, respectivament.
El campionat de parelles d'homes, normalment ha d'ésser disputat [tels equips
Flaquier-Andreu i Sindreu-Olano. Els primers no creiem que es vegin inquietats seriosament, ja que ni la parella Ricra-Tormo
ni les altres opositores poden ésser, avui
por avui, un obstacle difícil per a aquells.
A l'altre costat, solament Rala-Tarruella
líodi'id'n fer difícil la victòria a, SindreuOlanoi, pressumptes finalistes, però creiem
que, aiquests darrers sabran imposar-se i
vènceir.
Un HI prova de les de més interès, és, certament, el "Crilerium", el guanyador absolut
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El Polo vencedor del Pontpeia per 4 & 2,
gràcies a la impetuositat d'En
Satrústegui
Sortirem del camp del Pompoya verament, satisfets
i convençuts d'haver presenciat; un dels partits millors
dels que fins ara hem vist a casa nostra. Però abans
d'entrar a comentar el que el partit fou hem de fer
unes anotacions al marge de la part tècnica del partit.
Abans d'ahir el Polo guanyà, 1 això pot fllr-se ben
alt, per En Satrústegui. L'antic capità del Polo sabé
donar als seus una empenta I una deeissió en les jug-ades de qui: havien estat mancats fins ara, el qual,
per tant, era causa de les llastimoses exhibicions que
ens havien ofert. El Polo que diumenge jugà contra el
I'ompeya no coneix ni de vista al que perdé amb el
Terrassa tot, just fa quinze dies. En el Polo, aquest
senyor ho és tot; en termes teatrals podríem dir que
és director., primer actor, galan 1 barba tot d'una peça;
els altres no passen d'ésser uns vulgars "aldeanos"
primer o segon, que passarien inadvertits, de no ésser l'altre que els fa bellugar com unes. senzilles marionett.es.
Potser algú trobarà exagerades aquestes Impressions
i ens les voldrà refutar explicant-nos el que jugaren
els altres. Però deixant a part que no jug-aren tant
com sembla, els hi faríem veure els partits Jugats Uns
avui i de no ésser que creguessin que uns jugadors, i
precisament tots a l'hora, troben la forma en un moment determinat, hauríeu de convenir en què els fets
ens han donat la raó amb més exactitud que el més
ex.tcte càlcul hagut i per haver. La cosa no pot ésser
més senzilla; sense Satrústegui, rendiment del Polo:
nul. Amb ell: molt. Qui és, doncs, el que el dóna?
D'amies'es apreciacions se'n poden salvar únicament
risamat ( I . D , (ionzàlez i Iterberg; s'ha de fer notar
que preci?ament aquests senyors formen la part defensa de l'equip i no són pas culpables de l'actuació
dels campions en la present temporada, ja que prou
han fet amb aguantar el xàfec com no han fet, evitant,
per tols els mitjans possibles un major mullader.

El que fou el match

^

30:40

/QO

Deixant a part aquestes consideracions no tècniques,
anem a veure el que fou el partit.
El Polo guanya perquè, sabé emprar una tàctica que
s'adigué més amb la manera com es va desenrotllat'
eJ Joc. A la rrlniera part, aprolltant-sc de l'avantatge
adquirit amb els dos primers gols i la desmoralització
dels seus contraris en veure's venir la pedregada a
sobre, forçaren la màquina, apretaren i encara aconseguiren un altre gol.
En començar la segona part el Polo es veié acorralat fins més de la meitat d'aquest temps en que el
Pompeya, esgotat i desanimat en veure la infructuositat dels seus esforços, i que malgrat de l'intens domini només porlia marcar un gol, va sentir la defallida
definitiva; i el Polo tornà a apretar perquè Satrústegui
eslava ja refet, gràcies a l'obligat descans d'aquesta
part, i l'atac ja no fou abandonat nus al final.
Del Polo, deixant els ja esmentats, només ens agradà
I.obo a estones; els altres poca cosa. Brull s'ha de convèncer que no ha nascut per mig centre; el seu joc
té una certa semblança amb els focs ü'arttflcl: molta
brillantor en algunes jugades individuals, que no acostumen a donar rendiment, efectiu, i quan hauria d'ésser
al seu lloc no hi és mai. Els interiors dolents; Jsamat (li.) tingué alguns moments, però no pogué deeixir
Del Pompeya Castillo per damunt de tots, senzilla,'
ment magnitlc; també Kecolons i Malaret a la segona
part, i com sempre l'ala Junquoras-Tarruella; aquest
darrer, quan jugui amb \>n xic, més de serenitat serà
un jugadoràs.
Els mitjos ales, malgrat de posar-hi el col] se'ls pot
culpar de la desfeta, puix que, el seu desencert en començar el partit fou el que permeté l'embestida del
Polo que li domí l'avantatge, cpie malgrat del seu joc
no pogué igualar el Pompeya en tot el partit.

