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qui en guanyar esplèndidament el «VII Premi Jean Bou in» és fam bé el Campió úe Catalunya, fons,
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ioo m. braça. '•— La presència d'En Francesc
ja donava des de la sortida l'ordre de l'arribada.
I així fou, En Fransesc, fent i' 29" 6-10, guanya
a Domingo, de l'Atlètic, que fa 1' 39".
a
a
100 m. dors, — El més sobresortint d'aquesta
6. i 7. jornades del
renys d'una "soupiesse" meravellosa. Ha vençut
concurs per equips amb el temps 1' 31" 8-10. Han fet el segon i el
ha estat l'estil emprat per En Gcnzàlez, de l'Ade nou nedadors
tercer en Giménez (Atlètic) i En Trilla (Arenys)
amb els temps respectius d'i' 4 1 " 2-10 i 1' 53" 6-10.
100 m. over. — Ha estat la cursa més disputada
de la jornada, i en ella els defensors de l'Atlètic
han tingut la revenja completa dels 100 m. lliures, ja que han aconseguit el primer i el segon
Luitaren els equips capitanejats per Ludwig i
lloc, per mitjà de l'Artigas i d'En Sierra, resper Granicher, tots dos del Club de Natació Barpectivament. En Francesc i En Miquel, de l'Acelona. La victòria correspongué al segon, per
renys, han disputat fortament la victòria, però
30 punts a 19. Fou una lluita en la qual els "veteno han pogut aconseguir abastar cap punt.
rans" hagueren de resistir la forta empenta dels
Segon, Sierra, 1' 3Ó"6 tercer, Francesc, 1' 38"
components d'En Granicher, i en sortiren, per
cert, força ben lliurats.
L'ordre fou aquest: Primer. Artigas, 1' 27" 8-10.
4-10, i quart, Miquel, 1' 42" 6-10"
Els resultats tècnics foren:
100 metres lliures.— 1, García, 1' 22" 1-10; 800 m. relleus. — Gràcies al gran avantatge
2, Palou, 1' 3 1 " 2-5. Tots dos de l'equip Graniaconseguit en el primer relleu que no deixareu
cher. 3, Salat, 1' 57" (Ludwig).
perdre els a'tres, l'Arenys, amb l'equip de Fran100 metres braça.—Bona cursa que sols guanyà
cesc-Goula-Francesc i Gonzàlez, que féu 13' 47"
Gassol (Ludwíjg) a Fontankt (Granicher), per
4-10, guanyà l'equip de l'Atlètic firmat per Lor2-10. Feren, respectivament, 1' 42" 8-10 i 1' 43".
ca, Sierra, Giménez i Artiggas, que esmerçar-hi
100 metres esquena.—En Maas (Ludwig) gua14' 24" 6-10.
nya descansat fent 1' 42" 1-10 a Segalà (GrauiWater-polo. — Aquí sí que la superioritat atlècher), que féu 1' 54"100 metres over.—Amb el temps de 1' 31" 7-10. tica fou manifesta, malgrat jugar amb sis jugadors. I fou degut principalment a què ens de l'AGranicher venç Cuadrada (Ludwig), que va fer
renys no sabeu encara què cosa és water-polo.
1' 33" 1-10.
Ni una passada com cal en tot el partit. I això
800 metres relleus.—L'equip Granicher, format
formar un bon equip si
per Vilamala, Pérez, Palou i Segalà, que féu que tenen elements per
volguessin preocupar-se1'/ L'Atlètic en canvi de14' 11" t-10, guanyà des del principi l'equip
mostrà que no en và hi han jugat una pila d'anys.
Ludwig, format per ell i per Cuadrada, Granicher
Sabé aprofitar quantes ocasions se li presentaren
(pare) i Maas, que va emprar-hi 15' 28" 1-10.
i arribaren a marcar fins a set gols i cap els
Water-polo. — Sense esforçar-se massa ni els
contraris. E's equips estaven formats així:
uns ni els altres, va acabar amb la victòria de
l'equip Granicher, per 5 a 1.
Atlètic: Giménez, Sierra, Ubach, Artigas, Do1
mingo i Lorca.
Arenys: Bordas, Guri, Goula (R. i J.), Francesc,
La 7.a jornada
Gonzàlez i Miquel.
La rivalitat que anys enrera existia entre el
Arbitrà bé En Trigo J.
Barcelona i l'Atlètic, ara actualment podríem dir
La puntuació donà el resultat de 2(J punts l'Atque existeix entre aquest darrer i l'Arenys. L'un
lètic per 23 l'Arenys.
lluita per no deixar-se prendre el lloc d'honor que
Després d'aquesta jornada, en que havent fel
ocupa dintre de la natació, nnfiitre que l'alt re
tols els equips ja dos partits, fineix el primer terç
cada dia s'esforça més en voler-la ocupar. I d'això
del concurs, i i'ordre de puntuació és el següent:
en prové una rivalitat esportiva interessantíssima ,car, mentre l'Atlètic té un major conjunt en
water-polo, l'altre té un excelent equip de curEstat actual del concurs
ses. Aquesta ha estat la tònica de la jornada que
1
comentem, en la que s'han oposat els dos Clubs.
C.N.B. C.N.B. O.N.B. C, N. B, O.N.B.
Era esperada la seva lluita amb molt d'interès, que
C. N.
C
.
H
.
Cap.
Cap.
Cap. :»p.er«
Cap.
Equips Baste
no s'ha vist frustrat en cap moment, si bé espeBretos Zudwig nicher Atlètic "Vienub
Puig
ràvem de l'Atlètic, que s'ha presentat incomplet,
N.o 2
N.o 1
N.° 3
N."
4
N.° 5
N." 7
N.° 6
quelcom més. La victòria fina1, de, puntuació li
22
N.° 1
•
ha correspost per. Tescaslsa diferència de tres
punts. Això indica com ha estat de renyit el dia.
N.°2
27
15
•
Els resultats de les diverses proves són els se34
D
26
N.°5
güents:
100 metres estil lliure. — La manca d'En Gur- N.°4
23
0
50
rea, de l'Atlètic, ha permès que l'Arenys aconse19
N.°5
50
•
guís el primer lloc, que ja prevèiem segur, i demés el segon. L'Ubach, per l'Atlètic, ha fet el
N.° 6
19
• 25
que ha pogut. En Gonzàlez no s'ha esforçat mas31
N..°7
sa, i En Goula ha sabut fer un bonic segon. Han
•'
26
quedat classificats així: Primer. Gonzàlez, 1' 2"
36
58 | 56
45
Totals
49
56
41
2-10. Segon. Goula, 1' 28", i Tercer. U-bach, 1'
33" 8-10.
Natació d'hivern

EI record dels 200 metres estil
batut per gran diferència
Com que el dia de Nadal quedà plenament demostrat que el Club Natació Barcelona tenia
prous elements per aconseguir batre el "record"
de la cursa de 200 metres (4 per 50) relleus estils, diumenge es formà un equip n forma que
pogués posar-lo el més baix possible, i, en efect.í,
fent En Brull el dors, En Castro la braça, En
Vila l'over i En Pinülo el cralw, varen batre l'antic "record" que era de 2' 29" 4-10, el deixareu
establert a l'excel·lent tmps de 2' 22" 8-10. Tots
quatre feren una cursa esplèndida, posant-hi tot el
seu esforç per reeixir. Ho aconseguiren a bastament i amb això està dit tot, en elogi seu.
Bon principi d'any aconsegueix el Barcelona
incorporant un dels seus "records" dintre de la
categoria de's internacionals, car el temps aconseguit ho és verament.

Aclariment
En el nostre número passat,'i per un error sofert en compaginar-lo, quedà inacabada la ressenya
del festival que el C. N. B. va celebrar el dia
de Nadal al matí. Ho lamentem sincerament, i
més quan hi havia en la part no publicada l'explicació de la cursa de relleus estils, que tan esplèndida fou i en la qual tres equips varen batre el
record de la distància, que quedà establert a 2'
29" 2-10. La cursa dels debutants bellament guanyada per En Julià Pérez i el partit de Waterpolo que finí amb un empat a 3 gols, també formaven part del tros no inserit. Donem aquestes
senzilles dades perquè almenys quedi completada
la ressenya del festival.

