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MOTORISM E
EL PROGRES
DE

L'auto que va sobre rail,
cobreix el trajecte París
Deauville en dues hores
La *Micheline", l'auto per marxar
sobre rail muntat sobre rodes de caut
xú especials, que fou assatjada amb
éxit, ha donat lloc a l'establiment d'un

vehic:e derivat de l'exemplar original
i construit amb vistes a assolir una
major velocitat
El nou vehicle, la "Michelina rápi
da", está construida per un xassis
Hispa equipas amb el motor quaran
ta-sis-caballs carroçat amb una capsa
especial bey perfilada. El dit vehicle
pot transportar deu passatgers i aš
soleix en lira recta els 140 quilóme
tres per hora, i és la seva velocitat
normal d'utilització, eis 125 quilóme
tres per hora.
La 'Micheline rápida" ha efectuat
alguns intents contra el récord París
Deauville, que els trens rápids cobrei
xen en dues hores 35 minuts
En un deis assaigs, la "Micheline
rápida", concluida per Marcel Miche
lin, i ocupada entre altres personali
tats, pel ministre francés de Treballs
Públics, pel matrimoni Citroen i pel
senyor Birkight, efectua el recorregut
París
Deauville en dues hores tres
minuts o sigui trenta-dos minuts
-

rápid.

rnenys que el

mig triko club:metros,

mo
2.

carrera, -rea

la

en

carrera.

La prova resulta molt dura i el
cedor acaba extenuat de

traslladat de

nou

a

fatiga,

ven

Terrassa, várem veure En Roig
i En Moreno que arrb l'excusa de
a

i foil

presenciar l'arribada deis ciclistes,

l'hospital.

sembla que la
tar

El Gran Premi Espanya
de Sant Sebastia ha
estat

suspes

El que es digné sobre la suspensió
de les proves del programa del circuit
automobilista de Sant Sebastia, s'ha
confirmat oficial:nena
L'Associació Internacional d'Auto
mabils Clubs Reunas, ha rebut una
comunicació oficial de l'Automabil
Club d'Espanya, previst en el calen
dani internacional per al dia 4 d'oc

tubre,

I

ha estat

suspés.

CAMIONS

A Berlín —segons ens conten els
diaris— hi ha hagut un augtnent en
el nombre de cotxes de prop de cinc
mil unitats en dos mesas.
A Barcelona— segons tothom ha
pogut veure— en el mateix període
de temps s'han matricuIat poc més
de cinc unitats. Sembla, peró, que
ara
la cosa s'anima i aquest mes
almenys se'n matricularan... sis o
set.

vol fer mai les coses
mitges. Voleu un cotxe? Aquí
aquesta sageta que es diu "Stutz"„

coneesstouart per
de Barcelona

JOAN
Ternera,

.

Reparacions garantidos
I S

(Aribau

-

-

pseudo-venedor

d'autombbils
la categoria de

Dolcet ha passat a
venedor efectiu previ examen cla
va= del catedratic López,
amb el
"visto bueno" d'En Márquez. Ho
celebre= sincerament.

tes provtnelea
1 de Otrona
a

FLOTATS
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Els acumuladora de més
i.
fama :: Recanvis de totes •
•menea
per a la part elécal
trina deis autos
E

Auiotracció Eléctrics, 5. II.
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Teléfon núm. 77420

*

*
fer constar que el fina

Etta plau
ara

r

X1
6

*
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Molit,

*

Voleu un conductor? Aquí va aques
ta fera del volant que es din Lluís,

•

11
.
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•
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*
*
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Ens han assegurat que En Bohi
gues ha encarregat als contractistes
d'obres que assabentfn de totes

les

cases noves

truir

que

es

projecti

cons

la Diagonal, des del carrer
de Balmes fins a Pedralbes, per
tal de compromctre llurs bajaos a fi
de poder portar a cap el seu pla de
muntatge de l'agencia més impo^r
tant del món.
a

zuwan•wasmauzazionnearizeramnawasaa=ensanuimini
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BADALONA,

El titular

vejé desfet

es

pei Martmenc per tres

gola
Segurament

a

cap

deis resultats sor
prenents deis partas jugats ahir de
un

Campionat

de Catalunya, totjust
mençat, és el que al camp del

co
car

de Manrela alconseguí Ponze
Martinenc.
Sense caip mena de dubte pot
realment olassifi4ar-se de sorpre
nent, encara que no ho sigui tant
per als que fórem testimonis de con.'
anaren les
coses
al camp de la
rer

costa.

L'equip

de Sant Martí aconseguí
de bell començament lliurar-se amb
tot entusiasme
al joc, i en bona

part d'ocasions en forma tan acu
que real:tza tota una exhibició
del que ha d'ésser jugar a futbol;
ni per casualitat cap deis seus com
rada

ponents

retingué

la

pilota

un

mo

més del que calia per a lliurar
al cornpany que en millor situa
ció estava per aprofitar la jugada.
ment

ra

L'equip contrari, en canvi, comend
jugant amb flema, com si no els
preocupes l'empenta deis vermells.
Semblaven convençuts de la seva
superioritat i que el marcador sels
decantaría tan bon punt s'ho pro
posessin amb fermesa. Vingué el
primer gol dels vermells en una sor
tida quelcom indecisa de Casanoves,
i aikó fou un esperonament per as
del Martinenc, els quals trobaren en

aquell primer gol

premi a llur
actuad& En una aitra jugada afor
tunada, els vermells s'apuntaren el
segon gol. Forgues, en una ocasió co
la qual tenia batut Uriach amb un
tret, s'entesta a-Iriblar-lo i el gol,
que no podia per menys que ésser
el primer del Badalona, no fou res.
En aquesta jugada pot dir-se que
Va ésser decidit
el partit. El Bada
un

volem esbrinar el per que; no és
cosa nostra en aquest lloc. Rafa juga
quan el seu lloc era a les tribunes.
Conseqüencia lógica fou la desfeta
soferta ahir, que rot tenir una in
fluencia cabdal pe: a l'esdevenidor
de l'equip laau en aouest campio
nat.
Ara bé, al Badalona sempre

rhem vist perdre partits facas sobre
el paper i superar-se i actuar com
sap en els difícils.
L'equip del Badalona és suficient
ment de classe per a demostrar-ho;

els acusem, dones, ele la des
feta d'ahir..
Ahir tatraié acusa netament la
davantera badalonina un amanera
ment que han de procurar tots
desterrar en absolut.
Els -davanters badalonins, viciats en

de volee acabar una jugada doni
bon resultas, és evident que es per
drá llastimosament en cent ocasions.
Si els davanters badalonins, corta
tots els altres davanters de qua:se
vol equip. volen fer gols, han d'habi
tuar-se
necessáriament a xutar a
porta tot just arriben a ratlla de de
fensa i en alguna ocasió abans i tot,
del contrari pot passar com ahir,
quatre o cinc vegades sols davant el
porter í el gol no es produeix.
En resum, dones, la tarda d'ahir
fou de dissort per al Badalona, tant
com sortós per al Martinenc, ens ofe
riren tots plegats un veritable par
tit de campionat, molt ben portat
pel senyor Vilalta.
Els cauips foren:
Martinenc: Uriach, Serrano. Vi
nyes, Aranda, Sibeques, Altés, To

nijoan, Caes( autor deis dos gols
primera), Huerva. Morrajas (autor
del tercer gol) i Fandos.
Badalona: Casanoves, Borras, Ra
fa, Mena, Font, Cristia, Seguía, Cas
tro, Forgues, Redó i Masferrer.
r.

lona semblá voles donar proves del
que és, i aixi arribárem a la fi de la
primera part.
La segona fou totalment oposada
al que havia estat la primera; els
blaus, en aquesta part, jugaren molt
bé; pero malgrat d'aixes, veieren
produir-se gol en contra. Des d'a
quell moment fou quan veiérem ju
gar el Badalona, un Badalona que

perdre, peró que va jugar enor
mement, encara que hi hagi qui
opini que tal jugador no sap con
cluir la línia o tal altre no serveixi
per a res; aquests supertéznics, si
haguessin jugat el partit, segura
ment que no haurien fet méa del que
féu qualsevol dels jugadors que ar
renglerá el Badalona. Ara que una
cosa és jugar un partís i una altra
dirigir-lo des de les llotges.
En la nostra opinió, ahir el Ba
dalona podía haver guanyat el par
jugant de la mateixa manera com
el va jugar. De sernpre, el tercet Ca
sanoves, Borras, Rafa ha estas una
ferma sanca oposada sis atacs deis
quintets contraris; ahir aquest ter
cet queda reduit a dos gairebe des
qcaençaipent del plartil, No

Miguel Moreno triomfa
en el III Campionat del
Poble Nou

Tagamanent

El

acon

seguí el primer lloc
Per tercera vegada

es disputa ahir,
l'organització de la secció d'atle
tisme del C. E. Júpiter, el campionat

sota

de

Etcétera, etc.
CLASSIFICACIO GENERAL
Primer: A. E. Tagamanent,
8-9 igual a 29 punts.
Segon: C. E. Pensament, 6-10-5417-27, igual a 74 punts.
Tercer: P. E.

igual

-9-20-24,

carrera

a

Poble Nou.

peu de la barriada del

Isfalgrat la poca propaganda feta
pels organitzadors d'aquesta prova, la
inscripció aconseguí un éxit definitiu,
puix que foren més d'un centenar els
atletes que s'allistaren.
A les deu del matí.
aproximarla
mena fou donada la sortida a ar cor
redors, els quals havien de cobrir la
distancia de sis quilametres, compre
sos en
el següent circuit: carrer de
Llull (davant del camp d'esports del
club organitzador), Felast II, Teulat,
Avinguda d'Icária, Dos de Maig, .Pe
re IV, Independencia,
Wad-Ras, Sant
Quintí, Pere IV, Lutxana, Enna i pas
seig del triomf, davant l'estatge social
del propi club.
La Iluita aná a cárrec deis altres
classificats, entre els quals existas
mensa diferencia de classe.
Per

2-52

marxa

hom

com

desitja (i

les gestions portales a cap fins ara
així ho fan creure) d'aquí a poc
temps podrem presenciar dues inte
ressants reunions d'atletisme, gráciíes
ah s desvetllaments deis caps de la sec
ció d'atletisme del F. C. Badalona.
La primera d'aquestes reunions ani
rh a cárrec d'aquell club, amb el re
forç de l'Universitari i el concurs deis
atletes del Paris Université
Club,
Aquesta reunió se celebrará els dies
3 i 4 del mes entrant.
La segona, a celebrar el dia s i tam
bé d'octubre, será a arree del Bada
lona contra l'equip alb.

Importants acords de la
F. C. d'A.
Madrid,

t.s.

d'aquestes

ments

proves.

Celebrar uns regionals universitaris
el día 12 del mateix mes i acceptar
l'organització deis nacionals universi
taris per a l'any vinent. Celebrar l'as
semblea en la propera primera quin
zena d'octubre convocant a cobrir les
places de jutges i compremetedors va
cants. Concedir l'organització de
la
II Volta a Madrid i la Copa Pompeu
Sevia de Cross a la Societat Gimnás
tica espans ola i reclamar per quarta
i última vegada les fitxes per atletes
a
la Nacional.