per FIVALLER
L'iníerclub de Nadal
Pocs partits s'han, pogut jugar a les pis- (ie la qual no ens veiem decidits a "descotes del "Turó", no cal pas dir-lio. per culpa, brir".... D'aquesta prova n'és detentor en Du
del mal temps. Consignarem l'encert dels call (SO.
Les pròximes festes de Nadal cridaran, a
directius en no actuar rigurosarnent contra les pistes del "Turó" a tols els enamorats
els no presentats diumenge, dubtant de po- de l'esiport d»1 la raqueta, i els partits que
der jugar pel probable mal estat de le,s es fasfsin en aquella diada aniran marcant
Els gols
pistes, com així va succeir.
la. rufai dels guanyadors, ensems que aferquatre gols del Polo els féu Satrústegui (qui
La inscripció a les diverses proves d'a- mant, e>ls obstacles naturals que s'oposin als elsElshavia
de fer?). El primer i el tercer magnífics,
quest concurs és ben nombrosa, i la situació mateixos...
sobretot el primer; el quart bastant bonic i el segon
dels més significats concurrents, fa preen aprofitar una distracció dels contraris.
D. S. G.
101 primer del Pompeya fou de Tarruclla en rematar
veure partits de gran interès.
oportunament un còrner, i el segon d'una combinació
Pel campionat d'homes esperem veure, en
d'aquest, amb Junq'ueras, que aquest rematà esplèndidament Fou el millor del partit.
semifinal, una repetició del match JuanieoXa revenja de Buchan
Aquest resultat torna a complicar el campionat i
Flaquer, partit de màxim interès entorn
Els nostres lectors recordaran el cas del jugador posa quatre equips en l'escamot de cap. Malgrat de
del qual no hi mancarà controvèrsia...
tot
creient que en definitiva el campionat
Buchan, que havia figurat durant molts anys al serà continuem
A la part oposada, el guanyador d'Andreuper al Pompeya, que aquest any és qui més ho
"
Suncerland
"
i
que
aquest
cercle
enguany
preferí
mereix,
car
és
el que més fe i entusiasme posa en
Tarruella es trobarà oposat amb Sindreu, i el
traspassar per vell al Wolwich Arsenal, però en con- la lluita. Ens ho palesa pla be el sentiment amb què
vencedor de tots ells disputarà el títol al
hem vist, sortir alguns dels seus equipíers del camp
dicions econòmiques que foren l'escàndol de tothom després
finalista que sigui dels dos prin%rs E s de la desfeta, que contrastava amb cl cinisme
a Anglaterra, car a més del preu convingut pel trans- esportiu amb què un equip ben conegut rebia una pamentats.
ferenciamt, l'Arsenal venia obligat a pagar al Sun- lissa ara fa uns quinze dies.
Quant al campionat de dames, quedarà a

No cal donar-hi vol fes: si,
dresprés de provar-ho tot,
voleu afaitar-vos bé, adoptareu la crema

FAVORITE"

derland ioo lliiíres esterlines (unes 3400 pessetes)
per cada gol que- marqués el famós interior. També es rtecon'.'arà el mal debut que féu l'Arsenal, els
dirigents del qual fins ja parlaven de passar a l'equip resserva a Buchan que no s'entenia amb els seus
companys de línia. Però úe mica en mica, l'Arsenal anà refent-se i prengué avantatge fins arribar
al segon lloc del Campionat. En primer terme anava el Sunderland i dissabte proppassat els dos equips
jugaren el seu partit de ronda, que es decidí a favor de l'Arsenal, per 2 a cap, havent quedat així
desbancat el Sutui'erland de la davantera. Un dels
gols l'entrà Buchan, que s'ha pres una magnífica revenja esportiva.