ELS LLIBRES
tMé/odo practico para el entrenamiento del futbol», per Sissy Pilvi Alkalay.
Es ben lloable la tasca esportiva que ve realitzant entre nosaltres l'excel·lent entrenador hongarès Sissy Silvio Alkalay. En solament dos anys
de permanència a Catalunya, aquest esportista de
l'Europa Central s'ha sabut adaptar tant al nostre
ambient i al nostr ecaràcter, que ara ens ha sorprès agradablement amb la publicació d'un mètode
d'entrenament per a futbol, el qual, dit sigui He
passada, és d'allò millor que en aquest ram s'ha escrit per ací, sobretot per la novetat que representa.
L'obra en qüestió s'anomena "Método practico
para el entrenamiento del Foot-ball", \ hi han collaborat, segons resa la portada, els jugadors 2abala, Samitier i Zamora. També l'Alcàntara i En
Canals, com a doctors, hi han posat uns comentaris científics.
Els consells que dóna Sisy als jugadors per la
manera de verificar llur entrenament, són interessants de debò. La tècnica que patrocina el trainer
hongarès és, naturalment, l'emprada pels futbolistes de la "Mittel Europa". En aquest aspecte,
cal remarcar la tàctica de les passades a base del
clàssic triangle, que Sissy resol amb un pràctic
marcatge del camp. Aquest mètode de preparació
el considerem altament pràctic i és de recomanar
a tots els amateurs del futbol, en la seguretat
que les lliçons que se'n desprenen, els hauran de
resultar altament profitoses.
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debò — i més en esports netament amateurs,
és clar, — resulta ben acceptable que si els
atletes tenen disposició per fer-ho i temps
per entretenir-s'lii intervinguin també d'una
manera directa en les Directives, on poden assessorar amb coneixement de causa.
El que succeeix, però. és que el nostro
món esportiu és molt petit; massa petit encara, i això fa que es doni caràcter personal
a totes les qüestions i a totes les divergències de criteri.
Es el gran error; dos socis d'un mateix
Club, dos atletes d'un mateix equip, poden
sustentar criteris ben distints en les qüestions d'ordre purament secundari i fins en
les apreciacions tècniques. Però això no ha
d'ésser mai motiu ni ha de servir de pretext
per fer-se oposicions sistemàtiques.
T és sensible que per un d'aquests apassionaments mal entesos es produeixin casos tan
lamentables com el d'ara en un Club de Natació, on per part d'un sector s'ha volgut
crear una incompatibilitat entre l'atleta i el
dirigent. De totes maneres si es tractés només de la persona, potser res hi hauria a dir
—almenys per la nostra part—;
però és
lamentable que la idea prosperi, pel que afecta al principi.

•L'esport, i més en els països que com el
nostre es troben en un període de formació,
que encara dista d'assolir la necessària consistència per poder-lo considerar definitivament incorporat als nostres -costums, a mesura que va desenrotllant-se, presenta nous
problemes. Un d'ells és innegablement la tasca directiva dels grans sectors esportius.
Malauradament si en el nostre país—i en
molts d'altres—el futbol no ha donat encara
els fruits que hom tenia dret a esperar-ne
després del formidable increment que ha
pres, si el futbol, enmig de la seva ufania,
es troba en un període d'aguda crisi moral,
és innegable que gran part de culpa l'han
tinguda els seus elements directius incorporats de fa poc a l'esport i que més aviat
podríem dir, que s'hi han sentit arrossegats
per la bellesa de l'espectacle, primer i impulsats per la dèria predominant, després.
El "vOÍer figurar", aquesta debilitat tan humana, ha trobat per dissort un camp massa
ample, massa obert en el futbol i les conseqüències no podien ésser més pernicioses per
a l'objectiu final que amb ell hauria de perseguir-se.
però, no tot el món esportiu es redueix al futbol. Aquest és el que
remou més fortament les masses i el que
més apassiona precisament els novicis de l'esport, però això no vol pas dir que en el senNo és gens exagerat l'afirmar que en la majoria
tit de cultura, física és el que doni millors dels casos la salut precària i la fragilitat dels
infants no són més que conseqüències de la mala
resultats a la nostra terra.
:.
educació física que reben o de l'absència de tota
Hi ha afortunadament esports q-úé, amb educació física.
Dr. Ruffier.
el tennis, la pilota basca, el rem, la .natació
• * •
i d'altres, van desenrotllant-se paulatina"Barcelona, 18 desembre 1925.
ment, sense grans escarafalls, però amb peu
Estimat senyor Bensemann:
segur- El futbol conquista diàriament més
He rebut 'a vostra lletra del 2, i he de contespúblic, però cadascun d'aquells esports que tar-vos que Hans Gamper és mort per al futbol.
hem esmentat abans, fa cada dia nous adep- Actualment només m'ocupo de golf.
Hans Gamper."
tos practicants. I aquest i no cap més ha
(Publicat en el núm. 52 de la revista "Dor
d'ésser el mòbil exclusiu que ha d'impulsar Kicker" corresponent al 29 de desembre sota I'èe's dirigents de cada una de les branques crida clel vers d'Horaci que, fidelment traduït, fa:
"Ell va morir entre les llàgrimes de molta gent
de l'esport.
bona...")
* * •
És només així que podrem arribar en un
Amb ocasió de la vinguda de l'equip de hockey
dia relativament pròxim a què les entitats eshagué qui posà en dubte l'autenticitat d'origen
portives siguin dirigides per homes que p^i' hi
dels visitants, degut a auè els suposats indians
la pràctica s'hagin familiaritzat amb el seu s'anomenaven Fenàndez i altres noms per l'estil.
A nosaltres, despès d'haver vist a les cartelleres
esport.
del Liceu l'anunci del debut d'una diva japonesa
Però mentrestant, aquí com arreu, s'ha anomenada
Jovita Fuentes, ia no ens estranya res.
presentat molt sovint el dilema de si els que
* **
realment actuen d'una manera directa dins
Torricelli, el ciclista italià que corregué darreradel Club, poden actuar també d'una mane- ment a París, no estigué pas gaire brillant... i per
això un espec'ador de les populars li va cridar en
ra direeta des_ de les Juntes directives.
passar:
La qüestió és més interessant del que sem—Torricelli! T'has empassat el teu baròmetre!
bTa de bell antuvi, per la varietat dels asPel que es veu, l'esmentat tenia algun coneipectes que presenta. TTn que només hagi vis- xement de L· física i de l'experiment anomenat de
cut el món dels futbolsites no sabrà si riure Torricelli.
I encara hi ha qui diu que els esportius mano indignar-se a ,1a idea que alguns dels seus quen d'esprit!
jugadors tinguessin intervenció en la J u n t a ;
+ **
Els empresaris d'esnertacles públics es^an d'allò
però un tennista,. ~un nedador, un pilotaire
més cremats contra el futbol, car. ultra restar-los
ho trobaran la. cosa més lògica-i-natural.
-clientela^' no tributa a l'Estat en la proporció que
Aquesta diferència de concepció respon e\s altres espectacles.
•Els esmerçats han agdmbolat tota mena de proals dos móns totalment distints que viuen els
uns i els altres^ Per al que és esportiu de ves per establir els guanys dels futbolistes, socie.tats esportives i altres benejiciaris. del,-fútb.aL-

BARCELONA
Pessetes 9.50 al trímcstrv
CATALUNYA
Pessetes 3.75 al trimestre

Número solt: 30 cèntim*

La Confederació Esportiva de Catalunya ha
estat convocada urgentmenit per cercar els mitjans adequats per tal de conjurar el xàfec. Sense
mitjans no hi ha secretaria.
• * •

Al "hall" del Turó.
Es troben en una mateixa penya diversos capitostos del tennis. Entre ells n'hi veiem alguns, més
significa's, als qui males llengües atribueixen una
certa paternitat en els treballs signats pel quasi
bé misteriós "Fivaller"...
Hom parla de la consagració de Juanico i de la
reconsagració de Sindreu. Un exaltat intervé,
dient:
— Ja tenim tres "asos"! Flaquer, Juanico,
Sindreu...
Un aficionat a les cartes, hi salta:
— Ja només en falta un per a tenir "pocker".
—Oh!, ja el tenim — afegeix un altre del grup—,
Morales, que refetes les seves forces físiques,
gràcies al "Sanatogen", ha fet saber públicament
que torna a jugar, i aquesta vegada amb el Turó...
I un plaga, que mai no pot mancar entre els
seriosos directius del tennis, interromp, dient:
— Aleshores no és un "as"; és un "comodin"...
L'acudit assolí un sorollós èxit...
• * *

De tothom és sabuda la gran semblanç física
nue hi ha entre Mejías, el jugador del Gràcia, i
Samitier.
L'altre dia, amb motiu del partit Gràcia-Sans,
un expectador comen'ava aquesta similitud fisonòmica. Un soci del cercle gracienc va creure's
en l'obligació
d'intervenir en la conversa:
—E;, ei! En tot cas serà Samitier qui s'assembla amb en Mejías...
Certament. No s'hi val a involucrar.
• » •