Fotografiareis baratíssim, per
fecte, sense clixé, amb el nou
bany d'inversiú direele; scla
.

paper. Es

revela

Dlabéties
Analitzareu els orins de sucre,
glucosa i albúmina, a dos cén
tims per análisi; tracteu-vos la
diabetis felicment. Escriviu, in
eloent segell per al franqueig
í enviaré els detalls gratis. Co
ma
Portell;-Comissions, Ripoll
(Girona).

T

TRES

TEATRE NOVETATS
A

les

10:

LOS

CLAVELES, Per Ma
de Grandy, V. Rufz
París i Mara Téllez.
EL NINO JUDIO,
per les
primeres figures de la com.
panyia.
Denla, tarda 1 niti Festival
a benefIct de la
calza de Fensions per
a
la venesa 1 invanaesa deis «.Artletes
Teatral* d'Espanya": COMEDIA, SAR
SUELA, OPERA, eoNcERT, per incon
tilde

Martín

1

M.

-

-

mensurables
amb

els

i

artistes,

notabillssims

eminents

cantants

HIPOLIT LÁZARO
i MARC REDONDO

el recorregut els corredors
foren objecte de l'admiració i de l'a
plaudiment del públic que, coneixedor
de la prova, s'havia situat als llocs
mes centrics.

baLa_ta

el

colós

C I

5:

N El 1S
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Avul, nit,

Actualltat*lx:
Dibuo.
Gran eztt

de

la

a

les 10:

per Eclinund Lowe 1 Leila

Stock de peces de recanvi

comédla

ESPOSA A MEDIAS.,

106

Vendes al comptat i A TERMINI.

—

sonora

deliciosa
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Atraccló TERESINA BORONAT
JUEGO DE DAMAS
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IMPERI ARGENTINA
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Nobles americans
Plaça Tetuan,
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X
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Tallers L. OLIVERA
No instal•eu la vostra oficina ni
compreu mobles per al vostre
despatx sense demanar pressu
post a aquest Casa

:»:

Tel. 45340

lik

Gran economía

,

ROSSELLO CINEMA mil
______

Av.', nit, a les 10:
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Dlbuixos sonora

—
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A CASSA DE LA SELVA

Caldos, 3

Que fou molt elogiat el control de
proveiment de la XIII Volta Ci
clista a Catalunya, organitzat pel
Grup Excursionista i Esportiu Gi
ronf.
Que aquests estan molt agraits a
les autoritats locals, per les faci
litats que trobaren per a desenrot
llar la seva tasca.
fan treballs per organit
secció ciclista dintre el G.
E. i E. G.

Que

es

zar una

fará un festival triangular
d'atletisme a Barcelona amb els at
letes de Barcelona, Girona i Tarra

Que

es

gona.

Que el tennis gironí segueix
desorganitzat com sempre.
Que

per Pires

es

tan

preparen grana

festivals esportius.
a La Bisbal fou molt celebrat
reportatge de "Pardal" sobre
l'equip de "bolos" dels sense feina.

el

Que és

Parle")

cert

T.250 pessetes

:•:

A GIRONA

convingudes.
Que

les

divertides
que contava "Pardal" eren talment
presea del natural.

Que

tan

ex-directiu del F. C. Es
parraguera fará bé de no voler pre
senciar els partits des de la carre
un

tera.

Que aquesta "localitat", si bé
força económica, és molt exposada.
Que hi ha accidenta autornobilis
tics que de vegades no se sap com
vénen.
A TORA

Torá F. C., 4

Dla 1
Joncesa F. C., 6
Dia 2
-

Torá F. C., 2
Joncosa F. C., 3
Anib motiu de la Festa Major
de Tora, es jugaren dos partits
futbol en el dit poble, entre
l'equip local i el Juncosa F. C.,
de Barcelona. Es disputaren
una magnífica copa, donatiu de
l'Ajuntament d'aquesta vila.
-

Davant l'elpqüéncia del re
sultat anotat, no ens atrevim a
fer cap comentan i extens.
Els fcrasters bregaren co
ratjosament, perb la gran su
perioritat deis gironins fou
palesa en tot el partit, fent que
els socis estiguessin esperan
lats amb el resultat que ob
tindrá el Girona en el Campio
nat que
diumenge vi
nent.
Dos nous elernents 'debuta
ren ahir bn el Club local. Poix,
a la perta, evidencia la fama
que venia preeedit. Si futures
actuacions confirmen la classe
que ens Semblá que posseeix, el
Girona iindrá un bon poi-ter.
Les poques vegades que entrá
en joc ens
piven "de judicar-lo

definitivament.

Tosses, extrem- dreta, corat
jós 1 valent, supleix la eva
manca
de condicions físiques
amb

els futura partits
per a donar una
impressió
exacta del seu valer.

que posaren

el poc tots
dos equips, foren de gran emo
ció. Aconseguí la victbria el
Juncosa, gra,cies a la seva mi
llor técnica i coneixement de
en

joc.

Els autor:s.

deis

gols

foren

Faisá, Trilla, Munuera i
L'equip vencedor s'arrenglerá
de la següent manera: Ferrer,
Martínez, Martín, Vida! II, Vall
vé, Martín, Solano, Trilla, Fai
sá, Ciuro i Munuera.
Comencada la temporada de
futbol, l'equip de la casa Jun
cosa
s'ofereix per jugar els
•

cartita que els altres clubs tin
guin a bé concertar. Adreear-se
personalment o per escrit a:
Xoeolates Juneosa, Manso, 9.

U. S. de Sant Andreu, 1-1Iuro, 2
Després del partit celebrat el pas
sat diumenge al camp
del Sant An
dreu del (mal l'Iluro en sortí triorri
fans per la mínima diferencia, era es
peras aquest encontre amb interés
per
l'afició local.
Aprofitant la darrera data lliure per
arribar al campionat l'Euro va com
pondre l'equip a base d'algunes proves
així també vegarem als forasters
tant és així que s'arrengleraren
de la
forma següent:
SANT ANDREU: Toboada, San
teno, Soler, Codina, Duran, Pamies,

Pellicer, Rovira, Aries, Cuscó i Val!
ribera.
ILURO S. C.: 'fiesta (al cap de

minuts, els substituí, per lesió,
En Noves), Trías, Baj, Simon, Co
mes, López, Pone, Mestres,
Valls, Vi
ves í Fanales.
El joc es féu interessant en el pri
mer temps, per
l'animositat de tots els
equipiers per sOrtir-ne airosos del seu
trenta

comes. En aquesta part fou quan es
marcaren els gols. La
segona part, per
cansamcnt, no rendiren els jugadors de
bon tras el joc del primer tetnps. En
general les jugades foren mancadea de
coordinació, cosa aquesta molt lógica
davant uns onzes fórmats interina i
mancats deis
seus
més sobresortints
valors.
El primer gol de la tarda fou obra

L

VCa A Casa'ALtasss•A
Al control da
proacimant de C.:rona va quedar
demostrada una va
gar' més aquella dita
bíblica de
"los últimos serán los
Quan semblava que primeros".
tots els cor
redors havien passat, els
organitza.
dors donaren ordre de
retirar la for..
ça pública i començaren
a
desrnuntar el control. De
sobte es presenta
un ciclista rerassagat. i
En Gassa
i el nom del
qual no

sarró,

del dinar.

desesperaven

r

es

en

donar-li

Una idea

saren un

duro

a

les

els

tots dos po.

del ciclista

mans

digu--en

i ji

el

lluminosa

passá pel rnagf. Entre

que podia comprar
di
nar a un hostal que
hi ha a 20 qui..
lóznetres de Girona. El ciclista,
tut
rondinant, acceptá el duro, es

Han
ça una galleda d'aigua al
clatell
reprengué la ruta. Per
En Llores ,encarregat de casualitat,
donar les
bosses del dinar, veu el ciclist, que
marxa, i

que

com

braven dues,
quena

del
aquest, tot i

encara

el
tir-ne amb el dinar j
Després diran que

fe

a

n'hi

penja una a
ciclista, i heus ací

so.

en

essent

darrer,
un

no

Girona!

que

va sor

duro!
hi ha bona

esa

11M111•1~~~1111111~~~
mentat entrenador i és

d'esperar

els dirigents del futbol catalá i que
va
lencia en.prenguin bona nota i obr:n
en
conseqüencia, enviant (com diu

Jack) equips,
fa

avui que el

viatge

es

bones condicions. Aixó de par
ticipar al Torneig de Lliga, creiem
aixecaria afició..
en

Ciclismo
Durant tota la setmana, l'afició ci
clista ha permanescut interesant pel
que es refereix a la XII Volta a Ca
talunya, en las qual, com saben els
lectors de LA RAMBLA, i partici

alguns mallorquins.

Els diaris locals tots els dies han
donat noticies telegrafiques de cada
etapa y horn queda admirat del bon
paper que han fet els nostres pai
sans,

especialment

Nicolau,

recor-

dant que en aquestes columnes de
LA RAMBLA es pronostica anta
eipadament que aquest corredor ses
ira un digne rival deis "asos" que
•

eren

inscrits.

Quan escrivirn aquesta crónica sa
bem que, després de la quarta eta
pa, Nicolau ocupa el siaa lioc de la
classificació general i hom prevali
que encara, en les que resten, ha de
millorar, ja que també es tenen no
ticies d'haver abandonat alguns del'
que es comptaven "perillosos con
trincants".
En publicar-se aquestes notes probablement s'haurá, acabat aquesta
dura prova i desitjern poguer felicitar els nostres ciclistes, perque ha
gin deixat a bon lloc el ciclisme ma
•

lIorquí.

—

Mora.

1

ABAY01

DE PALMA DE MALLORCA

tren
me

-rrutruc winerfut

gran entusiasme.

un

Esperem

Aquests partits, portats a un
fantástica, per l'entusias

isot,

pen

Fortplenc, 1

°frena,
escenes

Gasea,

2
de
la
donació
del
Amb motiu
Trofeu LA RAMBLA, tan bri
llantment conquerit pel Cassá,
aquest crganitzá el partit ara»
el Caldes, guanyador. del ,Tro
feu Copa Costa.
Durant la primera part s'ar
ribá al temps reglamentani amb
el resultat de dos a zero.
Al segon temps el Caldos
s'animá i descabdellá un mag
nífic joc ras per l'ala esquerra;
mareé, tres magnífics gols que
Ii valgueren la vietbria.
Durant la mitja part. el que
escriu aquestes ratlles féu do
nació del Trofeu al Cassá, i els
encoratjá, en un breu parlament
perqué *sabessin compertar-se
sempre al camp del futbol amb
tota cultura, palessant la ger
manor i
afecte mutu que ha
d'imperar en totes les manifes
tacions de la nostra vida.
En mig d'un gran entusias
a LA.
me
es donaren visques
RAMBLA, i el c,apitá del Cal
des regraciá el lliuranyent de
la Copa.

que només seis pagá
en lloc de les r.soo

--

ENRIC BORRAS

EIINEST BRETO
Catalunya,

del fall federatiu del partit
Sana-Iluro encara per Mataró se'n

parla.

1

[MI

ments mataronins.

A MATAR°

s.
2.