Per a Autos:
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Per a RàSlo:
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Els tarFagonins, fins ara imbatuts, perden sis i sol estar carrossat elegantment. Però veieu
només el xassís sol, amb un parell de "baquets"
amb el « Te, rjssa», per 2 a 0
lligats amb cordes, i ja inclouen en la catego.'a
Malgrat del temps, bon poc favorable, al camp lli
s'havia consrrcsat un públic força nombrós, el qual s'ha
comportat admirablement. Això vol dir que «uau la
lluita està garantida per un bon àrbitre, com el de
(iiumenKc, <•! .senyor Cases, no s'observa cap Irregularitat en el si dels partidaris terrassencs.
El primer toinps es desenrotllà bastant anivellat, amb
tot i que la línia d'atac del Terrassa demostra més efectivitat que la dels tarragonins, i així velérem com
l'reira obtenia per al seu equip el primer punt.
l,a darrera meitat esdevingué molt competiria. El
Terrassa s'imposà de valent però les seves escomeses
l'oren contrarestaries ner l'encertada Intervenció dels
defensius del Gimnirtlc.
' ' I [I S U M I
La davantera terrasseiica jiiírà allüífraiiadameiit però
en el punt decissiu no UiiR-ué pas molt d'encert; 110
obstant, Halp aconseguí un sol de bona marca.
Per dues veg-ades més han vist els tarragonins ocupada la gàbia per Freixa, mes En Comes els na anul·lat
amb raó.
Amb lot i el domini lerrassenc, el Gimnàstic tia
efectuat alguna avenc,ada amb força compenetració.
Del Uiimiàsllc la defensa lla estat la millor línia, 1
pels terrassencs Arg-eml, liolg, Boix i l'uigbé els millors, donant la resta un conjunt excel·lent.
Cases en l'arbitratge, tal com ja liem insinuat, ho ha
fet molt bé.
lleus ací l'equip guanyador:
Datzlna I; Argemi, lïadiella; Surrallés, Boix, Vancells; Pulgbó, Freixa, Roig, Datzina 11 i Ubach.

Cotxes de luxe i coixes
econòmics

f

Als primers temps de la seva aparició, l'automòbil era absolutament un vehicle de luxe. Amb
e! temps ha guanyat la categoria de cotxe utilitari.
Deixant a part les aplicacions industrials de l'auomòbil (camions, tractors, etc), avui dia el nombre
de cotxes que presten un servei utilitari és superior al de cotxes de luxe.
Cal tenir en compte, però, que la separació entre
uns i altres 110 es pot pas establir únicament per
l'ús a què el cotxe està destinat.
I és que la distinció entre el vehicle utilitari i el
de luxe no s'estableix pel desti que es dóna al
cotxe o per la carrosseria que li posin. La qualificació de vehicle de luxe l'atorga el públic.
Es remarcable que no depengui del constructor
—110 fa pas un cotxe de luxe qui vol—, perquè el
que caracteritza el vehicle luxós no és pas la perfecció de la fabricació, ni la tria de materials, ni
la profusió d'accessoris, ni els èxits esportius, ni
la riquesa de la carrosseria, ni l'elevació del preu.
H ha unes quants marques que criden l'atenció
en veure'n un cotxe; tenen un aire especial que les
fa distingir d'altres, si molt convé d'un preu semblant.
Es que en l'automòbil, com en tot, hi ha una
aristocràcia, i moltes marques han nascut per no
pertànyer-hi per més que facin.
L'automòbil luxós té, no cal dir-ho, un bon xas-