En Sindreu, després d'un match amb En Juanico, ha guanyat la Copa de Nadal.
Després del darrer article de Flvaller, "Humoresken", tothom diu que la victòria de Sindreu és
el triomf de!s clàssics.
La Fundació Bernat Metge pot utilitzar-ho per
a propaganda.
* * *
El "papà Masferrer", director de la secció d'esports del diari necròfil i, per torna, home d'afers
experimentadíssim, ha tingut la "ideia" d'obrir un
concurs entre els seus lectors, posat que n'hi hagi.
Ei dit concurs que, cosa mai vista, va anunciat sense oferir ni un trist abonament trimestral
a "La Vanguardia", és sobre els tres esdeveniments esportius més sobresortints dels 25 anys que
portem del segle XX.
Amb aquell desinterès que ens caracteritza, puix
que ja hem insistit sobre l'absència de tota possibilitat de guanyar-ne ni cinc responent a aquest
concurs, diguem-hi la nostra.
Opinem que els tres esdeveniments cabdals són:
El ma'xh Johnson-Cravan, que tingué lloc a la
plaça de braus, i de la propaganda del qual s'encarregà el mateix senyor Masferrer.
Segon esdeveniment: l'anunciat match Espanyol-Express Mèxic. En aquest darrer equip figurava una dama: Dora Adams. No arribà a fer-se,
però la tendència iberoamericanista trobà una
altra república, la del Salvador, per jugar u-n partit monstre, que tampoc no arribà a fer-se, a
causa dun malentès diplomàtic. L'expectació,
però, va ésser d'allò més gran.
El tercer esdeveniment és més recent: la inauguració de l'autòdrom dit "nacional". Propaganda
en tots dos hemisferis; totes les autoritats del
món invitades; 50 trens especials, 50, organitzats
per passejar-se amunt i avall amb quinze viatgers,
participació promesa dels "asos" mundials déí
volant i "forfait" a l'hora de la sortida, pluja
torrencial al mateix dia i suspensió de pagaments
als quinze.
* * *
No solament els grans quotidiens esportïvofinancr'ers com "L'Auto" i altres, sinó en general
tota la premsa esportiva francesa no sap de què
va així que parlen de coses de fora de França.
Ja és sabut allò que el francès és un senyor que
menja bé i no sap de geografia. Però ens crèiem
que això era vell i que ara, ^n temps de Societat
de Nacions, els francesos estaven més-assabentats
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del que passava fora casa llur. No és així, com
veureu.

Ara surt el número de "Sporting" darrerament
arribat a Barcelona, en el qual se'ns fa saber que
Espanol en un any ha guanyat 15,000 pessetes.
Esbalaïts d'aquesta fortuna, hem procurat beure
en bones fonts. "El hombre de la maza" ens ha
assegurat que, pel contrari, el dit corredor ciclista,
durant l'any 1925, ha liquidat amb un dèficit de
75 pessetes.
* * *
A propòsit dels pròlegs.
A París, on la vida literària i editorial és molt
intensa i cridanera, s'ha suscitat la qüestió de
qui era el que havia de pagar el pròleg, si l'editor,
0 bé l'autor, el qual, triant-se un prologuista de
fama procura per la seva.
Sembla, però, que qui el paga, al cap i a la fi, és
el lector.
*• •
Un dia d'aquests, l'ambaixada soviètica a París
va donar una festassa.
Tots els que hi anaren en taxi, sobretot repòrters, es trobaren que el xofer, conscient i organitzat, refusava la propina, perquè "els xofers sindicats ja s'acontentaren de la tarifa justa quan transportaven un client a cal representant dels pagesos
1 obrers russos".
Després diran que els xofers de taxi sacrifiquen
les conviccions a la propina.
* * *
Dos diaris de la nit i un quasi quotidià d'esports,
parlant del match Sindreu-Juanico, feien un abús
d'anomenar el primer "Paco" Sindxeu, que allò,
en lloc d'una ressenya esportiva, semblava una
"nota de Sociedad" digna d'anar firmada per
"Igor" o "Apclo", posem per exemple.
* * *
Molts amics, aficionats a l'esport del rem, s'han
estranyat dels resultats de les regates Copa Nadal
perquè no coneixien l'equip guanyador en la classe
iols'a quatre.
Això no hauria succeït si el nostre redactor
hagués anomenat els components de l'equip amb
llur nom de guerra, pel qual són més coneguts
(però no degué creure-ho prou seriós).
Així, doncs, per aclariment, diguem que l'equip
el formaven l'abans anomenat "Habitant de la
Lluna", i ara "Capitàn Llonguet", que és el timoner Banús, valentament secundat pel "Galtes"
(Bigorra), el "Presidari" (Anet), el "Fi" (Galceran) i el "Muchacho" (Oüvé).
* • *
Amb ocasió del match de boxa celebrat a París
entre Péguilhan i Forgeon, hom remarca que,
ultra la innegable vàlua pugilística dels esmentats, es tracta de dos notables nedadors, el primer dels quals es classificà no fa pas gaire en els
primers llocs en la travessia de París nedant, i que
el segon, professor de natació a Isle-Adam, posseeix un estil elegantíssim.
El match entre els dos esmentats fou batejat per
un periòdic amb l'epígraf de "el xoc dels dos
aquàtics".
No són certament els nedadors francesos que
posseeixen l'exclusiva d'aquesta mena de xocs o
topades...
* * *
L'article de diumenge d'En Pla, quan l'hàgim
copsat, el contestarem. Per ara, no ben segurs
encara del que vol dir el nostre admirat amic,
només ens interessa de recollir una afirmació: que
els esportius són lletjos.
I ara! En Pla no deu haver estat mai al camp
del Polo!
* * *
Diumenge passat al camp del Gràcia, un jutge
de porta cada vegada que els "seus" marcaven el
gol, s'aixecava de la cadira i feia unes piruetes de
tango, fandango, etc, per demostrar la seva alegria. Fins una vegada va anar a abraçar l'autor
del gol.
Heus aquí una tendra manera de demostrar no
solament l'afecte pel c'ub, sinó la imparcialitat
tan necessària i imprescindible per ostentar un
càrrec en el camp de joc. Avui el minyó només
és jutge de gol, però amb el temps arribarà a
àrbitre de primera categoria i ara- cinquanta duros de sou.
*

t

•

I a propòsit del sou de's àrbitres. Se'ns assegura que aquesta temporada e's àrbitres més sollicitats es fan pagar unes "primes exorbitants,
per bé que oficialment no perceben més que el
sou assignat.
Si un àrbitre cobra 250 pessetes, quant' ha de
cobrar un jugador? Perquè de "Comoreras", que
és l'únic que fa divertir el públic tant com un jugador, no en surten pas cada dia.
Ah! I que els àrbitres, per ara no paguen pas

impost d'utilitats.

Unes paraules
aclaratòries
i un comentari
al darrer
Concurs de
Nadal
per FIVALLER
Abans que tot, convé posar en clar que Fivaller ha procurat sempre no caure en pecat de
parcialitat.
Nosaltres hem volgut donar al tennis tot allò
que mereix, prescindint de capelletes, i estem al
marge de la política tennística.
El nostre criteri, ben o mal orientat, és propi.
Si sense voler, hem punxat, ha estat creient fer
un bé al nostre esport, car altrament som pacífics de mena.
Hem pogut observar, però, que els que amb
més força combaten la nostra obra, no són aquel's
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ningú i que són mal intencionats aquells que en
el nostre cal·ligrama Alonso, per exemple, han
dolgut veure una palraula indesítjabíe aplicada
a la persona de l'esmentat jugador. Ens fem càrrec, però, que la pobresa mental explica moltes
coses. Confiem que el bon criteri del lector ens
estalviarà una explicació innecessària del veritable
sentit del caHigrama.
Repetim, doncs, que tots aquells que ens fan
la mercè de la seva atenció, son ja de fet els nostres amics. Aquell que s'ha adreçat correctament
a nosaltres ha estat sempre el benvingut com
tothom ha pogut veure. La nostra simpatia atany
per un igual a tots els bons tennistes. Fivaller és
i serà sempre lliure de peus i mans. L'única virtut que fa estimables les nostres cròniques és la
sinceritat, i en això, si us atureu a meditar-ho, hi
convindreu tot seguit...
En aquest concurs de Nadal hem vist coses
interessants. En la prova Campionat homes, ens
tobem amb Flaquer-Juanico per un cantó i amb
Sindreu sol en l'altre. Juanico i Sindre són considerats dintre la classificació en segon lloc "ex
aequo". Després del triomf de Juanico sobre Flaquer, aquell sembla tenir dret a un segon lloc
preferent. Mai, doncs, poden trobar-se junts en
una mateixa banda els dos jugadors que s'hi
han trobat com no sigui considerant Flaquer inferior a Juanicp i Sindreu, la qual cosa trobem
molt arriscada...
En l'arbitratge del match Flaquer Juanico, hem
observat detallets que si bé en un concurs estiuenc hom pot fer-hi els ulls grossos, en un torneig de la importància d'aquest no poden ésser
dissimulats. Cal tenir en compte que el públic
d'ara sap de què va...
,
Finalment, en lloc de veure la final més interessant del concurs en dia de festa, com sempre
s'havia fet, aquesta va jugar-se com qui diu "a
porta tancada", dijous, a dos quarts de tres de
la tarda.
Els que treballen no pogueren gaudir d'una bella exhibició de tennis com hi tenen <|/et indiscutiblement.
No existia cap causa que impedís la presència
del públic a l'encontre, ni que obligués els jugadors de fer-ho així.
Creiem que per damunt dels interessos particulars hi ha d'haver l'autoritat d'un Comitè regulador. I si aquest existeix, no el creiem ni el volem creure aferrat a la idea que un gran públic
entusiasta i despert és indesitjable per al nostre
esport.
Es precisament del públic intel·ligent que cal
esperar-ho tot.
Les gestes de
<L'€sport CaialAy