Que la U. S. Mataronina presenta
equip amateur per a jugar el
campionat formas totalment d'ele
un

FOTO AFICIONATS
ment amb
clara Ilum.

d'En Mestres en aprofitar una indeci
sió del defensa dret i porter contrari.
El segon fou Aries, del Sant Andreu,
qui ci marca en arreplegar un fals
tret d'En Buj remata iortament a la
xarxa. El tercer i darrer el marca En
Valls d'una capcinada en aprofitar un
córner latneat par Ea Versales.
L'arbitratge aria a arree d'un ama
teur i fou força acceptable.
BELLAVISTA

pionat.

Que

Ahir es reuní el Co
mite de la Federació castellana d'at
letisme i prengué entre altres els se
güents acords:
Celebrar els dies 24 i 25 d'octubre
els campionats nacionals femenins d'at
letisme i també els nacionals de De
cathlon. També s'aprovaren els regla
—

les comarques

a

Que

Es classificaren fins a 77 corredors.
El Comité Provincial de la Federa
ció contribuí amb efidcia als treballs
d'organització i a l'éxit assolit.
MURPHI
LA SECCIO D'ATLETISME DEL
BADALONA PREPARA DUES
REUNIONS INTERNACIONALS

tot

Miguel Moreno, senior.
—Antoni Esmandia, íd.
3.—Antoni Segura, junior.

Aire Lliure.
77 punts.

a

Quart: C. E. Júpiter, 5-ri-t5-1829, igual a 78 punts.

per

equips

La motocicleta que dura més i que resulta més
AGENT PER A CATALUNYA
Rambla de

tuen••••

l'Iluro
Que llevas d'En Llopis,
compte, ultra els ingressats de nou,
amb tots els equipiers del firut cam

1 1. FANTASI[

va

tit

Sin

no

entestaments antiquats i inútils, sem
bla que sois volen fer gola driblant
fins el porter. I aixó no pot ésser;
per cada vegada que aquesta forma

'Per

ro—Vicents Folch,. senior
20.—Jaume Guardia, lunior.

Si tot
*

nyor Bofill

El Gran Premi Motociclista que
substitueix al T. T. amateur es va
córrer sobre el típic circuit de la lila
de Man, participaren en la prova qua
ranta-un corredors.
La carrera es disputa sobre un re-

o

per tal

"Stutz", conduit pel simpátic "cent
per hora" Anglí. Es veu que el se

AUTOMNIBUS

El Gran Premi motoci
clista de l'illa de Man

E
E
III
II
•
.
a

visi

era

fabriques

Una de les coses
dat "atenció en la volta ciclista a
Catalunya ha estat el magnífic

MOTORISME AMATEUR

-‘,7511,,,i

intenció

seva

guantes

unes

de procurar trobar una coHocació
de venedors... de teles per a vestits.
* *
*

a

'"--

_I

En la final d'etapa de la vialta ci
clista a Cataluny-a que tingué lloc

va

11
I

e

•

l'obliga

passar per l'hos
del qual sortí per prendre part

naments que

niarqUeS

--

litzá una veritable proesa. El dit mo
torista patí una caiguda en els entre

pital

A_a
,zonet..

,

Harteley.
Pirie, el vencedor de la

Josep Granel, junior.

9.—Manuel Andreu, junioa
so.—Jatune Reno.
Joan Lleonard. senior
12.—Adoli Alvaro, unior.
53.—Isaac González, juniosv
14.—Joaquim Sors, senior.
15.—Gerard Cot, ju.
16.—Ismael Badal, senior. nior
17.—Josep Arrufat, junior.
Josep Font, íd.

aes

Caer.

3.

L'esport

senior.

Ferrer, íd.

7.—Joan Font, senior.
8.—Francesc Clemente, íd.

cae,

corregut de 354 quilornetres i dona els
següents resultats:
Pirie (Londres, Velocette), ter

L'AUTOMOBILISMIE

5.—Lecnci
7.

14 de setembre de
1931

rambla...„

la

El Mallorca I el Constancia,
vencedora respectius de l'AtIbtic
1 el Baleares
Palma de Mallorca, 13 (per. tele
grama).
Al camp del Buenos Ai
res s'ah jugat aquesta tarda i
da
vant de regular nombre
d'especta
dors un portit de campionat regio
nal-entre el C. D. Mallorca i l'At
laja, del qual en sortí vencedor el
primer per tres gols a cap, després
d'un •joc majá i gracias. Felipe,
Abella i Ubeda foren els autors dels
—

gols.
AInca, el Constancia
al Baleares

Mora.

per quatre

a

zero.

--

sequips mallorquins.
Els comentarla per cert favora
bles, han motivas elogis per les
al

C. D. Casi), O
C. E. Gandssa, 7
Amb motiu de la visita del pri
-

equip del Chala Deportiu Casp,
campió de segona categoria d'Ara
gó, hem fingen el gust 'admirar
el proppassat dia 6 el mi:1°r partit
per l'onze dels_ propietaris.
Els equips s'arrengleraren així:
Casp.
Hernández, Faci, Ca
llao I, Navarrico, Bordanova, Cs
Ilao II, Tretas, Lasheres, Cases,
Bernardo i Falcon.
Gandesa.
Feliu, Monner, Fon
tanet, Navarro, Vidal, Ce:ma, Fus
ter, Sabater, Vandellós, Andreu
mer

—

—

ha guanyat

Futbol
Ho rnrumoreja que será aplaçat
el partit de futbol, corresponent al
campionat Balears-Atletic, que ha
via de jugar-se a Palma el diumen
ge vinent, dia 20, en atenció que
en aquella data ha de
celebrar-se un
"festival taurino" a profit
deis
"sense feina", i restaria públic a
aquest espectacle benefic. S'ha
fet,
segons es diu, la petició a la Fede
ració, i aquesta resoldra com li si
gui possible. Creiem que els clubs
interessats, hi estaran conformes
amb aquest aplaçament, si bé será
un xic difícil senyalar nova
data d'a
cord amb el calendari formulas.
Les manifestacions de Grenwell
Han estat reproduides en "El
Día", de Palma, les paraules que
l'entrenador del Barcelona va din a
repórter de LA RAMBLA referint
se

A GANDESA

Fornós.
El primer temps va acabar ama
el resultat de doí gols a cap mar-cats
per Sabater i Vandellós.

Al segon
cats

els

tetaras

altres

cinc

van

ésser

g.ols,

mar

obra de

Sabater, Vand-ellós i Andreu.
No obstant i l'escore, l'actuació
del porten del Casp fou brillantíssi
en alguns moments, fou en,
ma,
el qui aguanta l'embranzida del
Centre. El públic l'aplaudí
,

!largament
imparciahnent.
.

L'arbitre actua,

Feliu, la nova adquisició per a
defensar la porta del Centre, i del
qual el públic de Gandesa espera
boites actuacions, no ha tiagut ocatres
sió d'emprar-se en cap deis
partits que ha jugat al Lamer de
Gandesa; no obstant i aboa, conei

xem

la

seva

classe

per

actuacions
bells

augurem
anteriors,
í
u
triomfs amb l'onze gandesá.

N1ONNE

DINERS SOBRE VALORS
espanyols cotitzables. s'anticipen rápidament. Interés legal, i Per
Crédits
quantitat major a la pignorae ió cbrrent. InforMaran:
Fina nces, Ronda de Sant Pere, 37, pral. 2.a D'II a ti de 5

a
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Ammo
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UN PROJECTE DE CULTURA FISICÁ
ALS GRUPS ESCOLARS
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'LS CAMPIONATS PENINSULARS 1931

joul

kt1AILI

el
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deis galls davant Popescu.
vetllada

.

saa.
xa

:

pes,enáxmei

_

servir un bel
La Roe, el
conjhat,•. a•
allataltatxi amilane encaixador.
eronimtat
t
a la se
Sallailiati
_d'un k. d. de
teng re,prlsa,:desp
spau,aegans.-El. alegre -Jbe La Roe
,una bona ini
praduí, coas, hem
mressiós lelastima que -no es deci
dís; a atacar una miqueta. Boxa gai
_rebé seuspre a 'la contra i aixó Ii
valgua el ttionsf. Crelerm peró, que
davant un adversari que llagues se
:guit com eh el sistema de posar-se
a l'expectativa, La Roe hauria do
nat rnés desi, que prou pot ter-ho
ens

van.

"

,

una

base del combat Micó -Just Vidal

a

La vetllada de la paseada senna
al "Nuevo Mundo" va ésser a
na
base d'un combat de pesos forts.
Aque.raWeren el negre La Roe i l'a
asmany Schmit. 'Dos bous púgils,
mama. una. lleugeresa .que els deuen
e-ensmaáre naolts que no militen en el

"

Derná-passat
*

*

El cambies anglés Jack Kad 13eag,
el qual els seus compatriotes te
nien posades totes les esperances de
que arribara a ostentar un títol
en

mundial, ha provat fortuna davant el
campia dels lleugers Tony Canzo
neri, i ha estat batut per punta en
quinze represes. En aquest combat
Canzoneri posava en joc el seu ti
to!, i eren molts els que creien que
el perderia. Pera no ha estat així,
i els anglesos han vist com un altre
dels seus ídols quedava encallat
abans d'arribar a terme.
Hautan d'anar per un altre...
•

*

d'aquesta

set

Bucarest, Caries Flix ha
joc el seu títol de carn
pió d'Europa del pes gall, davant el
romana Popescu, ex-campia
d'Eu
mana,

a

de posar

en

ropa del pes

mosca.

Popescu acredita la se-va válua en
la categaria mínima, aconseguint
ésser el primer púgil del seu país
que arriba a la mes alta distinció
europea. Ha hagut de deixar la su
premacia deis masques per exigen
cies del pes. Igualment que el fran

Flix
Dels•altres

•

callabas

•sabressorti el

Lianguas
-Jean
tus efectuaren
,eup, per la magnífica exhibida que
:éuet negree Fou :a pala mes es
pectacular del prograála Joup va
poder boxar sense !necesitas d'ha
la seva defenea,
ver d'ateridre gaire
ja que Llanguas és poe, a.dversata
issr
per a elle laixa

exhibidas- ale tots'éaaaué ;are que no
as` Doc.' A' anal, l'arbitee: va hayer
patanes Vegacles, ja
elige aotsadot !tantea boxeren amb

-

eompieta correcció.
-El •córnbat que 1.1 1,ev1a anune,lat
entre, Péree í -Jack alontsay va so
untatodifieatió. Pérez va ésser
«substisailf per n'arre. En aquestes
circunestantlea 'er'en -escassissims els
que creien7th tina vietóela de Tarré,
la que Jack Contray ha demostrat
en rnés d'una ocasió i davant els mi
llors homes (lee de la sera catego
da. hi ha a la Península, ésser un

opagil duríssim' que
gua: impetiar el

seznpre

cos

.

<mal

cl
_grane.

seu

Plra les
ra

a

aconse

cos,

en

coses

van

anee

de

mane

beh-diferent. Sigui perque

ase tenia

arié

va

e:

treball és d'una eficacia

l

uc

mal día, o bé perque
saber fugir del cos a dos,
un

cés'Milou" Pladner, Liuda. Popes
cu
en passar a la categoria supe
rior pot ésser oh ós difícil de rase
gar per qualsevol adversari.
Desitgem sincerament que no se
acudeisci revelar-se dissabte, i que
e: nostre Flix pugui tornar de Ro
mafia amb una victória més. Es un
deure que té, no solament per con
servar el títol de campió d'Europa,
sinó per a rehabilitar-se als ulls de
l'afició continental deis resultats ad
aersos que ha obtingut boxeen fora
de la Península. El seu company Gi
rones, a Mónaco, va demostrar que
un
campia format a Catalunya pot
éssee stan •bo com el que Inés ho
sigui 40.'ora. Flem vota perque Car
lea Faiírjagagasaginisca una victória

vipgisbalmaatlatear

que
d aniosVe916-de

*

convIr,çept.