Abans de comprar el vostre
automòbil vegeu el famós

Rugby
Bellesa, comoditat
i economia. L'únic
al món proveït
d'espina dorsal

El Rey deies pujades!!
Torpedo, 6.300 pies.
Sedan,
9.750 pies.
Corts, 512 I 519

BARCELONA

CATALÀ.—15

El nou model Fiat 509

lla arribat a Barcelona, i en seguiran aviat
molts d'altres, un cotxe Fiat del nou model 509,
dels cotxes de luxe.
El perquè- de tot això és molt llarg d'explicar i se un xassis del qual fou exposat en el darrer Saló
surt del camp purament tècnic. Potser ens h:i en- de Barcelona.
El nou cotxe 509 és el cotxe més petit constretindrem un dia.
truït fins ara per la casa Fiat. El seu motor és un
Naturalment que, com que les grans coses no
quatre cilindres de 57 mm. d'alesatge i 97 mm.
són fàcils ni barates, el nombre de vehicles conde cursa, co que dóna una cubicació total de
090 c. c. Aquest motor, d'alt rendiment, té les
vàlvules al cap, a raó de dues per cilindre, coraanades per un arbre de varetes, el qual és mogut
per un sistema de cadenes original i simple. Donada la gran distància entre el cigonyal i l'arbre
de varetes, les cadenes sofririeu els efectes de la
forca centrífuga; per evitar-ho hi ha un pinyó intermig, gràcies al qual les cadenes treballen silenes caracteritza ipel
ciosament i hom disposa d'un arbre sobre cl qual
tall irreprotxable
està fixat cl magneto, el qual està així col·locat
dels seus veslits.
darrera el motor, però és perfectament accessible.
Vestir bé proporLa recerca de l'accessibilitat dels diferents òrgans
ciona distinció a les
ha estat la preocupació del projectista del Fiat 509,
persones. Tln sei ha assolit plenament el que es proposava.
nyor ben vastit Jpot
Tot just nascut, el Fiat 509 ja ha començat
presentar-se a
causant una excel·lent impressió en la cursa al
qualsevol lloc i és
volt del llac de Garda, en la qual ha guanyat els
ben rebut, 81egiui el
tres primers llocs de la seva categoria.
sastre el tall del
qual doni distinció
Repartiment de premis de la
als vostres vesttits,
61 nostre tall és
IV Cursa de la Rabassada
irreprotxable
Dissabte a la nit tingué lloc el repartiment de
Ho garantim
premis de la IV Costa de la Kabassada, organitzada per Penya Rliin. El repartiment s'efectua
després d'un sopar íntim en el local del Cercle
Artístic, amb assistència de la Junta de Penya
Rhin, bon'nombre de socis i representants de la
premsa.
El president, senyor Molins, familiarment i sense
cap pretensió oratòria, s'aixecà a parlar per agrair
portal de lVThgel, 1 i 3 :: 'Celèfon 5782 R. llur
col·laboració a tots els que han contribuït a
les organitzacions de Penya Rhin, dedicà elogis
a la premsa pel seu esperit esportiu en ajudar les
tasques de Penya Rhin, i anuncià com a molt