Un autohomenatge

<

per FIVALLER
que ens llegeigen, sinó els que creient-se uns éssers superiors i elements indispcnables dintre del
tennis, no ens han llegit mai amb un xic d'atenció, ni ens hi llegiran. Aquesta gent opina que la
nostra obra és una cosa que fa pena i que fa
riure, tot barrejat. .
Impotents per la tasca d'enlairament del tennis, com hem fet nosaltres, tracten de fer-nos el
buit i el que és pitjor, de desfjigurar les coses.
Els nostres dtejtractors, concretant, són —
aguanteu-vos el riure—: els "enragés" del pingpoiig i tots aquells que sense practicar afanyosament l'esmentat esport, presenten les mateixes característiques filosòfiques. Ja veieu que tot plegat es ben poca cosa. Hom arriba al convenciment que aquests senyors tenen mala peça al
teler...
Quant als altres, els que ens llegeixen i troben en la nostra obra coses bones i dolentes,
aquests són considerats com una cosa viva i digna de totes les nostres preferències.
Ens hem posat sempre al servei dels homes de
bona voluntat, i si errem alguna vegada serem els
primer a reconèixer-ho i a agrair-ho a qui
ens ho faci veure.
Convé dir que mai ens hem proposat d'ofendre

Dimarts passat, al vespre, tal com havíem anunciat
en el nostre número darrer — que s'esqueia ésser el
38—, els que fem L'ESPORT CATALÀ, galantment
invitats per nosaltres mateixos— que vol dir que teníem per patró a Sant Bru—, ctyis vàrem reunir per
a celebrar un banquet olímpic (el terme, en aquest cas,
no té res que veure amb lev Olimpíades gregues) a
l'acreditat Restaurant Chez Culleretes del carrer de
Quintana.
No cal dir que tothom va anar-hi amb bo'ia gana,
i que els plats del menú foren despatxats amb aquella
naturalitat pròpia dels que estem acostumats a menjar
abundosament.
S'ha de dir que la cuina de Chez Culleretes va lluirs'hi de drbò. El mentí fou confeccionat pels tècnics de
L'ESPORT en aquest ram, que han llegit la "Carmeneita o la buena cocinera" i aquest altre llibre que
no pot mancar a cap biblioteca que s'estimi, titulat
"La Teca" (de venda en tots els quioscos).
Prenguin-ne nota els que hagin de celebrar àpats:
Soupe de pain brun Esport Català = Poulet du Prat
(Lignes Latecoère) =: Poisson de la Medilerranée =
Pig... pong a la Fivaller = Desserts assortís = Caracolillo lègitime avec du sucre = Liqueurs
et cigares au choix
VINS
Pinard Carte Rouge
Pinard Carte Blanche
Champagne Pol Roger. & Cie.
El menú cl vàrem fer en francès només que Per
fcr el tifa.
. Túl com consta, el xampany — d'un bóúqüet molt
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fi — ens fou gentilment ofert pel senyor Rafael Noguera, representant ací de la casa Pol Rogei et Cte.,
que fa un escumós que el recomanem als nostres amics
per a aquestos festes de Ca\p d'Any i Reis.
L'animació fou general en tots moments. Hi érem
tots, que vol dir que no hi mancava la representació
i
de cap esport. L'apòstol del ciclisme que tenim a CaLa pràctica del tennis, junt amb la pràctica d'un
talunya va arribar després del primer plat, però n'hi
havíem guardat. Bé és veritat que va arribar en com- atletisme ben entès, què de millor?
Fivaller
panyia de l'amic Torrents — convidat a prendre: part
« * »
en l'àpat—, que de tant temps lluita aferrissadament
per l'esport des de leip planes de "El Mundo DeporDel Concurs de Nadal
tivo".
Tot va anar en regla: en servir-se el Poisson de
la Mediterranée fou presentat primerament, tal com
corresponia, al nostre redactor nàutic, per al degut reconeixement. En servir-se el porc fou presentat pri" Només manca, per a completar el nostre goig,
merament al nostre August Berenguer, encara que s'ha
que Sindreu guanyi ara a Juanico..."
de fer constar que el cambrer va afirmar que no hi
Això dèiem en la nostra darrera crònica i la noshavia cap al·lusió ni intenció d'ofendre.
tra profètica aspiració s'ha vist realitxada en disL'incògnit Fivaller, que tenia un plat a taula com
putar-se el Campionat del club Turó els dos esmenel Comendador, va enviar <j mig sopar un telegrama
tats competidors.
concebut en aquests termes: "Barcelona.—Arbeca.—
Sindreu ha vençut a Juanico. El nostre goig és ja
696—33. 22. 14 h. 45 m.—Abstinència y penitencia
complet. Cal, però, que no s'interrompi; cal que
impúsemè irreparable pérdida campeonato Flaquer, impídenrae estar corpóreamente entre vosotros. Stop. No
obstante, fuerzas físicas y morales perfecto estado
gracias Sanatogen. Stop. Adhesión entusiasta acto.
Abrazos. Fivaller."
Aquesta adhesió fou rebuda, amb molta satisfacció
i en honor del nostre col·laborador de tennis es va
buidar una altra coipa de Pinard.
A l'hora dels brindis no va brindar ningú, però En
Roca, el nostre dibuixant,, va dedicar els menús dels
comensals amb kt seva grapa característica.
Després de felicitar cordialment cl cuiner, vàrem
sortir de, Chez Culleretes a pair el sopar amb un tomb
de Rambla, tot desitjant-nos mútuament que paguem
fer 38 números més sense contratemps.
A la Rambla, davant del carrer de Ft\rran, el nostre fotògraf, senyor Rovira, va voler-nos dedicar -una
instantània, però com que l'objectiu li cau a cada
punt i va estar dotze minuts per preparar la maquinares va-congregar un número tan important de
ramblistes i de noctàmbuls a l'entorn nostre, que preveient ^ un conflicte d'ordre públic, un municipal va
creure's en l'obligació d'intervenir-hi ordenant que es
dispersés la reunió.
Com que la situació no és per desobeir a cap autoritat, vàrem decidir dispersar-nos, tot i donant excuses al públic perquè el número no s'havia pogut
acabar, i decidírem traslladar-nos a la Plaça Reial,
lloc dels més reposats de, la ciutat, i on no hi acostumen a haver-hi urbans_ perquè ta congestió del trànsit no hi és mai excessiva.
El nostre Rovira va estar uns quinze minuts preparant la màquina. Els redactors de L'ESPORT
CATALÀ ens situàrem davant la font neo-clàssica de
"PACO" SINDREU
la plaça i la instantània fou un fet.
el raqueta de la setmana
Fou un fet la instantània i el pànic. El magnesi va
produir^ una explosió formidable que ens féu venir
sigui constant; cal que, des d'ara, entre els tres priinstantàniament un tremolor de cames. De seguida comers jugadors de Catalunya: Flaquer-Juanico Sindreu
mençaren a venir vigilants i serenos, amb llurs res(segons l'ordre alfabètic) no es repeteixi el cas que
pectius fanals i xuxos, i amb les butxaques plenes de
un d ells, sigui el que sigui, passi a ésser el vencedor
deetmes (érem el dia 22). Tres o quatre redactors desabsolut del grup. Encara més: cal que els dos juaparegueren darrera de les voltes. En mig minut a la
gadors que quedin vençuts dins el grup al·ludit, fent
Plaça Reial s'hi reuniren tots els xofers de les pael "qui pot més" en noves competicions tractin d'arrarades properes, guàrdies de seguretat, urbans i munibassar el triomf que abans hagi assolit qui dels tres
cipals, autoritats nocturnes i tots els desvagats de la
hagi estat el millor sobre el terreny. Això ho reclaRambla. Del Cafè Suís marxaren ràpidament de dima el tennis en la seva necessitat de comptar amb
verses taules alguns clients sense pagar llurs consudiversos i positius valors, ensems que ho reclama cl
macions.
mateix esport en el seu aspecte popular, per tal que
El nostre fotògraf s'excusava amb tota la raó I amb aquest desvetllament suara manifestat no s'interrompi
la veu en un trèmol que el Fleta envejaria:
gens ni mica i que el deixondiment posat tan de relleu amb motiu dels darrers encontres Flaquer-Juanico
—Le ú\go a usted, guardià, que ha sido tnagnesio
i Juanico-Sindreu vagi en augment a cada nova comnada mas.
—Bueno. Però eso es una substància prohibida, petició, ja que aquest esport, poques vegad'es glossat
com es mereix, el mateix té necessitat de bons jugaiverdad? iTrae usted la guia"
dors que de fervorosos espectadors.
Un senyor molt mudat comentava ei fet:
I si dins d'aquell selecte grup de raquetistes hi tin^—No està bien, a estàs horas, hombre, Fíjese usted
guessin cabuda, ben dignament (no cal pas dir-ho), un,
coma van llegando las autoridades inmediaias. Fíjese.
dos,^tants com fossin, nous valors que a la pista saSi desde la bomba de los Cambios Viejos no habí'a
bessin conquerir el públic homenatge de la consagraoído yo una explosión mayor.
ció, com ho ha fet Juanico, aleshores el nostre goig
J anaven venint zngilants i serenos.
no tindria límits, perquè hom veuria com l'esport de
Els balcons dc\ la Plaça Reial s'anaven obrint i de
les nostres amors no està pas mancat ni de bellesa
toi arreu sortien senyors amb pijama i senyores en
ni d'esperó: els més_heroics sentiments que fan comcamisa.
moure la nostra ànima davant de les gaies gestes...
En Rovira, conegut de tots els vigilants del barri
va poder convèncer degudament a les autoritats im- La tàctica ha triomfat damunt /'impuls
mediates i aviat tots els badocs foren dispersats.
Sindreu ha vençut a Juanico. Novament ha reeixit
1 amb la promesa formal que no tornaríem a prola tàctica que ha tingut més efectivitat. Aquesta veduir alarmes en tota la nit, ans varen deixar marxar
gada, però, no ha triomfat • l'audàcia, com tampoc
i cadascú se'n Va anar per les seves amb aquella alegria.
LAWN TENNIS by SUZANNE LENGLEN