Gjránés.
*

*

derna-passat al "Nuevo
Munda", l'empresa Barcelona-Ring
Per

a

base' deis
Llach i
Llibre. Tots quatre són prou cone
guts i gaudeixen de aapreci del nos
tre públic, cosa que fa augurar un
altre pie a vessar, com el de dime
eres passat.
Els adversaris assenya

anuncia

una

vetllada

a

quátre púgils Mide Bensam

lata per a aquests quatre púgils són
Martínez Fort, Sanyé, Latorre i Pa
blito Ruiz.
De tots quatre combata sobres
surt el que acerará Micó i Martí
Martínez ha aconseguit
nez Fort.
destacar-se als Esteta Units, i,
aquest ens sembla que és el millar
elogi que 11 podem fer. Fa poc temps
que torna a ésser a la Península, i
aquest combat de dimecres ti servi
rá per reaparéiacer. Un allicient mes
per a la aetlladaa

el cert és que Contray no va poder
evitar que el seu adversari exercís
damunt d'ell un persistent domini,
que ji valgtré la aletada per punts.
.Tarré pot estar molt satisfet d'a
quest triomf que el colloca a bon lloc
dintre sis hornea de la seva cate
*

Pete Nebo ha Lsoxat a Madrid
i 'el resaltat 11 ha
estat advers. Fas jutges han fallat
a
favor del madrileny al cap. deis
crldria
den rounds,
resultas que,
dir-ho, ens ha sorpres extraordina
riament, ja que mai_no haudent po
gut ni sonsniar que Moreno fos ca

davant Moreno,

un

Isoineade

.„

la clas

Jack Kid iterg

m

có-Sansi

que lame

ares aficionats,
Ser-Seoi peu.

esperen
's nos
está en vies de po

Un manager molt popular
_

va.

da'

4Mlasree Nasas

que la propera vegada que veueern Pete Nebo en un
ring barcelona será contra Josep Gi

d'emoció,

d'Espanya participessin en els dos ac
tea celebrats i en els quals es ventila
peninsular, má
-va el títol de carnpió
xima arnbició de l'esportiu amateur.
I si més no, també de doldre, per
que amb les ensenyances que els nos
tres els haguessin pogut proporcionar,
ja que la possibilitat de copar cap pri
mer, Ilec és cosa sabuda, sigui dit sen
petulancia els Patuda, estat duna
se
necessitat i conseqüencia per al com
plet desenvolupament de la natació a
aquelles terres que tot en fan un es
port selecte i sense donar-li la neces
sitat i importancia que represesita
assui din dins la vida agitada del cos
huma. I ha estat una llastima que no
vinguessin sobretot els de Madrid, que
amb curt espai de temas comencen
a assolir bones marques. Sincerarnent,
ho lamentem.
Les curses, com hern dit, foren du
1.500
rament disputades, llevas deis
on
el campió Ras
metres esta lliure,
mon Artigues. sense contrincant de cas

tegoria

que el íes accelerar la marxa,
altra vegada el títol. Ar
amb el seu nedar fort i pie de

va renovar

tigues

vitalitat va fer no obstant un temps
bastant acceptable, si hom té en comp
te que no va rendir el maxim.
El jove Maten, nedador que cada
dia s'afirma' més, obtinaué el segon

Quant al resultat del combat,

no

coneixern la forma de Martínez
Fort per predir el que fati davant
del seu adversari. Amb tot, ens per
ale
metem posar en clubte que surtí
molt
bo,
Micó
és
la
prova.
sortees de
cada día progresa mes, ; sembla cri

la
dat a ocuparun lloc d'honor en
desfeta
seva
continental.
Una
boxa
sarprenens
just
das ant
molt
dria

QUENSBERRY
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PATRIC1 ARNA,I1
Verdaguer i Callar, 5 i 7
Teléfon 1485e

Barcelona

ranas. Veurem si els fets confirma
reis les seves paraules.
..10.musa

PARLAMENT 911

493.5. J10-az: Mateu,
16

i que féu que aisafés els mi
Tats vuit ne
dadors portaren a cap arta formidable
carrera, i cap d'ells resta en inferio
:trctlo
ritat. Va vencer lasquip ael
na, encara que amb un petit avaro
tatge.
Els salts de palanca i trampolí fo
que
sen adjudicats al saltador Artal,
va fer-ho molt b, ilevat d'un salt des
al final
res de

restar-h molts punta.
Aznar, classificat sellan, va produir
millar impressió que en eis campio
nata de Catalunya. La seva nervicsi
un San sal
tat el priva d'esdevenir
i que

me

i estil rnés correcte que altres

7.
8.
g.

va

tador.
En les curses sainfanals, toles elles
plenes de vitalitat i entusiasme, ser
ta en una munió d'infants, la majctia
arnb un perfecte creas i eue ferell.les

debeles del públic. Sabater, Canela,
Cabrejas i Sabata, del Barcelona, Ca
Martorell, Bernal
nela i Sabater,
i Navarro, de l'Athletic, Granada, del
barceloneta, i tants d'altres eae els fu
turs
campions de detná.

intentar
U116, un bou

prodiga

nedador atletic, que

massa

Sapés, després d'una Iluita

Ramon

disputada amb Valeria

queda

vencedor

en

els

Ruiz

zoo

Vilar,

metres bra
fou la mes

2.

va

carrera

5

in.

com

58

m.

Maria Aumacelles,
34 S. 6-so.

3.

Carme Prieto, C. N. B,,

C. N.

B
s

,

m.

empresa. Ganmer fén una
formidable, i cal remarcar-ho,

la mateixa

entrenament ni sense saber
sense cap
unes
que hagués de participar-hi. Amb
(Ir
seesilles
formidables
i
qualitats
moviments. si tingués una mica de v,1Gamluntat en l'entrenament Pichi
de

seriosa.
Els sao meires dors va guanyar-los
Ricall Brull sense esforeos de cap me
vers Ilurs con
na. La seva superioritat
e< limita a
trincants fou convincent
colmar la aistaeria neer-saria per °hm
nir el t'asa
Campee assolí el segon !loe després

Wehler, C.. N. B.,

111.

7
40

5.

Dotara

3-10.

5.

Gaanicher, C.

N.

B

,

s.

s-so.

C. N. C.: Martí Nata Pierna
vieja J. Piernavieja II i Piernavie
2.

ja III,

Artigues
En resum: dues jornades emocia
nants, carreres encara més emocio
nants, un públic que sent les coses
de l'aigua i a. estones és en excés

intemperatiu i
de

menuts

ria

a

una

formidable legió

gla

que donaran dies de

la natació catalana.

5

décima.

4.

5

2

Bernal, ídem

A574757,

24

ni.

C. N. Barce-

ni.

soo metres estil lliure
Salvador Parés, C. N.
6 5, 2-10.

2.

Angel Sabater, diem,

s.

Swiller, ídem,

s

B.,

ni.

6

3.

m.

g

s.

déCi/Tle5.
4.

Jaume Ulió,

C. N.

A.,

i

m.

5.502-11tres
T.
2.

3.

infantil Mil lliure
Sabater, C. N. B., 38 s. 8-16.
Sabater, Martorell, 35 s. 4-50.
Cabrejas, C. N. B., 35 s. 5-1o.

36 s,
Concia, C. N
Fins a ro dassificats
so metres braga de pit, infantils
T.
Doma, C. N. 13.. 45 2-10.
SUbiratj. C. N. A., 47 2-10.
2.
3. Escudero, B. A. C., 47 8-1ó.
4.

.

Riera, Maztorell, 49.
Rellevaments femenina 4 X so
estil lliure
Senyoretes Aumacelles, Segu
1.
2 ne
42 5.
ra. Prieto i Massanella,
8 dedales.
2.
C Serian°, E. Soriano, Gra
niches i Welieler. a ni. 48 s. 8-so.
a•

metres brasa de pit
Remon Sapés, C. N Sabadell,
6 s. 5-10.
Valeria Ruiz Vitae, C. N. Bar

200
r.

3

n•
2.

celona. 3. m.
3. August
15 s. 3-ite
4. alarius
16 s. 6-so.

en 3 m. ió s.
3. C. N. A.: Bernal III, Subí
rata Méndez 011er i Giber, en 3 ni.
segons.

4. C. N. Martorell: Sabater I,
Porta, Sabater II, Canela i Ferrer,
3

en

m.

13

5.

2-to.

Toepher, ídem,
2ss iller,

3

ne

ídem, a

35 segons.
LA DARRERA PROVA DE LES

COPES MAR IsLIURE
Amb no tanta animació com l'al
tre diumenge, es disputa aquesta
prova, els resultats de la qual foren
els següents:
Categoría de senyoretes

Verge.

Dolors Granicher.
3. Carme Prieto.
4. Antonieta Palau.
PROVES SOCIALS
DE NATACIO A LA PISCINA
DE L'ESCOLA DEL TREBALL
A la piscina de l'Escota del Tre
ball es van efectuar diumenge les
primeres provea oficials que ha or
ganitzat la Secció de Natació de
la Federació d'Alumnes i Ex-alum
nés de l'Escota del Treball per
establir les classifidacions máxi
mes
mitjancant puntuació d'en
tre el conjunt de nedadors que for
men la dita acedó i que, segone pro
grama prefaxat, s'aniran descabde
Ilant en reunions successives.
El s malora ternas de la primera
prova foren assolits per J. Salvo,
38 s.. i per J. Pujo!, amb 41 s.
D'entre les altre sproves desta
2.

-

-

bou temps i puntuada(
la deis bracistes Blas
nes, amb t ni. 44 s., en la deis sao
metres brala, i E. Novell, amb s m.
45 s. 8-so, en la 1-tutease prova.
Per a finalitzar l'acte i fosa de
concurs, es van organitzar elimina
fiarles a recaes de 17 metres (am
plária de la piscina). Es dona la

-pel
aconseguits
quen

.

primera

C. N. ,B.: Nadal S., Sabater,
Pares, Fruti, Miguel, 2 111, 3s s. 2-10.
1.

2. C. N. A.: Artigues, Milla, Ber
nal. Cairo' i afestres, 2 ni. 45 S. smo
3. C. N. S., ternps 3 in. 1 s.
4. C. N. M., temps 3 ni. 21 S.

llocs.
*

so metres

estil lliure

-

sortida a 18 corredors, i queda fina
lista M. Sala, que ja dhrant les altres
provea 'ens crida fortament l'aten
ció rer la seva bona actuació.
La classificació general després
de la primera etapa de provea és:
E. Enric, M. Sala, J. Jorda als
tres

Rellovements•Š •X

S.

21

5. B. A. C.: Escudero, Grana
da, Jodal, Romeu i Acosta, 3 ni.

5.

3. Franceac
36 segons.

9

.

cosa

i ro.

'

2-10.