siderats per tothom com a pertanyents a la (cateprobable que l'any vinent se celebri el Gran Premi
goria de luxe ha d'ésser limitat. Afrimació que,
damunt el circuit de Sabadell.
d'altra banda, no invalida en res aquesta altra:: els
Després d'unes breus paraules del senyor Orteautos luxosos cada dia són més luxosos. I al costat
ga, cap d'Obres públiques, que oferí el seu decidit
d'això, d'aquest augment del luxe automobilístic,
ajut a les iniciatives de P. R. i anuncià l'arranjaveiem com es popularitza més i més l'automiòbil
ment immediat de les costes de Garraf, es procedí
utilitari i econòmic, i com més vagi més guanyarà
al repartiment de Premis de la cursa de La Raen extensió.
bassada.
Potser algú que tingués una vaga idea de l'autoEn poques paraules, diguem que l'acte de dismòbil—un habitant de l'estepa central, per exemsabte fou una festa agradosíssima i d'un caràcter
ple—, es creuria potser que cl cotxe econòmic és
molt simpàtic.
un auto reduït a la pura expressió: xassis, seien's,
i prou. No cal dir que s'enganyaria de mig a unig.
L'auto econòmic és econòmic perquè la seva com"L'ESPORT
CATALÀ"
COMPTA AMB
pra i la seva manutenció surten a bon preu, solire
NOMBRE SUFICIENT DE SUBSCRIPTORS
tot aquesta darrera. Però el cotxe econòmic està
PUR A EDÍT-IR SETMANALMENT
b'N
equipat amb tots els accessoris dels cotxes luxosos.
No pretengueu pas, si sou fabricant d'automòbils,
NUMERO DE 16 PACINES; NO EN TE
assolir una gran venda venent cotxes a baix preu,
PROUS ENCARA PER FER-LO DE 20
però aconseguint aquest baix preu amb subminisAQUESTA MILLORA PODRÀ ÉSSER DE
trar un cotxe que no porti al "tablier" tots aquells
SEGUIDA UN FET, SI CADA UN DELS
"rellotges", que diu cl vulgar, que no tingui in:stalNOSTRES AMICS FEIA QÜESTIÓ D'AMOR
lació elèctrica, una carrosseria a bastament coniforPROPI EL PORTAR UN NOU SUBSCRIPtable, etc, etc.
TOR A LA REVISTA
I tanmateix, més val que sigui així. Ja és l>rou
trist no tenir gaires diners i que l'anar en auto
propi n'acabí de convèncer. Si un no pot tenir una
conducció interior d'aquelles marques més acreditades com a luxoses, té almenys un 5 I I P . proveït,
enumerant-los "grosso niodo", dels mateixos òrprecisen d'un mitjà de locomogans essencials i d'idèntics accessoris que pugui
ció ràpid i econòmic de cost i
tenir el cotxe més luxós.
manteniment. EI Ciclecar 4 HP
lis clar que, pel que a nosaltres pertoca, això no
ens sap gens de greu i ho trobem molt bé, peirquè
creiem que la democràcia 110 ha de consistir a
rebaixar la situació dels que són dalt per tal v\vi
tothom visqui humilment, sinó a elevar els que
són baix per tal que tothom visqui de la millor
manera possible.
J. C. i R.