Sindreu vencedor
de Juanico

THE COMMON SENSE OF LAWN TENIWIS by W.

{Retirat del número anterior per excés d'original)
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ha triomfat aquell que més voluntat ha tingut de
vèncer ni aquell qui ha portat la iniciativa en el
joc. Ha triomfat aquell que, sense una gran perfecció, ha pogut imposar el seu joc i ha tingut prou
tàctica per a evitar que el seu contrari pogués tombar-lo. Aquest ha estat el cas de Sindreu en vèncer
él guanyador ducs vegades de Flaquer. "
Tècnicament s'ha posat de manifest el punt flac
(molt flac!) dels dos contrincants: ço és, el revés
de Juanico i la "bolca" de Sindreu. Aquest darrer
va fallar nombrosos smahscp, un darrera l'altre, amb
la qual cosa facilità la remuntada que per dues vegades va fer Juanico: en el segon set, d'i 1 5 i o a 30,
passar a 7-5. i en el tercer set, de 2-4 i 3-5 va passar també a 7-5.
Juanico, per la seva banda, per tal d'evitar l'entrar
de revés, es veia obligat a desplaçar-se ràpidament i
constantment, viatjant així sense treva, la qual cosa
va fer que no pogués tractar d'imposar-se avançant
a xarxa i sobretot que es fatigués més del necessari,
ultra haver d'entrar quasi sempre forçadament, degut
a la violència del cop de Sindreu, qui va pegar sempre amb la seva formidable dreta, el seu únic cop
efectiu fins ara...
Kn aquestes condicions no podia Juanico arriscar-se
a xarxa, car Sindreu el passava quasi sempre, i l'a*
avantatge es decantava de la banda del jugador barcelonista.

EI nmtch emocionant
Tots clos contrincants van lluitar amb el mateix
coratge, amb les mateixes ganes de guanyar i posant
tota l'ànima en cada cop.
Els dos tennistes van jugar amb el mateix braó 1
sense defallir un instant.
Tols dos esportius adversaris van merèixer per
igual l'homenatge xardorós que en acabar-se el partit va fer-los el gran públic que emplenava la pista
central del Turó.
El resultat fou: 6-1, 5-7, 5-7, 6-4, 6-3 per a Sindreu.

Els altres campionats
El de parelles d'homes va quedar per a SindreuOlano, guanyadors de la final, contra Riera-Tormo,
per 10-8, 8-6, 6-3.
L'individual de dones va guanyar-lo N'Isabel Fontrodona, contra Na Rosa Torras, per 6-2, 6-2, resultat inesperat, com d'altres de la mateixa prova. En
efecte, quan esperàvem veure un nou match senyora
Pons-Rosa Torras, veiem com una jugadora de segona categoria, Na Margarida Puig guanya, per bé que
difícilment, a la senyora Pons per 6-3, 8-6, i a continuació vencé a N'Angels Fontrodona per mateix
esultat : 6-3, 8 6. L'enhorabona 1
El Criteri, ardidament disputat, va produir interessants encontres. Les semifinals van guanyar-Ies: Esc.iyoto a ilotçr, 6-3. 6-3, i Garriga a Rovira, 6-0, 6-2.
La final va jugar-la amb molt d'encert En Garriga,
qui va quedar vencedor absolut, contra Escayola,
per 8-6, 6-3.
Dionís Sànchez Garrós

Lhomenatge
a En Pere Cubell

EI f.·ran· entusiasmo, coronat sovirvt amb
els més falaguers èxits, amb ouè sTmposà
des del primor moment la tan feixuga tasca
d-1 realrpr 0! deoaiínif Atletisme Català, el
l';> mereixedor do l'aele que, en forma de
'•J)iarla Atlètica", li dediquen ois entusiastes
elements do la Secció d'Atletisme del F. C.
Badalona, secundats des del primer moment
por la Junta dol dit Cercle, que tan ben disposada està a favor del veritable esport.
Si haguéssim d'anomenar els mils actes,
àdhuc do veritable sacrifici, que en Guselí
ha portat a cap a favor dol nostre Atletisme,
hauríem forçosament d'esmerçar un espai
de] qual 110 disposem; sols recordarem que
si Catalunya eoncorrogué, a's Campionats
Peninsulars, celebrats el passat, juliol a Tob'sn. fou degut a la seva gran esportivilal.
Per los noticies que, l.enim, l'èxit més f\laguei· coronarà l'obra empresa, car són ja
nombrosos tes inscripcions trameses per
al "cross" que lindrà lloc a les deu del matí;
és així mateix molt notable la inscripció per
al l'estival de la tarda, tota vegada que al
costat dols olímpics Junqnera i Palau, el
gran triomfador de la "Jean Bouin"', han
promès la seva vinguda els campions i record mon peninsulars i de Catalunya, Bru i
Llorens, als quals acompanyarà el recordmnn i campió de Catalunya Olivella.
En resum, un morescudíssim acte, al qual
L'ESPORT CATALÀ, s'adhereix cordialment
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Sport, Sport, über alies