6. Francesca Raimat, C. Ea E.
Rellevaments a X so estil Iliure
infantil
c, N. B.: Sabater Cabrejas,
5.
Canela Bonacasa Sabater, en 2 m.

per

En la segona jornada, la prova clon
fliure, on
fou la deis 400 metres estil
barcelonista
Artigues
i
el
el crack
("s'amper donaren llac a qué e !palie
seguís amb una inquietud comprensí
el descabdellament de la cursa, i
po
que feía que ni els més tecnics
la
fou
vencedor;
tal
el
guesin castrar
disputa a que dona lloc per obtenir el
fo
primer lloc. Artignes atnb el sett
seré
i
amb
tot
gós nedar, i Gamper
d'un aleles, van ofe
una flema prapia
emocionants.
Mamelas
rir-nos uns
després
Vence Artigets de "justesse",
en
Gamper
desprendhe
de
voler-se
de
el transcors de la carrera. La válda del
vencedor és prou coneguda per po
sar-la altra vegada de relleu. Diem,
dones, que Gamper en la diem. que
efectua va sorprendre, fins dirient a

una

2-10.

Carme Soriano, C. N. B.,

5.

4.

campió.

esdevindria

5.

C. N. C., 1 ni. 32 s.
5 décimes.
4( Navarro III, C. N. A., i m.
33 5. 5-10,
5. Sierra, ídem, s m. 33 5. 5-10.
6. Bayarri, B. A. C., s m. 39 S.
roo
rnetres
estil lliure feinení

I

4 decimes.
3. Marius

geeleam

30

Domingo,

3.

*

*

LA TRAVESSIA
PORT
Es pot donar per segur que el
vinent dia 27 tindrá lloc la VI Tras
vessia al Port de Barcelona, la pro
va mes important del mate La man

priva

fer el co
mentad que necessita aquesta gran
çarrera barceloniar
ca

d'esrai

ens

de

article perqué
s'havia atrevit a
criticar la part doctrinal de les ac
tuacions dels senyors directius de
l'Esport de l'Atletisme, i tanmatéix
no se sal) avenir
d'aquesta gosadia.
E1 to despectiu amb qué parla el
senyor Costa del projecte d'Edu
cació física del Sindicas de metges,
destinat a formar part del pla gene
ral de Sanitat i Beneficencia de !a
Generalitat, m'obliga a dir amb ve
ritable satisfaccia, que el dit pro
jecte •no és vas exclussivament obra
meya, sina
l'obra de conjunt de
nombrases persones: metges, peda
gogs, especialistes, algun d'ells ben
coneguts al nostre món esportiu, i
altres pela sena treballa sobre higie
ne, ortopedia infantil, educació tras
normals, etc., 'con els doctora E.
Mangues, J. A. Trabal, Cosme Ro
íes, LI. Ribó, Ll. Vila, Ll. Torres
Ullastres, els quals hi han contri
buís amb valuosos treballs. Per cert,
que en el dit projecté hi ha unes no
tes suggerides peI doctor Mira que
no
afecten per a res el fonsi,
aquell i que tendeixen a suprimir les

va

adreçar

el

una

les societats esportives d'Espanya.
Certament que és un gran pas cap

perfeccionament esportiu. Cal,
pera, perqué l'eficacia de les fitxes
sigui real i positiva, que expressin
fidelment el valor orgánic de l'indi
vidu, i així ho feia jo observar al
doctor Trabal, pariant de les que
correntment s'usen per ací. L'expe
riencia adquirida ami) aquesta mena
de fitetes incamplertes, explica els
optimismes del senyor Costa per
l'esport infantil, ja que no és gaíre
probable que els aspirante esportius
de la Lliga Amateur siguin de na
turalesa diferent, o siguin de consti
tució física superior als nois de les
escotes i deis joves que es presenten
al servei militar, no sola a casa nos
al

tra, sinó

arreu del món, i sobretot
estera a les beceroles en
qüestió de gimnástica de formada;
i aixa no són pes la teoria ni la tau
la del despatx les que hc ensenyen,
sinó que són els fets maje recone
guts pels metges i pedagogs de tcat
el món. I com
que estic d'acord
ans bel senyor
Costa quan din que
a Barcelona hi ha un magnífic !ni
titut d'Orientada profersional, din
git per una de les competencies en
la materia. més destacadss -d'Euro
pa, el doctor Mira, jo Ii prego que
ti pregunti aledoctor Mira i de pas
també als doctore de la ponencia del
on

Sindicat, la seva opinió sobre la re
sistencia física, les tares orgániques
i els vicia arquitectemics de l'esque
let deis equipa' infantils, dele espor
tius en general. i CO particular deis

eisrera

in

responsabilitat

cientí-

técnica

No si val, senyor Costa, a, dir !ser
sí de cara a la guleria, que els
tractats d'Educada) física del segle

qué

passat són 'encara d'aotualitat per a
mi, pague, Ile'vat de Ling i deis

seguidors de les nacions del
d'Europa, tots els denles trace
tats d'aquella
época preconitzen o
bé la gimnástica d'esforg o bé l'Es
port i l'Atletisene, que són eta que
voste vol implantar a les escolea
municipals, precisament tot el cono
trari de l'educació física moderna,
la qual fa femps aiie naesforeo en
seus

nord

propagar.
Per qué esmentar textos i a ue
que ailargarien. aquest escrita.
Sois citaré la següent afirmada de
P. de Coubertie: "L'edat de íes.
port és els 18 anga, i per espor, ene
tenem la cultura .2e l'esfore persa..
nal que va fina al risc". Suposo que
el senyor Costa no trabará pes arte
tiquat ni li será sospitós el el ter
reny de l'Esport, el restaurador delá
Jocs Olímpica; dones bé, en el seu
discurs de cotniat del Comité Olim
pic a Praga, l'any 1925, és encara
?

,

ters,

més afirrnatiu: "L'esport
diu
és una subjecció corporal entretin
guda per la práctica apassionada de
l'esfore superflu. No és, dones, na
tural a l'ho.ne que sernpre té la ten
dencia d'obeir a la Ilei de l'esfort
-

-

meu

a

que temas

tegraven el primer equip del uses
popular club de fiaba'. Enteras de
passada, de si gines o no raó al dir
fi
necessari que els directius de
l'Esport i de l'Atlemistne tinguin

no

intrussions en qsiestions mediques,
com
són les fitxes i a qué l'assessoria
i fina la direcció de l'Educada fí
sica estiguin a les mana deis met
ges especialitzats.
Está completarnent equivocat el
senyor Costa si es pensa que naha
molestat per no havver-me consul
tat el scu projecte; penso que tarn
sabe' s'han sentit molestats per
aquest motal els companys de Po
nencia, ni el Sindicat de metges;
no n'hi
ha per tant.
Tanmateix la gosadia que s'atri
bueix n l'ha tinguda pas pel motiu
que esmenta, sinó en tot cas en pro
posar
a
l'Ajuntament l'aprovació
d'un projecte per a l'ús particular
de la dita Corporació, sabent que
existia a la Generalitat, a la carpo
ració investida amb la máxima ate.
toritat, un altre projecte destinas a
ésser una obra de conjunt arreu de
Catalunya. "El Noticiero" del día
26 d'agost, entre altres coses no
pel projecte del
massa falagueres
senyor Costa, deja: "A part de que
considerern mes complert i millor
orientat el projecte de la General:set que no pas el de l'Ajuntament,
per lo qual creiem que seria •oportú
per part d'aquesta darrera corpo
ració que esperes que la Generali
tat fes públic el treball de la po
nencia per prendre acords sobre el
particular i fer aleshores una labor
de conjunt.
Jo no puc fer més que felicitar al
senyor Costa per haver estat l'ini
ciador de l'establiment de les fitxes

ací

em

jugadors

onze

,

sentit. f'erit pel
ningú fina ara

ni,

i

,

2.

feia temas que no vliem pel que res
pecta a apesta especialitat. En la
Vitae queda
cursa del dissabte Ruiz
consagras com a nedador de primera
categoria i rivall perillosíssim del nou

carrera

s.

32 mona.,
3. Iosep Val, C. N. A., 1 in. 33 5.
5 tlecimes.
4. Buisan, C. N. C., / ni. 36 s.
5. Bertran, B. A. C., 1 in. 37 s.
3 decimes.
zoo metres bra4a de pit
r.
Ramon Sapés, C. N. S., s
27 9. 2-10.
2. Valeria Ruiz Vilar, C. N. B

5

la de pit. Aquesta cursa
RESULTATS TECNICS
bonica de la nit.
PRIMERA JORNADA
elegant
estil
poc
Sapés, amb el seu
entu
r.soo metres estil Iliure
peró superat per una energia i
habitual
la
carrera
I
s.
Reman Artigues, C. N. At
ilimitat
per
siasme
assolir, si bé
letic, en 23 rn. 14 S, 1-5.
en ell, la marca que va
2.
Joan Mateu, ídem, 24 m. 21 5.
excellent, no arriba a les que té per

que

5

ve

i que resta quasi
sempre al marge de la natació, en la
carrera.
seva "reentrée" fau una bona
no es

rn.

Joan Gamper, C. N. B.,

1.

proeses.

noves

1

dora
t.
Ricard Brull, C. N. B.,
23 segons.

32

Els ano metres estil lastre, m'ova
emóddriant per excellencia, va ésser
'fina nova victória de Salvador Pares,
que amb un formidable cos a cos amb
Sabata va fer posar el públic a peu
dret, tal era la forma en que es dis
putaven el primer lloc. Pares, malgrat
aja?), sembla que podia haver rendit
més del que fe% ja que a la primera
seva velo
recta no acedera mott la
citat.
Sabata, brillant segon amb un temps
excellent, va portar una cursa brillant
i que el col-loca en grana possibilitats
a

Gómez, C. N. A.,
roo metres

gádes.

per

m.

Gibert, C. N. A., 56 s.
Navarro, B. A. C., 56 s., 1-so.
Navarro. Pop, 57 $. 6-1o.

6.

queleom serias.

graciat

C. N. A., 6

9-50.

s.