n h om e
elegant,,,

Sastreria Guitart

Is vostres negocis...

La represa de la Copa Florio
La casa Peugeot, guanyadora definitiva de la
Copa Florio, amb un gest desinteressadament esportiu, ha proposat al cav. Vinccnzo Florio que
la dita copa sigui un ''challenge" perpetu, que
organitzaran un any França i un altre Itàlia, siobre
una distància mínima de 400 km. i en circuit carreter, amb exclusió de tota pista. Només podran
iuscriure-s'hi marques, i no individus, i cada marca
podrà inscriure cinc cotxes, sense cap limitació
de cilindrada o de pes.
L'any 1926 la Copa serà disputada a Sicília juntament amb la ï a r g a Florio.

és el més barat Ideï món; una
meravella
mecànica.
LA MARCA CAMPIONA
20 primers premis en 1025

Mofo 2 HP Turisme, 1.500 pessetes
Motos 2, 2», 3 I 4 HP
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El millorament de
l'espori ciclista
per R. Torres
En el número anterior, creo que, amb més
a menys traça, vaig deixar demostrat:
a) Que per crear.una afició considerable
al ciclisme, cal crear abans bons ciclistes.
b) Que no ós possible obtenir bons ciclistes si los cases constructores «no es decideixen a protegir resoltament els ciclistes
que demostrin qualitats.
Fins aquí hauríem arribat al final del
que podem anomenar plantejament del problema. Encertar la solució material d'aquest
ja no és cosa tan fàcil. Perquè la solució
consisteix, no hi ha dubte, en l'efectivitat
d'aquesta protecció, i si bé és cert que
aquesta no existeix, no ho és menys que per
exigir-la necessitaríem comptar amb la
butxaca dels constructors. I per aportar solucions concretes és molt exposat comptar
amb el dels altres.
Jo, pel contacte que sovint estableixo
amb bona part d'industrials del ram, precisament per l'efecte de sol·licitar llur protecció a les curses ciclistes, tinc motius por
reure que amb la major part d'ells coincidim de pensament, el que equival a dir
que "fan tot el que poden". Això sol entendre's com una excusa, però veritablement voldria que comptessin els que ho
creuen, quin marge els queda avui dia a les
cases del ram per mantenir corredors amb
la cura que diem, després de tenir de fer
cara a la competència estrangera, després
de pagats impostos i contribucions, després
d'atesa la partida de personal, de publicitat,
de presents, etc.
La importància a què ha arribat el desenrotllament de la indústria ciclista a Catalunya és molt "magre" encara, i no cal ferse il·lusions. Permet poques despeses. Són,
si es vol, poc nombre d'industrials, però
amb relació a les necessitats del "poble
cieliste", segurament en sobren perquè pugui correspondre a cadascun d'eils una. utilitat acceptable, parlant, com se suposa, en
un terme mig. I amb la competència estrangera gtaireWé "ílerrjo|i\sta" a que «m
refereixo, no sé fins a quin punt pot quedar
reduïda la utilitat ben sovint.
Per. tant, fóra una pèrdua lamentable de
temps per la meva part, arribar a la conclusió de fustigar solament els constructors per trobar la solució del problema, sabent que això, a més d'injust, seria ineficaç.
El significat que vaig voler donar en pronosticar la "compenetració de l'esport i del
comerç r'e la bicicleta" com a remei millorador, tendeix, com ja diu la paraula, a fer
el més afins i lligats possible, els dos sentiments o els dos factors: el comercial i
Tesportiu. L'un no es pot separar de l'altre
si no és a base d'un perjudici mutual.
L'aclariment necessita ésser fet, perquè si no
semblaria poc moral parlar d'esport barrejant-hi el comerç, la indústria, etc.
T aclarit això, conversarem ara sobre la
millor manera que pugui conduir-nos a obtenir la "protecció resolta" per part dels
constructors r!e bicicletes. No es pot admetre, com ja he dit, que sigui per manca de
voluntat d'ells. I essent així, el millor serà
oue ens girem a estudiar bé si hi ha manera
de trobar altres mitjans que puguin influir
amb fer més floreixent l'estat de la indústria ciclista a Catalunya.
Però per a això hauria de tocnr molts
factors: les societats, les federacions, la
premsa i molts altres, o sigui l'embrassament de les coses relatives, de vegaries inobservades, que han de passar a ésser decisives en moltes ocasions./
Es lògic esperar que la protccc'ó demanada ha de venir en tanta més gran quantitat quant més gran sigui el floreixement
o creixement, que acusi la marxa de !a indústria ciclista per decantar els actuals constri·.'ïlors a anar resoltament n o.quesi.a pràe-tica. o' bé exercint d'iman p.T :i*raur? a
n o v s rases que la implantin r>finjuvitmeni
Però -com que aquest nou tema es presenta també fruelcom extens, el deixarem
per al vinent article, a fi de tractar-]o amb el
deteniment necessari.
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Montado, de la davantera, precisament per la tasca
defensiva que portaren a cap, aguantant l'escomesa
dels tres quarts biterrots.

LES LÍNIES D'ATAC
(Tres quarts, mitjos i winger)
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Cotxe, model 1926
Sedan 3 i 4 plases
Torpedo 2, 3 i 4 »
Consum 6 litres 100 kilòmetresN
Equipat elèctric BOSCH

AGENT GENERAL:

Union Comercial
Espafíola S. A.
Bruch, 166-BARCELONA

Impresions a un match entre dos
grans equips francesos
No comentaríem pas tan llargament aquest partit
.si no en poguéssim retenir algun ensenyament profitós i servir-nos per establir un paral·lel comparatiu
entre el Rugby català i el francès.
Comencem per