El complot dels
empresaris
Sembla que va a produir-se el primer esdeveniment sensacional de l'any. Hi ha gant que maniobra
en l'ombra per tal de segar l'herba sola els peus de
l'esport, i sabem que hi ha hagut conxorxes i conciliàbuls i reunions clandestines amb el santó y seria i
tot. En una paraula, es trama un complot conlra la
cultura f.sica i més concretament contra el bíceps.
I a aquesta amenaça cal que com un sol home els
onze mil i els sis mil i els quatre-mil i tots els milens i àdhuc els centenars que fan de puntal a tots els
equips de futbol, formin una pinya, com un sol home,
i es disposin a la tlu~ta per a fer valer llurs drets i
per a fer-se respectar com els correspon, quan no per
altra cosa per la força del número.
L'amenaça sembla que ve de la part dels empresaris de cinemes. El senyor que té una barraca de fusta
indecent on hi ha entaforat un grapat de butaques
sense braç i sense rejilla en llur majoria i que serveix
al públic pel·lícules tronades, en una sala sense cap
ventilació ni les sortides reglamentar.es per ai cus
d'un incendi; l'empresari que fa calderada cada dia
i a la mitja part si hi ha interrupció elèctrica despatxa els clients i no torna els quartos; aquest empresari que fa malbé la salut dels espectadors relenint-los en sales sense cap ventilació i amb una atmosfera irrespirable atapeïda de miasmes de cacauets
nhentre els entreté amo U-H piano que fa dormir,
aquest senyor ara ha repartit convocatòries, aquestes
festes de Nadal, s'ha reunit a les tres de la matinada
en una torre isolada del Guinardó i ha acordat declarar la guerra a mort i sense quarter als Clubs de
Futbol.
Davant d'això, nosaltres creiem que é> hora de
formar el quadro, de tocar a SofiM'tent i de convocar
les íuerzas vivas de la civtat i dels pobhs agregats.
Això no pot anar de cap manera. Els empresaris sembla que tenen enveja dels ingressos qu-: fan els Clubs
de futbol i demanen a I autoritat sut/erior que s'hi
fiqui i que gravi. les taquilles dels camps amb tots
aquells impostos que paguen els que tenen una barraca per a fer-hi cinema.
I on s'és vist demanar semblant poca-solia? Amb
uns ingressos tan nets com tenen els empresaris, que
després de pagar la cinta i quatre" dependents, ja tota
la resta és negoci net, venir ara a voler-se ficar en la
Caixa dels Clubs que han bastit, pagant-s'ho de la
seva butxaca, aquests camps immensos tan ben aplanats i tan ben cudats, i han construït piscines perquè
lots els seus socis hi facin esport nàutic i han aixecat
aquests grans gimnàstics on es fa cua per poder haver unes politxes i poder fer cinc minuts de cultura
física... On sé's vist pretendre encurçar els migrats ingressos dels ca"mps de futbol, que prou se sacrifiquen

amb impostos que els obliguen a portar una vida raquitícal ò i al capdavall, comptat i debatut, què voleu
que ets queat aespres ac p^yar els juyuaors c» qile es
guanyen, pagani-ios la mtsena ae 00,000 pessetes
animis que coüra algun delís! òi no In ha res pitjor
1 mes mat pagat que ei jer de juiVonsia! ien Ws a
i estranger vtiit aics a fer un partit internacional i
el donen la misèria de aues mil pessetes. Els federatius, desprès de tenir els maldecaps dels desplaçaments continus cobren per dietes quatre tristes centes
pessetes, desprès ae donar-ne compie escrupulós, que
no es caip compensació perquè mentrestant han d'abandonar eis negocis t tenen trenta mil perjudicis. Les
juntes dels L·iubs vmga clavar escàndols als Tresorers respectius perquè despenen massa en el foment
de tu cultura física dels associats, i desprès que el
vinguin quatre senyors que tenen cinema a demanar*
te que de les quatre pessetes que ei qut-'den en caixa
els en donis Us tres quaru's parts... bé, vaja, que a
això no s hi val, i cai que es prngui un determini
1 es Jaci el bloc i tothom es disposi a jugar-s'hi la
pell perquè sinó no sabem pus on anirem a parar...
L'esportiu, davant d'aquesta maniobra maquiavèlica ha de demostrar que té pit per a afrontar tols els
atacs i si li volen gravar l'entrada s'ha de tirar al
carrer, que en aquest cas vol dir el terreny de joc
i demostrar que a ell no el grava ningú, perquè l'home té dret a desenro.llar-se el bíceps 1 tota la musculatura de franc, 1 a veure si un pobre senyor cinematogràfic l'obligarà a anar contra els preceptes higiènics que voldria dir anar contra la fortalesa de
la raça!...
Això no pot ésseri i s'ha d'emprendre una creuada
en nom dEsculapi, pare dels metges i de la higiene,
i a veure si podrà ésser que quatre envejosos puguin
fer la contra a tota una n.vissa que té ganas de cuttivar el muscle 1 de fer salut de la bona.
Tothom ha de respondre a la crida de la Confederació esportiva de Catalunya, que s'ha adona; de
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seguida que s'anava a fer mal de debò a l'esport, i
tothom se li ha de posar al costat, perquè la Confederació Espor.iva de Catalunya, sempre que es tracta
de defensar pessetes, està a l'avantguarda- — llegeigi's la vanguardia — i necessita de l'ajut de tots per
a sor ir-sc amb la seva. que vol d.r la nostra i la de
tots els esportius.
Hi ha una batalla entaulada entre l'empresari de
cinema i cl de l'esport. Cal sortir en defensa del bíccp. Cal amanir el bíceps, per tant. I fer-s'hi com es
pugui. Aquí no ens deixem gravar res. Hi ha la fortalesa de la raça de per mig, i això és una cosa molt
sagrada. Cal donar un mot d'ordre i fer el bloc. Que
to,hom estigui a punt per quan toquin les campanes
d'alerta. Ull viu, esportius, i una orella molt fina!
AUGUST BERENGUER

BAGATEL·LES

Vamateurisme que
fomenten la Federació Espanyola de
Futbol... i eh seus
agregats
Escriu el diari ".'.uppo íer", d'Anvers:
"Un equip representatiu espanyol hom el forma, invariablement, deu o dotze dies abans del
match. Quan es tracta de desplaçaments a l'estianger, la composició és coneguda amb dos o
tres dies d'anticipació.
Des del moment que l'equip queda compost, al
mateix dia del match inclòs—i en els matchs internacionals, just a la tornada a Espanya—els jugadors reben de la Federació una indemnització de
50 pessetes per dia, però els cal pagar-se ells mateixos lse despeses d'entrenament, etc.
No pbstant, la Fderació no els escatima pas les
pessetes. La tournée de l'equip espanyol a Hongria i Àustria va durar un mes, des del dia que
fou format l'equip. Durant la mateixa tournée, totes les despeses dels jugadors foren pagades per la
Federació, i, a més a més, anaren rebent la quotidiana indemnització de cinquanta pessetes. Així
és que, en el total de l'excursió, varen cobrar pels
volts de 1.500 pessetes.
Aquesta sembla ésser, a Espanya, la millor manera de mantenir l'entusiasme entre l'equip nacional. No calen, doncs, els discursos d'encoratjament dintre els vestuaris.
Els jugadors no ignoren pas que, si ho fan malament, seran eliminats en la propera ocasió. I la
perspectiva engrescadora de les pessetes, fa la
resta.
M entretant—conclou el "Suposter"—, els espanyols són purs amateurs en el futbol, i, com a
tals, han pres part al Torneig Olímpic de París...."

EI que diu un col·lega basc
Per la seva part, heus aquí com s'exp'.ica En
J. Mique erena, una de l.s firmes esportives més
autoritzades de la Península, des del seu diari
'"Excelsior":
"Los franceses son maestros en el vocablo. Ellos
son los que han bautizado certeramente el problema actual del foot-ball, designàndo^e como el problema del "amateurismo profesional". La paradoja es graciosa y, en el fondo, no hay forma de
nombrar con màs justeza al jugador amateur quç
cobra por jugar. Es un amateur profesional. Hace
una profesión de su amateurismo.
Y este problema no lo han pianteado los jugadores, que, en cierto modo, ellos no hacen sinó
colocar su vida al socaire del esport, en uso de
ese perfectísimo derecho a abrigarnos que tenemos todos; sinó que es la obra de los Clubs por
sus estúpidas rivalidades, ajenas casi siempre a
emulaciones deportivas; y también la obra de las
Federaciones regionales y, especialmente, del Comitè Nacional.
Este es el mas culpable de todos los culpables
que el problema tiene.
El Comitè Nacional contempla impertérrito la
ola de profesionalismo barato e indisciplinado que
saipica el foot-ball espanol; y él mismo lo estimula en sus encuentros internacionales.
El Comitè Nacional selecciona el equipo representativo del país, entre los jugadores que supone
que puedan darle el triunfo; y los selecciona, los
entrena y los embala en coches-cama, a pesar de
que està completamente seguro que buena parte
de ellos no "andan sin aceite". Esto le consta al
Comitè Nacional, porque el Comitè Nacional ha
tenido que suministrar, en ocasiones, el lubrificante.

Tres milions d escolars futbolistes...
<a Anglaterra

OPTIMISME

Per a un final de festes, ja no es pot pas demanar més...