4. Llorene Ananz, C. N. B., 6 ni.
23 s. 2-10,
5. Vila, C. N. S.
6. Domingo, C. N. C.
fins a 14 participants.
so metres dors infantil
s.
Mates, C. N. C., 45 s. 4-50.
2.
Molina, C. N. B., 45 3. 6-10.
3. Bonacasa, C. N. B., 47 s.
Subirats, C. N. A., 47 S. 9-10,
4.
5. Granada, B. A. C., 49 s. 2-10.

després duna bonica carrera, eta
qual
"féu gala duna voluntat enor
la

per

CAIXES PER ACABAL5

estil.
La cursa femenina, tls clássics seo
metres estil 'hure, la senyoseta Carne
Soriano fou' la vencedora. I no diem
So
en forma excellent ja que Calare
riano no va fornir ni de molt la lati
llant gesta de Sabadell 1 que Ii veleta':
vancer la recordwomen senyoreta Vi
go i de passada obtenir el títol ue
campió de Catalunya. La marca que
ahir va assolir la campiona no és ni
de bou tros la que nosalmes ca'atin
arrasada,
veure esinereada. La mgena
Maria Aumacelles, tampoe va estar al
de
seu niveli, essent la tónica geneual
gistr?. de
toses
les nedadores el
marques no gaire bones.
La darrera prova de rampionat, els
quatre rellevaments memo :sesees es
til Mime va ésser laepileg interessant
i disputat, corn sincerament n rreiens.
Tant Yegua de, l'atletic com el del
Barcelona oferiren una Iluita dura fins

al senyor

doctor J. Soler i Damians", 'yergue
havent deixat incontestada, com ell
mateas ho afirma, la part objectiva
de la meya tesi, queda demostrada la
seva
fermesa doctrinal; 'denles, no
contestant tampoc lasiticle del se,nyor Vicents Bernades, inscrit a la
mateixa página de LA RAMBLA,
tant o més contundent que el mete
acaba de confirmar a l'opinió gene
que, com Ji diu el senyor Bernades,
el seu és un projecte desenfocat i
"faria bé d'orientar-se en els nom
brosos sectors que el poden asees
sorar, i estem segura que aleshores
port irá ata seus
rethant l'actual,
companys de Consistori un projecte
mes en consonancia a les realitats,
i més favorable ala propósits que l'a
nimen.
En canvi, la seva omnisciencia li
fa veure ataca a la seva persona, allí
on no hi ha més que un desig
fer
vent que aquest assumpte de rE
ducació física de la infáncia, tan
trascendental per l'esdevenidor de la
nostra mea, sigui resolt pedagagi
cament i d'acord amb la fisiología
de l'infant, i no d'una manera em
pírica i arbitraria. Aiscó és el qué
en
cm fa desitjar que s'obri una
questa per tal de conlixer el parer
de les persones especialitzades i les
més autoritzades en la materia. Ja
veu, dones, que a més de no éster
sol en demanar una enquesta, no
sóc partidari d'exclusivismes ni »de
monopolis, El senyor Costa s'ha

Salta de trampolí
Després d'una bonica exhibició,
ha quedas proclamat campió el sal
tador Artal, del C. N. Barcelona.
Aznar, el seu contrincant, també
féu una bona exhició.
SEGONA JORNADA
400 metres estil Iliure
s.
Ramon Artigues, C. N. A.,
5 m. 47 S. 3-5.
Joan Gamper, C. N. B., 5 ni.
z.

d'ama lluita disputada entre ea i Val.
En aquesta especialitat Gampee també
féu una bona exhibició de! seu brillant

lloc

formidable al catnpió, go
metre de presenciar una

ee.

se

-

plenes

entusiasme 4 sensibilitat han fet qu
assistíssim i presenciéssim unes
tes ardorosament elisputades per a ob
tenir el preuat títol. En tot moment
la tensió nerviosa dominava els es
pectadors mes o menys "istes", i abea
ha fet .que l'ambient respires un aire
dominador per complet.
-Una nota desagradable, peró, hem
de fer constar. I aquesta, ara de ve
-itable importancia, és la no presenta
da deis nedadors que integren les di
verses federacions que formen la Fe
deració Espanyola. Mai com ara sen
tían i aspirávern a qué els nedadors

esmergar. En canví el jo-ce
barcelonista Valeria Ruiz Vilar, com
part, féu
a
caad prova en que pren
gala d'unes condicions extraordina
des ajudades per un estil senzill i
perfecte, va °posar una resistencia

*

del senvinola.
Les referéneies .que han tratnés
d'aquest portabas les agencies infor
matives, diuen que :a decisió se
la meteixia Manera:fe i que el 'pú
alic esbronca unanim i sorollosa
ment els jutges. Unicanaent així ens
ex-paguen-1 aciaest resultat'que atreu
baera constituit una 'sorpresa.
Pese Nebo boxara novanient a
Bartelana.
arincipi salaria pea
la: SI"oposar-lo
Robert Sans, carn
pió del. pes lit:leer, pero sernbla
que l'ha 'desistís. 'per (veas Sans no
esta pes en condicions d'heure-s3-les
ande un- adversari d'aquesta mena.
I a mes; sembla -de mor-neta no
n-es ho aembla- que el comba

jornades viscudes.

consuetud

asle.

pee de superar

molt na
tural, abans de córrer alguna prova
d'importancia han passat, i entre dis
sabte i diumenge, despees d'un con
tinu bregar, quedaren proclamats els
nous campions de l'any 1931. Les dues
cosa

uil-

*

El dia 19, dissabte

neguitosos,

Els dies

seu

que

Francesc Costa

agrair
Costa
article "Unes paraules per al

Tinc que

--

--

paraules

senyor

En dues jornades emocionants, han quedat campions d'enguany
La no partici
Artigues, Parés, Sapés i la senyoreta Carme Soriano.
pació de nedadors de for a de Cataltmya i les seves conseqiiencies. Una
bona organització de la F. C. N. A. i un públic inteHigent a estones
--

Blanca i negres al "Nuevo Mundo". Sembla que
es prepara un combat entre Pete Nebo i Josep
Gironás. Jack Kid Berg no ha pogut arribar a
un títol mundial.
Dissabte, a Bucarest, Carlea
Flix posará en joc el títol de campió d'Europa

a unes

En aquest moment l'esport
está sostingat per la macla, poten
cia irresistible, peras aviat esgotadas
menor.

Aquesta adnaració exagerada la
veurern desapareixer tal com ha vine
gut; la sacietat la matará. La bis.,
fiada ha prora abastament".

Respecte deis campions que en1
cita el senyor Costa, tant els tnun
dials com els dad, fenómens abana

1

l'edat natural, a part qual ues ex
cepcions de resistencia física pr'va
ligiada, producte d'una herencia;
sana, als demés seas pot aplicar el
criteri de l'Antiga Grecia sobre ell
seus
atieses. restmait per tres dels
seus .rnés grana
homes: Hipacrates,
Sócrates i Galeno, eis guata ens
diuen que la force no és pas ja sa
lta, i que molts deis que brillos ala
jocs iio son pas eta més robumos.
En la seva
luden de la

majoria els fenamsns
normalitat, caen C:3 Ir
.

els iniants que resden pro'ule
mes desznatematiques' o. són un pro
digi ea la composició o en acece
cució musical. El cert és que, mal
grat aquests fets insólita, a. ningú
ten

110

se

Sigues

ji acut fer

aprendre

matema

l'edat en qua s'apresen lea
guatee regles fonarnentals de l'arit
metica, 1, en canvi sena acut volee
que es practiqui esport i Eatletisme
a
l'estas en que es' formen sis mus
cles i eis ossos, en quei es desenvo
tupen el con i els pulmons, unís i
altres insuficieuts per a soportar la
fatiga que representa la práctica
d'aquests exercicis. Senyor Costa, la
bona escola
d'Eduéació física é$
convierta, harneanica, natural, por.
tuna i continua.
Es completa perque comenfia amh
el jan instintiu que de mica en mica
el transforma en educatiu i sel.„uini
el camí tralat pee la gimnástica ana
lítica i de fórmació augmenta poc a
a

les dificUltats amb
indefensiu, amb el dalle,
pac

un

utillatge

amb e:a

mo

viments naturals, amb els jocs disciplat

acábant per l'esport i l'atietisme;
amb el ben entes que s'atura allá on
les forces s'acaben i arriba fina allí
on
la resistencia física permet. Es
nata

harmanica perque s'adopta al descab
dellament fisiológic deis setis deixe
bles, tenint en compte que la bellesa
prové de l'armonía de la forma i de
la fundó. Es natural perque 'com din
Hébert ,e1 gran autor
francés les
obres del qual foren editades als vol
tants de l'any 1922) tot métode
d'E
ducació física racional té una part edu
cativa que ha de precedir a les adap
taciens (esport, atletisme, rítmica i
plástica). Es oportuna perque dirigeix
les activitats individuals, i té en comp

necessitats organiques del
el paper que representara
un ésser humá en la vida.
Es continua
perqué comerma en néixer amb la Pue
ricultura segueix al jardí d'infanta
amb el joc instintiu, el sensorial i la
te

les

seves

moment

i

rondalla-exercici, prossegueix la seva
a l'escola priniaria amb
!a lira
nastica s'amativa, els, loes ilie es. els
jocs disciplinats, l'asloiescéncia amb
la gimnástica sueca, eta jocs discipli
nats i eta exercide naturals; a la jo

tasca

o.

(in

ainb la :.:,¦r. istica

su:c.:1

i

15'

practiques esportives i atletiques; a
l'edat madura atub la gimnástica sue
ca i certs esports que
no exigeixel
gran activitat circulatoria. Aixi
compresa
l'Educació física és una
Lna

ciencia pedagógica, és una de les bran
queles de l'Educada) Integral bastida
sobre el trespeus físic, intellectual i
moral de la personalitat humea
Tíngui present el senyor Costa isie
els alumnes de les escotes municipals
eón nois i noies l'edat deis quals os
cilla entre eta 6 i els u anys, per tant
en període de formada); adapteu-los a
aexercici que els correspon i no us
podran criticar en contra la part fo
'lamenta' del vostre projecte. I amb
aquest article dono per acabada amas
ta polémica, i espero poder loar e.

projecte,definitiu.
Dr. J. SOLER 1ileamme

e

s,

•

-

14 de setembre
de 1
¦••¦¦¦•••¦•••¦.~.....y.

reta«
Edilcació física, Escoles
OoridielOns

antioketenti
Yet,, te en el nostea país
a'aixeqen ves escollides, com
la

Francesc Costa
a
1.1'Ajuntament, que, scrtint de la
propaganda raerament romen
Oca, ens porten enlaIrats pro
jectes, per tal que hoin orga
nitzl en el nostre jovent aque
'lles prectiques renovadores, hi
gieniquee 1 estimulante, que
minoren
les
condicione de
Thome. No és que abans no hi
'baguessin apbstols de la re
surrecctó de la carn; él que
ara este una mica més ben
'preparada la ço.nsalenpia de les
d'En

massest

III han contribuit entre nos
altres, a nprimer 'loe, dos mo
virnents de transcendencia po
pular; un d'ella, indígena; l'al
:ere, de carecter general, i un
rtercer, que recull lee aspira
'cions de la pedagogia d'avant

juarda.
Barcelona,

d'una banda,
amb les aeves nombrcses so
cietats deportives, algunes de
:les quals han produit equipiers.

emportáncia extraordinária,
,ha estat la clutat de la pen
1:Insula que més ha treballat
'.per al desenvolupament deis
iesports entre les capes socials
Zdel poble. Quin és, de tots ells,
'que acf no s'hagi exercit una
'vegada o altra? Es que hi ha
un
nucli urbtt en els indrets
'iberics, que pugui presentar
deportiva amb la
.una entitat
quantitat de locis del F. C. Bar
celcna?
Per altra banda, 'desaparegu
da la immediata possibilitat de
conflictes bellics després de
la darrera hecatombe europea,
l'esperit inquiet deis hornee que
voten sobresortir d'una manera
o altra. deis que porten en po
téncia el gen' vivificador de les
reces. s'ha refugiat en les Ilui
tes 1 els concursos que pre
poecionen els esports. Mal com
ara nurs partidaris havien es
tat tan nombrosos en tots els
paísos; mai com ara ele pes
"olímpica universals havien tin
gut l'exit deis d'Amsterdam i la
ImpertáncIa apoteesica que fan
augurar els que hom prepara a
Los Angeles. Superem a la Gre
cia clássica. A les heroicitats
de la guerra, selvatges i crl
Mínale. succeeeixen les heroi
'citats de la pau, cultes nobles
5 saludables.
Per acabar d'enriqule el pa
n'entina, aquestes orientacioná,
que esponteniament sorgiren
'del poble, han estat enfortides
1 "elevades a categoría elentífi
jea pels tamice de l'ensenya
irnent. No alludim a les predi
ques, Inés aviat literáries que