Per a ningú no és cap secret que la causa que
siguin migrades la major part de les exhibicions que
es fan a Catalunya, és sempre l'individualisme d'els
components de les línies darreres, que obliden que el
rugby és, potser, de tots els esports de conjunt, el
que exigeix més compenetració, no sols entre els individus d'una mateixa ratlla, sinó de les ratlles mateixes entre elles.
Això se'ns feia més evidçnt comparant el joc dels
campions de França.
No amb la intenció de criticar, sinó per contribuir al millorament dels nostres jugadors, remarquem que en els nostres equips no veiem mai una
línia de tres quarts en col·locació perfecta, sinó que
hi ha una exagerada obertura d'una ala a l'altra. En
el moment de llençar-se a l'atac, no es mouen uniformement, ço és, que aquella exageraca distància
de què parlàvem no és guardada ni molt menys proporcionalment, i així fan impossible la passada, del
company, o bé els extrems, de tant apropar-se al
tres quarts centre, materialment se li tiren al damunt i fan que un sol adversari pugui marcar dos
jugadors a la vegada.
Perdut en Blanquet, sembla que s'hagi perdut
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el planter de mitjos d'obertura. (Ara que parlem
d'en Blanquet; durant la partida que cometem el
teníem al costat nostre i sembla que no li costaria
pas gaire de tornar.) El mig d'obertura és el de
qui han de sortir les principals iniciatives; cal dir,
però, que un bon mig d'obertura no s'improvisa
en una o dues temporades.
Els nostres mitjos de baralla, quan no juguen
en la baralla hom els confondria amb qualsevol
davanter, puix que desconeixen completament llur
ofici dins l'equip, llevat de tirar les touches.
Per ara no hem tingut cap winger ni gairebé
n'hem sentit a parlar, per més que Villalonga ens
ha semblat que en alguns partits volia fer de
wigner, mes dubtem que estigui ben al corrent d'aquest ofici, i li mancaria entendre's amb la resta
de l'equip, i sense intel·ligència entre el winger i
el seu equip, no hi ha winger possible, no hi ha
altra cosa que un home més a la ratlla d'atac.
Hem de considerar la gran tasca a fer i el molt
que tenim per córrer. Cal donar una bona empenta al
Rugby per enlairar-lo, i a aquest fi no estaria de més
atraure l'atenció dels directius dels nostres cercles més
enllà del Pire*vu, on. especialment en el Llenguadoc,
hi ha un bon estol d'equips de petita categoria, però
superiors als nostres, i el desplaçament dels quals no
ocasionaria grans despeses. Amb els partits que es
fessin trobaríem el mitjà d'elevar el nostre nivell en
el Rugby. Tasca que facilitariaven gran cl refinat
sentit d'adaptació de que gaudeix la nostra raça.

Jesús Sàbat

LA BARALLA (Melée)
Les noves regles ens han portat una nova manera de baralla, però com que cap equip a casa nostra
no la practica, no hi ha base a fer comparacions.
Però no podem estar-nos de. pensar: Sabran adaptar-se els nostres davanters al nou sistema de la
baralla a dues ratlles i a set homes, que exigeix
una meticulosa preparació i un acurat conjunt, si ja
abans, jugant a tres ratlles i amb vuit homes no
vèiem més, quan es formava la baralla, que un batibull sense ordre ni concert que es disputaven una
bala i reeixien sense que ni ells mateixos sabessin
com.
En els nostres equips sol conferir-se el lloc de davanter a jugadors poc iniciats o que no reuneixen les
condicions necessàries per l'atac, mentre tinguin corpulència i un regular pes. Però això no és solament
anar obertament a un fracàs, sinó ajudar a la pràctica d'un joc dur i perillós, la qual cosa, referma
la tesi dels. detractors del Rugby, que aquest és un joc
de supremacia de la força bruta.
Ei partit dels perpinyanesos i bitorresos evidencià
rotundament el que representa per a un equip tenir una
davantera que, demés de reforçar l'atac, sigui en la
defensa el més ferm puntal. Prova del què diem és
que Perpinyà degué la victòria a Ribère, Vergez i
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DE BOXA
A PARIS

Cola venç Fauçere i Prunier
a Ricard Alís
Dissabte passat boxaren a Paris Ricard AÜs i
Tomàs Cola, contra Prunier i Faregent, respectivament.
Tomàs Cola va entusiasmar els parisencs per la .
seva ciència ensems que per la seva fogositat. Després de tres rounds igualats, Cola va dominar completament el seu adversari, qui abandonà al vuitè
round.
Ricard Alís, pel contrari, va fer una deplorab'.e
exhibició; Prunier el va dominar d'un cap a l'altre
de l'encontre, i el nostre campió va experimentar
moments de gran dificulta,t que va aprofitar Prunier per intentar- plaçar-li un cop definitiu. Sortosament Alís va aconseguir refer-se en els dos
darrers rounds, sense que tanmateix pogués alterar el resultat, que va ésser favorable al francès.
Donades les característiques dels dos homes, el
resultat obtingut sembla demotrar que Ricard
Alís no estava pas en forma en el moment de
pujat al ring. Les lesions que ha ofert aquests
darrers temps a les mans demanen segurament
una llarga temporada de repòs.