Nó creiem pas descobrir la lluna en dir que
Anglaterra, entre eis països d'Europa, és el que,
en matèria d'esport, va indiscutiblement al davant.
Pocs són els britànics que no practiquen un esport o altre.
Tenim davant del ulls unes xifres que donen
idea de fins a quin grau de plenitud ha arribat
en aquella terra l'entusiasme pels jocs atlètics i
els exercicis a ple aire.
Actualment hi ha a la Gran Bretanya tres milions d'escolars que practiquen el futbolí
A Oxford són 12,000 els escolars menors de
catorze anys que juguen regularment al cricket!
I aneu a saber fins on arribarien aquests diantrse de britànics si arriben a tenir una "Confederación Deportiva" tan llampant com la nostra 1
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ELS PARTÍS

que 110 fa gaire temps els propis jugadors spartians sostingueren contra i'anomenada selecció
catalana (sic) i en la qual se'ns mostraren tuis
homes bastant diferents pel que respecta al joc
desenrotllat al que suara hem vist. contra el
P. C. Barcelona.
I és que el devessall de ciència acumulada aquell
dia ha desaparegut per màgic encís en trobar-se
amb els blau-grana. La impetuositat ha estat novament norma dels txecs, els quals han sabut
imprimir altra vegada aquella rapidesa de movipassades característiques a l'extrem Tingué, a més, ment que al nostre entendre constitueix la major
bellesa del seu estil. Llur precisió en les passai'encert de. fer jugar més a Sagi que a Goiri.
des, els sobtats canvis de joc, llurs inestroncablea
Carulla se'ns reivindicà d'anteriors exhibicions i
recursos, tot plegat fa d'ells un equip excellent.
tornàrem a veure'l en plena acció, tant a l'atac,
de forma, a la qual s'uneix una fogositat admicom a la defensa. Que procuri observar aquella
rable... sinó els reportés per conseqüència l'exgularitat en el joc, que li donarà resultats pocesiu afany a protestar i usar de procediments no
sitius. Goiri, discret, complint bé. Tot un reserva
sempre acceptables en jugadors d'aquesta catelluitant contra l'Sparta i no desentonant de la
goria. L'Sparta de Cap d'any se'ns ha manifestat
resta dels companyys. Ja. és prou. Tirà un freccom una reproducció del de la . primera vegada,
kick formidable. Arnau, com sempre, molt trebasense l'eficàcia d'aquella davantera tan superba
llador. Musterós, molt bé en xut i discret quant a
i el record de la qual resta Inesborrable. No obsintel·liggència amb els companys. També suplent de
tant, el secret del gran equip està precisament en
I' quip que per primera vegada es trobava lluitant
la seva gran ratlla de mitjos, que segueix essent
en contra dels Kada, Hojer, etc... Musterós és un
excellent jugador que practica un joc molt eficaç. , una de les més formidables de tots els equips que
han desfilat pels nostres camps de joc. Amb tres
Alcàntara, molt bé, i ens féu sentir l'emoció del
puntals com són Kolenaty, Kada i Cerveny, un
moment decisiu. Eficaç complement d'en Sagi,
equip pot mantenir el prestigi com el que. d'anys
l'inimitable sprinter i driblador, que ens meravellà
ve gaudint l'Sparta de Praga, i si s'hi afegeix
de nou.
l'esplèndid tercet defensiu que porta, hom té
la seguretat que el nom del Club és garantia de
Els equips i e/s gols
joc sempre atractiu.
En canvi la davantera, que aquesta vegada s'ha
Els equips eren:
mostrat molt impetuosa i que ha anat al gol sense
Sparta A. C.—Hochmann, Hojer, Ateinez, Kousar els "refinaments" i malabarismes.de quan la
lenaty, Kada, Cerveny, Hainy, Yelinck, Hosejs,
conduïa Schaeffer, no arriba ni de bon tros a
Sima, Dvoracek.
produir la grossa impressió de la resta dels seus
F. C. Barcelona.—Plattko, Planas, Walter, Torcompanys, amb tot i que el joc d'ales — ambdós
ralba, Sancho, Carulla, Goiri, Arnau, Musterós,
uns grans sprinters — dona una gran elasticitat a
Alcàutara, Sagi.
la línia. Defecte principal dels seus components,
Els gols foren marcats de la següent manera:
és, però, el xut imprecís i que fa perdre a llur
Als quatre minuts de començat el partit, Aljoc gran part de l'eficàcia que altrament assoliria.
càntara obté, d'un xut col·locadíssim, el primer
* **
L'Arnau en fou col·laborador, aprofitant la bala
rebuda dels mitjos. Als dotze minuts sorgí l'emLes inevitables comparances a què al·ludiem al
pat, d'un angle de Bulher.
començament hom es féu sobre la nova regla de
de Viena es decanten a favor dels txecs, no perL'Sparta, per mitjà de Bohata, que es disputa
la bala amb Pattko, obté el seu segon, i poc abans
què el seu joc sigui més vistós per a nosaltres,
de finir el primer temps, després d'un còrner llenmeridionals, sinó perquè innegablement és molt
çat per Sagi, hi hagué un embull i la bala trasmés adaptable als diferents sistemes de joc empassa el gol txec. I novament fou l'empat, que es
prat pels contrincants.
mantingué tota la segona part.
Els txecs per la seva part amb llur grossa empenta i la fogositat bon xic desconcertant, són
E. V.
una confirmació dels bells auguris que ja de bell
hom es féu sobre la nova egla de
Entorn de la nova començament
l'off-side, que, diguin el que vulguin els "soccers"
d'Europa, dóna una gran mobilitat al joc.
exhibició de l'Sp&r~ delSinord
els detractors de la innovació, en aquest
aspecte, haguessin pogut presenciar les contínues
ia ds Praga
emocions que ens depararen catalans i txecs divendres passat, és probable que desapareixerien
El partit amb l'Sparta ha portat per conseqüèntotes les seves prevencions.
cia les inevitables comparances amb els altres futbolistes de l'Europa Central que fa pocs dies veièPerò és que en futbol, el factor entusiasme és
rem actuar en el mateix camp de Les Corts: el
gairebé decisiu, i tant als nostres com als txecs,
Firts, de Viena.
no és pas entusiasme la qualitat que els manca.
Però abans, caldria remuntar-se a la partida
V. B.

INTERNACIONALS

El iBarcelonay i iSpartay de Praga, empataren a 2 crols, en un partit de molta
empenta ifogositat
Hi havia la natural expectació per presenciar
aquest partit, i, efectivament, va deixar satisfeta
la majoria dels espectadors, que tingueren l'ocasió
d'admirar l'equip del Barcelona recuperat i en forma excel·lent per aguantar les més dures competicions contra tota classe d'equips europeus. En veritat que eren pocs els que abans del partit atorgaven la victòria o l'empat al Barcelona. Després
de la desgraciada tarda del darrer partit contra el
First, l'Sparta semblava massa contrincant per un
Barcelona, mancat de Samitier i Piera. La bona
voluntat dels suplents i dels altres jugadors de
l'equip varen donar-li una tal força, que amb un
adversari, que volem considerar millor que el
First, obtingueren els del Barcelona un resultat
molt millor que davant l'equip austríac. L'excel·lent
actuació dels blau-grana"ens va sorprendre agradablement, i més que res l'actuació d'alguns dels
seus jugadors, la forma dels quals havia deixat
quelcom que desitjar després del llarg repòs.
L'encontre, • interessantíssim des del començament a la fi, donà lloc a continuades manifestacions d'entusiasme del públic, que ha començat
l'any ben servit, quant a culinària futbolística.
El resultat de 2 a 2, tenint en compte l'esmentada absència de Satnitier i Piera, és honorabilíssim. El domini anà repartit, i pot dir-se que a un
atac dels txecs respongueren els nostres amb un
altre, i, per consegüent, el resultat fou just, sota
el punt de vista de joc pràctic.

L'energia contrarestant
el conjunt tècnic
Quant a Taspect etècnic s'observà un gens despreciable avantatge en l'equip estranger, que suplien els de casa amb una superior energia i entusiasme, i per bé que l'equip de l'Sparta posà en
el joc una gran fogositat, els blau-grana els avantatjaren notablement, i ja hem dit que, gràcies a
això, feren joc igual.
En el procediment hom pogué observar l'existència de dues tècniques ben distintes. L'Sparta adopta !a modalitat del joc a base de la rapidesa, i sota
aquest sistema tota la tasca en l'atac recau en els
extrems, sobretot en l'ala dreta, excel·lent jugador,
en qui es veu que els txecs tenen gran confiança.
Les intervencions del trio central són sempre practicant el joc ras, manera de fer dificultosa l'actuació dels defenses contraris. Aquest és precisament
el defecte que perjudica l'actuació pràctica de la
davantera barcelonista. Emprant el joc alt davant
la porta contrària, la defensa que marca e'.s jugadors atacants té tot l'avantatge per a reeixir en
la lluita per la possessió de la bala. Es aquest un
defecte en que, sobretot, Alcàntara, el gran conductor de ratlla, cau sovint. Es gairebé segur
que emprant el joc ras trobaria més oportunitats
de fer relluir el seu formidable xut.
El partit es distingí per una gran exhibició de
facultats de mitjos i defenses blau-grana, que usaren tota la seva energia, en aquest partit, per tal
de no deixar vulnerar la porta. Fou quelcom de
sorprenent, que els txecs degueren admirar.
L'arbitratge es presentà difícil. Llovera tingué
a'gun lleuger error d'apreciació. Es un mal vell en
els txecs el de l'eterna protesta, i es veu que no
poden desterrar.