,práctiques, d'alg-un

prefessor

"ritrii.c de fee ugar la mamada.
,Ens referirri al corrent pedage
lec internacional, poc estdiat
"entre nosaltres, que inicié en
1889 a Anglaterra Cecil Reddie
amb la fundació de l'Abbots
alme School, la primera escola
nova que hl ha hagut al món,
enoviment que el propaga i
prospera en -els nostres diee
amb els nomá generals d'edu
'<meló activa, 'esceles a pie airé
pedagogia científica. Aquestes
5niciatives deis bornes més sig
hificats que es dediquen a for
mar les noves generacions, te
nen com a bases més important
les darreres descobertes de la
biologia, la medicina, la psico
logia 1 l'experiencia deis pro
lessors, 1 estableixen cern una
„tasca imprescindible per a tots
pis que ensenyen, l'educació
fifsica deis nois. No una educa
d'assignatura que hom dóna
membria o de paraules elo
.,qüents que el ven t se les cm
porta, com acf hom acostuma
fer en tants centres de c,ultu
2'a eecundária i superior, sinó

práctiques higiéniques, gim
nástiques, deportives i atléti
ques. D'aquí les escotes a pie

ei•e, les de mar, les de beso
i de rnuntanya; d'aquí els grane

jardins per a
la infancia; d'aquí les piscines,
pistes, campe de futbcd i de
tennis públies, que a Europa
.América posseeixen les
a
patis

de

joc

i els

ciutats més civilitzades. Les
ínstitucions que avui s'anome
nen Escotes Noves, de les quals
n'hi ha alguns ceutenars a les
13iferents parts de la terra, al
bostat de la biblioteca, inuseus,
laboratoris i tallers deis prin
cipals oficis, teman com a ins
tallaciens cabdals. ilutxes. pis
cines de natació i remes d'es

per

a

si

una

aotuaold

deportiva

en

una

gota d'aigua

altra gota.
En els nostres

temps

a

una

de de

mocrácia, Fart, la ciencia, la
els espeTts I totes les
manifestacions humanes se
gueixen la via universal. Amb
una mica d'informació, dones,
triant el que hom fa en els
minore
palsos, seria
fácil

música,

d'oferir un programa d'educa
ció física d'efectes enlluerna
dore, amb estadi, piscines, pla
tea I pares d'esport en totes les
barriades, servits per una serie
de funcienaris, técnics i pro
fessors especialistee. Aquesta
magnificencia, perb, acabarla
per fer odiar allb que hom volla
presentar com una orientació
definitiva, El vestit ene vindria
gran.
El Vectet de: l'Un, en toteá
les empreses col•ectives ton
eisteix en ofei•ir al poble allo
que realment necessita. Si do
neu

'si

Inés,

sou

une

dilapidadors;

accutenteu amb
uns incapacitats per a dirigir
lo. A la Gran Bretanya. en ele
esports -eón per tradició inin
terrompuda 1 a manifestacid
mes important de la vida so
cial, aquella vida essencialment
anglesa, que considera a tots
els bornes 'de la nació corrí a
formant part d'una familia més
extensa. hi poden anar amb leS
inés tienes ereacions per a
exercitar elS muscles tot fent
jugar la imaginació; perb en el
ncstre país, on no fa molla
anys amb pro feines si hom co
neixia de nom la cultura física,
una cultura de gestos mecánica
fatigants, moltes coses de bo
na fe produirieen violentes cri
tiques. en el eas que no fessin
riure. No li pasea ja una cosa
aixf al proyecte del regidor que
hem e-smentat a les prirneres
rentes?
Situem-nos. La importáncia
relativa que han aconseguit els
esports a Catalunya és un mo
tiu de satisfacció, si ho com
parem amb el que passa en al
tres llocs d'Espanya, perb no
ha de servir per a posar-nos
una bena ala ulls. Ni acl peden
viure amb la riquesa d'infor
meció 1 plenitud de moviments
que
tenen
an
altres pobles
quotidians com "The Sporting
Cronicle", de Alanchester, o
"L'Auto", de París, dedicats a
la superació del eos, l'habilitat
i l'energia, ni magazines a la
manera
del
"Correct Eating
Strength", de Filadelfia, ni en
tre nosaltres s'han prodult gai
res sportmen de
fama univer
sal. Aixb vel dir que en aquest
aspecte, com en molts d'altres,
ens trobem encara en uun pe-.
ríode constructiu, que la cons
ciencia deportiva del nostre po
ble ni está formada ni és ex
cessiva.
No
demanem mes,
dones, d'allb que bonament si
gui capaç de comprendre. Te
nirn )'heme fanátic que es creu
qué en els esports hi ha la ve
ritable solució de tots els pro
blemes, perb les colles d'indi
ferents són molt més nombro
sos.
Tenim l'ohme que els
us

practica
una

com

una

distraed&

vanitat individual

lectiva,

naquestes qüestiomi, j, tot
seguit la d'un centre d'infor

e

temes de literatura la
Imitació d'allá que excelleix a
fora es fa d'una manera més
o menys dissimulada, en qües
tions d'esport és tan exacta
com

Esports Quo Vadis,

1

o una manera

o

cm'

meció

general, que

Esparta.
Una.assessoria

ticament l'actuació en esports
i en cultura física de les es
cotes' mes 'importante d'algun
deis paisos d'Europa mi s'hi
practiquen, té al seu cárrec,
d'una manera general, denar
orientacidne als mestres 1 a
totes les altres persones inte
ressades en allb que es rafe
reix a aquesta branea de l'edu
cació. Es un intermediari entre
els regidors i els mestres; al
tres vegades, entre el públic
els professors, i alguns copa,
entre regidors, mestres i pú
blic, per una banda, I els alum
nes, per una aura. Recult in
formes, Higa capa, redacta ho
raria 1 fa projectes. Allí hom
organitza les rnanifestaciens
gimnástiques i deportives deis
escotare, els concursos attétics

ESPORTIU: Ja tena el !libre

r.sym
•

altra

de guanyar-se la vida,
perb els que els prenen per un
espeetaele, com aquell que
assisteix a una cursa de braus.
formen la immensa majoria.
Ele convençuts de llur fundó
Social, higiénica 1 regenera
dora són encara ben escassos.
Els que han vist en ells noblesa
d'esperit, elegáncia natural
domini deis instints primitius,
els podrfem comptar sense fa

tigar-nos gaire.
Per tant, els projectes que
hem intenti portar a la prác
tica, si hom vol evitar fracaS
sos
lamentables. han d'estar
proporcionats a la consciencia
deportiva predominant. Res de
somniar, per ara. Venturosa
ment, tija vindrá que Catalunya
mostrará al nu5n les minore
realitats deportives que exis
teixen. Mentrestant. ne ens pre
cipitem, no volguem saltar de
maese alt, que podrfem estave
Ilar-nos. "Chi va piano, va
Ion t ano".
Les obres a fer que nosaltres
indiquem com a més adequades
a
Tes. eircurnstáncies actuals
Són, primer (lile les. la creació
d'una assessoria especialilzada'

senyoreta que

una

no

que

ha
era

—Sí,

gbgico-esportiva, 1 exercida per
un professor que conegui prác

I

—Hi ha

volgut dir com es diu.
I. En Sánchez endevini

d,,Ii.

senyoret.
I no espera rnés detalls. Acudí ell
matera a obrir la porta del seu saló.
Del seu saló del batua, el lloc mes
distingit de la casa.
D'ençá. del K. O. desg,raciat, En

Sánchez encara no havia sortit a
l'airé. Passads. la postració deis pri
mera clics, durant unes setmanes féu
Ilit, presa d'una crisi sentimental que
perilla de fer-li perdre el món de
vista. Nit i dia desvariejava pronun
ciant el nont d'Isabel, i allargant
els braços com si amb els dits de
les mans estirats endavant volgués
arribar-hia El temps, peró, cuida
d'amansir el seu sistema nervi6s, i
quan ja començava a estar refet Ii
anunciaven aquella ja inesperada vi

sita. Al començament En Sánchez
cregué que Isabel aniria a veurea, o
a
preguntar que feia, com estava;
després, veient que tot el seu ne

guit

quimera, procura'
treure's aquell pesombre, tallant
era

una

de
so

vint de cop tots els raonaments in
tima que sense donar-se'n compte
prenien el temps. Flavia arribat a
creure'a que Isabel havia dit aquellas
paraules tan de bona fe, que des
prés de la derrota, la mateixa pro
porci6 que tingué faria néixer una
engruna de pietat i qui sap si amb
el temps aquella mateixa píetat fa
ria convertir els sentiments que sen
tía Isabel en una altra cosa més

dolça. ?Qui

sap —pensava

En

estones

Sánchez—

Morató no creu en el naufragi de 1"Evalú".
?Eh
Dies d'angoixam
?QuI va passar entre
tripularas de rEvalú", presoners a l'Africa?
--

Er día 23 de raaig va sortir del
port de Santa Creu de Tenerife,
l'Evalú. El professor Blanco i la
seva filleta
foren acomíadats entu
siásticament pel poble de !a capital
de les illes Canáries. Han passat
des de llavors tres mesos liargs,
Ilarguissims, en el transcurs deis

quals

vegades ens hem pre
guntat, plena d'angoixa la uostra
ánima, quina será la sort que hau
ran corregut els tripulants de l'E
:Juntes

valúa

silenci, atriles,

Perqué
llonga amb excés. Costa una
de creure que el professor Blanco
i la nena Es alú segueixen mar en
llá fidels al projecte d'aquell de
donar, ata bel seu frágil vaixell, la
volta al món, aquesta proesa plena
el

es

per
mica

d'ídealitat i de rotnanticisme...

I

en un

-

llargues

3egona adietó

-:-

Voiuma

D'una

No dabas

d'adquirir-lo

—No,

manera

tingui por.
—No podia pasear ni
i els campionats. Tot aixe, é8
clar, tenint en compte les pos
sibilitats
actuals, dominades
per la situació económica deis
centres d'ensenyament, o la del
Municipi, i, sobretot, per la si
tuació espiritual deis prefes
sors
1 dels pares deis noís,
respecte a la intensitat que ele
exercieis deportius han de pren
dre al c01.1egi.
Sobre aquest aspecte qué con
Siderem fonamental per a reel
xir en tota mena de plans, cal
dran, abans de tct, algunes
conferencies i una tasca per
sistent
diplomática de pro
Selitisme i d'informació. Tant
la riostra pedagogía oficial com
la de les escotes particulars,
que ésu n refleje de la primera
més o menys ben dibuixat, no
s'han assimilat encara les evo
lucions que ha experimentat la
de les altres nacidas, principal
ment en allb que fa referencia
a l'esbarje, a la pugna i al di
namisme consubstancial de la
gent, menuda. Aixf, bona part
de les persones que es dediquen
a
la tasca docent creu que ele
esports, Si no fan mal. no ser
veixen per a res més que per
perdre el temps.
•

(Seguirá

PERE LLORERA
la setmana entrant)

El pitjor que podria fer
Madrid seria obligar els
patriotes catalans a qué
ens carreguéssim de raó.

no

IMAISON
DOREE
Café- Brasserie
Restaurant

venir-lo a vena.
I En Sánchez se sufocava com un
adolescent.
—Li dec una explicació, cm sem
bla
I aquí En Sánchez volia soinriure.
—Necessitava saber que cm per
dona.
I En Sánchez sentia que un nus
a la gorja acabaría per escanyar-lo.
—Vaig portar-me molt malament
amb vosté, Sánchez... He plorat mol
tes vegades penedint-me del que va
passar per culpa meya... Jo cm creía
que voste era com els altres joves
del tennis, que no sentia cap mena
de fe en mi, i que no em distingia
pas daanunt les altres amigues...