L'actuació dels blau-grana
I anem a jutjar l'actuació dels jugadors individualment:
La porta, ben defensada per Plattko, que ens
confirmà novament la seva classe. Féu dues passades monumentals en el més pur estil. Planes,
se'ns mostrà l'home dels grans recursos i de la
ciència agermanada amb la més remarcable serenitat, Walter, el joc del qual en anteriors partits
havien dit que era deficient, féu un gran
partit, jugant-se el tot pel tot. De Torralba, l'home
de l'energia sense límits, no sabríem dir en quin
estat físic deu quedar l'endemà d'un partit,
però nosaltres creiem que el que ell fa és extraordinari. Amb això n'hi ha prou. Sancho féu un
bon partit tant a la primera part com a la segona;
no cal oblidar que lluitava davant d'un gran
mig com en Kada. Remarcàrem unes belles

El Campionat de Catalunya
(Primera /orna a: 3 de gen->r de 1925)

El Barcelona i el Terrassa feren un gran partit, que acabà amb la victòria del primer
L'Espanyol, dominat tota la tarda, es lliurà d'una derrota davant
del Sabadell, gràcies a l'actuació de Zamora
Segueix la mala tongada per al Sans, el qual perdé amb el Gràcia
L'Europa, en bona forma, sortí vencedor del Martinenc
La viciaria del Barcelona damunt el "Cerrassa per 4 al

rar-se que el partit fou bo cl'e veres. I podem afegir
que, més que bo, pot catalogar-se entre els memorables. S'ha reprès el campionat de Catalunya, i tant
de bo la brillantor d'aquesta primera diada sigui el
La primera jornada del campionat de Catalunya
reflexe dels propers partits. Guanyi el millor, sigui
ens ha deparat un partit brillantíssim jugat entre
qui sigui, ha de quedar sempre el bon record d'un
l'equip campió i el recent vencedor ce la Copa Catapartit, si els contendents, en lluita noble i bella, donen
lunya. Eren, per tant, dos rivals significadíssims que
la sensació de grandiositat i de magnificència. I
podien oferir, per la seva vàlua, un partit disputat i
diem això perquè el partit ens ha fet veure que el
interessant sota tots els aspectes. Comprenent-ho així
futbol català es troba encara avui en el seu fnés ferm
el públic invadí gairebé per complet el camp de Les
esplendor. Hem vist una dura i bonica competició
Corts. I altra vegada la lluita per un partit de cam- entre vint-i-dos jugadors ardits i entusiastes, practipionat ha sotragat els ànims, arribant l'emoció procant un joc nobilïssim dins un marc florit de belles
duïda per la bella pugna a fer sentir inacabables ovacares femenines, i tot en mig d'una religiositat imcions d'entusiasme. Pel que precedeix, hom pot figuponent.
'
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l'equip propietari del terreny, i en una d'aquestes incursions el Terrassa obtingué el seu gol.
El Barcelona, cap al final, es féu amo absolut de
la situació, i dos gols més confirmaren la seva victòria, a part. d'altros situacions en les quals podia
haver-se apuntat algun nou gol, la qual cosa no succeí gràcies al braó dels terrassencs i en part a !a
sort que va ajudar-los.

C o m h a n estat els

g

^

t

El primer, obtingut per Arnau en entrar a Sabaté, el qual perdé la bala. Fou rebut amb entusiasme, però no va ésser molt brillant.
El segon, també per Arnau en rematar un centre
exacte de Piera.
A la segona part, poc després d'c començada, En
Broto, en una actuació individual, perseguit per dos
jugadors blau-grana, trobà Plattko, però va poder
reeixir i ficar la pilota dins el marc contrari.
Mig minut després vingué el tercer gol barceloní,
també obtingut per l'interior dreta del Barcelona en
rematar magníficament amb el cap un centre de Sagi d'aquells inimitables.
I finalment, el qual gol dels vencedors fou mar-'
cat per Carulla, amb el cap, en rematar un impetuós
atac dels seus.

_
„ , .
BARCELONA-TERRASSA
Papeil, el mig ala terrassenc, aconseguí en una ocasió de trobar-se tot sol al marc de
desviar a ccrner un xut de IWustarós, que semblava gol inevitable
_ L'arbitratge, a càrrec del senyor Llobera, garantia la imparcialitat i seriositat en la competició, i ja
en aquest ambient hem començat a separar-nos del
món, per viure una hora i mitja en un "camp de. futbol", moments d'emoció intensa.
El simpàtic equip terrassenc, transplantat al camp
de Les Corts, ha fel una notable exhibició, demostrant la seva vàlua, ben remarcable. Davant l'equip
blau-grana en un dels seus bons dies, ha estat batut
honorablement, perquè ha calgut tot l'entusiasme dels
vencedors per sortir-se amb la seva.
Destacaren les seves individualitats per l'animositat 1 bella Concepció de joc, conservant així mateix
èl Conjunt aquella eficàcia que els ha fet guanyar la
Copa de Catalunya, en lluita contra els millors equips
de casà.
Però trobaren un equip que se superà a si mateix^ que féu més del que hom suposava. Les tres
partides que l'equip campió havia jugat t'ençà de. la
seva forçosa inactivitat, no ens presentaven un Barcelona en tanta de bona forma com aparegué en
aquest primer partit de campionat Fou el gran triom-

fador (jue, a part dels tres gols d'avantatge aconseguits, n'hauria pogut marcar més, cas d'haver jugat
amb el _ davanter centre titular i d'haver tingut més
oportunitat en les rematades. La victòria hauria pogut ésser, doncs, més pronunciada per al Barcelona, pel joc brillantíssim que emprà en tots moments. No és que la seva actuació fos perfecta, però
fou el suficientment notable per poder donar a l'equip campió un dels llocs entre els probables vencedors del campionat.
El domini correspongué força al Barcelona, que
féu un joc molt més lligat entre els seus components, distingint-se en primer lloc la seva davantera i
la porta. En canvi, en tota la primera, part fou la
millor línia de mitjos la del Terrassa, mantenint-se
les dues defenses a un mateix enlairat nivell. Acabà
la primera part amb un 2 a o favorable als blausgraria.
Durant la segona part el domini barceloní fou més
accentuat. Sostingueren, però, el seu prestigi totes
les individualitats de l'equip dominant, les quals de
quan en quan proporcionaren moments de perill a
BARCELONA-TERRASSA

Plattko en una de les seves clàssiques
parades
Els equips i llur actuació

BARCELONA - SPARTA DE PRAGA
L'escomesa dels txecs és posada de relleu en aquesta intrèpida parada de Plattko

El F. C. Barcelona presentava a:
Plattko, Planas, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Piera, Arnau, Musterós, Alcàntara i Sagi.
El F. C. Terrassa:
Sabaté, Massagué, Humet, Papell, Helvig, Kàiser,
Roig, Argemí, Canals, Broto, Pedrol,
En Ja tasca analítica, esmentarem primeramen etls
jugadors que s'han distingit, ocupant el primer el
jove jugador del Barcelona, Arnau, el qual rebé, davant les vint mil persones que presenciaren el partit,
la seva consagració com a jugador de possibilitats.
Res d'esperança; Arnau és ja avui un gran jugador,
; com que no li desitgem cap mal, no voldríem que
aquest elogi n'hi fes. Que perseveri. La nostra intenció no és altra que animar-lo perquè segueixi en
el camí iniciat. Ja hem dit prou.
Desprsé vé Plattko, el jugador que amb llurs actuacions tant ha influït en les bones "performances''
de l'equip. Piera a la primera i Sagi a la segona, magnífics. Alcàntara i Carulla feren un joc excel·lent
durant tot, el partit. Torralba i Sancho donaren igualment un gran rendiment. El més fluix de l'equip ens
semblà ésser la defensa, car si Walter va mostrarse bé, com en el dia de l'Sparta, en canvi a Planas
el trobàrem inferior als seus anteriors partits. Musterós, sense fer-ho malament, va desentonar un xic
dels seus companys, si bé cal fer constar que és
desavantatjós presentar-se a sofrir comparacions amb
el titular del lloc que ell ocupava.