—No,

no...

m'ha demostrat que m'havia

equivocat completament. Em perdo
nará, Sánchez?
—No... sí... (No sabia on era.)
—Aquella nit, aquella nit, Sán
chez, la recordaré tota la meya vida.
I Isabel no pogué aguantar més
temps les seves llágrimes.
En Sánchez no sabia que havia
de fer. Plorant també com Isabel.
no
es
movía del seu seient, inútil
esforç el sen de voler-se aixecar i
aconsolar-la. Estava clavat a la ca
dira i no hauria gosat ni tocar-li
un fil de la roba, ni un bri de boa
rissol de les seves mana Intenta
d:oferir-li algun mot tendre, peal) ni
una sillaba pogué formar entre es
seus
llavis. Per fi, instants després
pogué retornar:
—Es que jo, Isabel, cap?, jo l'a

precio molt a voste!
—Grácies, Sánchez.
—Jo, Isabel, faria el que voste
volgués, jo.
—Grades, Sánchez, grácies.
—Perque jo., sap?, jo ern sembla
que a voste
I es mossegá furiosament la !len
gua, arrencant un plor d'arcánge:

Justament

chez.
—Isabel?
—No. No

CARTA D'ESTIU

lobert especial
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Sánchez, aixó no.
vingut per aisca Sán

no,

he
chez. Estava segura del que acaba
de dianie, i no he volgut seguir
l'equívoc ni aquesta tortura mútua.
Sánchez, no hi pensi més en mi.
No hi pensi, sent?
I aquestes paraules fosen el vent
que asseca les parpelles d'En Sán

gui l'esfore

a

día més

cense

eixalat.
—No, no;

1

un

a

cm

miri així. Compren
hagut de fer per

que he
a venir

decidir-me
a
casa
seva.
I
ara pensi quince causes han hagut
de motivar-lo. Sánchez, jo no puc
correspondre als seus sentiments
perque, perque no sé com dir-li, pes
qué no puc; no sé Si pot entendre'm,
si m'entén. M'es molt difícil ex
pressarane. A voste li dec l'expe
riencia Inés gran de la nieva vida,
peró raci's cárrec que he vingut a
casa
seva
per demanar-li que cm
perdoni. lío compra tot aix?a Sán

chez?

confes;

la

a

mar

a

córrer

una

en..

sor.

aventura,

podia ésser. tarnpoc, tractant-se
de qui es tractava, airar a la ven
tura. El precedent era temptador
no

l'exit del ntateix fou el que va de.
terminar-me a acompanyar Blanco.
-_-? A qué fou degut, dones, el
deixaa-lo, clesprés de la seguirá

tripulants?

—Sincerament: pesi al ternps
transcorregut de la sortida de FE
valú del port de Santa Creu de Te
sortida que jo vaig pre
nerife
senciar amb Ilágrimes als ulls i una

etapa?

La pregunta ens ha vingut als
llavis naturalment, obligada en la
conversa que sosten_m, sense
°rubra
de segona iiraenció. .Morató queda
novament
com
capficat. Els seus
ulls blaus
d'un blau color de

—

pena fonda que m'oprimia el cor,
puix que l'Evalú i la gesta que pre
tenia Blanco era una obsessió per
a mi, i en aquells moments, podeu
creure-ho!, la raó de la meya exis

—

mar...

queden

—

legons fiaos,

nos

brillants. durs... Es dina que sestee
mirar veuen no sé qué. Son ulls
d'un borne que no creiem que bagi

tencia,..—pesi, repeteixo a aquests
tres mesos i mig en qué no sabem
res de Blanco, jo no sóc pessimis
ta, jo no puc, jo no vull creure en
desgracia irreparable.
una
—I ala& per qué?
—Perque cunee l'Evalú, i aques
una

—Cree, sincerament. que l'Evalú
ha naufragat i que, o bé Osa
perdut per la immensitat de la mar

plegat

dificultosa i poca
solta la conversa s'iniciava.
—No ho digui pas a ningú que
he vingut.

LA RAMBLA

tir

tenia Blanco eren una obsessió per
que resultés més planera la proeza
que s'intentava...
—Digueu-nos, Morató: ?qué creieu
que pot haver estat de l'Evala i els
seus

us

que va illusionar-me, que va
grescar-me bojament. No era
so

aquests darrers mesos s'hs caracte
ritzat per la seva calma.
—Creieu, dones...?
no

—Isabel!
—Sánchez!
I ja estava. No sortirien d'aquí.

19315,11110EZ

via propolat escometre,

tat molts ni massa grossos quan la
premsa d'aquests dice ha fet res
saltar precisament que l'Atlántic en

si després

—Segui!
—No, és igual.
—Segui, si és servida.
—No; si me'n vaig de seguida.

Mo

boja, pot resistir sobrerament els
temporals que es puguin haver des
encadenat, que no deuen haver es

que tots aquests
tornaven, ara que ha
Vía cotnençat a oblidar-los, quan la
serventa Ii anunciava aquella visita..
era

disposició. Perqué

raba diguem-ho ja, és un bon ca
talá, un catalanista de cap a peus,
que, enamorat de la gesta que pre

ta embarcació que és talment

veritable desfici amorós...?

pensaments Ii

la nostra

a

Llágrimes rebels

Silenci...

Blanco i Morató?

d'aquella catástrofe, produida pre
cisament per culpa d'ella, pesque ell
l'estimava, Isabel comprendria el sa
crifici i experimentaria per a dl un

1

IGNAsi

AMI:

MORALTÓ

Sánchez?
Isabel.
—Es alta? Rossa? Prima?

S'anomena assessoria peda

col
una

ancmenem

UNA CONVERSA

Enric Blanco

gran o que, i aix5 és per a rn: el
més probable, hagi anat a para: a
les costes d'Africa i restin allá Blan
co co i la nena
si sabéssin el que
aquests dies hi penso!...
presoner
d'alguna tribu.
—?I per que suposa uque l'"Eva
tú" pot haver anat a parar a les cos
tes d'Africa?
—Per la tendencia que hi tenia el
professor Blanco. Quan vam sortir
de Cádiz i vam enfilar cap a les
illes Canaries, Blanco va posar
proa a l'oest. Aixó va fer-nos per
dre bastants dies,' car ens vam se
parar lleugerament del camí que hl
porta. De llavors ençá. Blanco te
nia marcada tendencia a cercar sem
pre l'est. I és aixó, precisament, el
que m'ha fet pensar que en sortir
de Santa Creu de Tenerife, Blanco
devia posar proa a l'Est, : obligat

I. Morató
pogut sentir mai Fánim esporuguit,
ulls que saben mirar sense parpe.Ilejar el perill, i afrontar-lo amar
esperit valerós. Descartada, en con

—

—

L'absoluta carencia de noticies
porta fatalment a tete, com de

ens

la

ma, a pensar en
possible tragedia,

pitjor, en
la desapa
rició per sempre més de qui amb
el set gest s'apressava a escriure
una
página d'or, una página me
una

morable

el

en

la História

en

de Cata

lunya...
De fa dies que la hitranquillitat
s'ha fet obsessió. El record de

Blanco,
ens

de la nena, de

deixa. Es

com

un

l'Evalú, no
martelleig,

frisança, com una neces
sitat de saber, d'indagar, d'aclarir
en
el possible aquesta incbgnita,
com

una

aquest misteni que avui dissortada
ment volta les simpátiques figures
deis gloriosos navegants...
Mes... ?A qui dirigir-nos, a qui
preguntar, de qui voler saber el que
tothom ignora? Tot el que sabem
és el que hem dit al comcnçamena
aireó és: que del 25 de maig qus no
se
cap res, absolutament res de
l'embarcado i els seus tripulants...
Scrtida apoteas:ra del port de San
ta Creu de Tener:fe, i res mésI Mis
teria L'intent d una nesta gloriosa,

segueix? O, malauradament, ha aca
bat pagant Blanco amb la seva vida
i la de la nena el seu afariy de por
tar a cap una
nova proeza?...
Esperem,

encara.

Peró,

mentres

será de més,
creiem, veure i parlar amb Ignasi
Morató. Morató fou durara molts
dies el company de Blanco i de
la nena Evalú. Morató ha convis
cut amb el professor Blanco días
l'embarcad& i ningú més indicat

tant

esperem,

no

que dl per a contar-nos el que creu
que pot haver estat de l'Evalú i els
seas

tripulants...

Ilem

aquest,

doncs,

cercas,

Morató,

assabentar-se deis nos.
tres propósits, s'ha posat tot seguit
en

demanar que

perdoni,

que

era

no

he

vingut

a

perdoni, que un
tranquilla fins

estaré

que sabré que vosté ern perdona i
que cm jurará de no pensar-hi més
en mi...

—Sí, Sánchez, sí, ha d'entendrem,
ha de fer-se'n cárrec. ;Pel que m'es
tima, deixi d'estimar-Irle, Sánchez!
I, visiblement excitada. Isabel s'ai
xecá. i prenent la m'a d'En Sánchez
anava a posar-se de genolls...
—Fora, jora d'aquí; marxi!
I com foil, d'un sobtat atac ab
sur& Sánchez es desféu d'Isabel,
sense
comprendre-la, sense arribar
on
ella intentava situar-lo, sense
comprendre el cor d'aquella floja i
el sacrifici que havia fet impulsada
per

sentit de
saber el que

un

pietat

enorme, i

es fria l'abandoná
sola arran del seu batuá, talment un
floc purificat per aquella máquina,
que li havia obert el cor i amb les
llágrimes havia acabat de ne.te

sense

jar-lo...
(Capítol VI de la novella espor
tiva "Quo Vadis, Sánchez?". de
Francesc Trabal.
Segon volum
de les edicions LA

RAMBLA.)

tres
si

és

tots els nostres prece

que
a

—

—

—

í la

no

va

enaltís

nena,

—

quedar-me
seguir al costat del professor Blanco. Ara, no; ara,
I en dir aquestes paraules, els
terra i

Morató, perden

dures isaiágsrim
'enteesci
tamb
EIsé hpren...

por

el

i

de

tota

desprenen

vegades,

JOAN FONTANET
obra, mes personal,

moré,,s,

i fins Ib u

e

-

San-

in

Llegint aquesta novella lieni
pensat més d'una vegada la
el
reacció que pot, portar en
públie esportiu la seva lectura
i fins ereiem que -malgrat la
ironia amb que són tractuts
aspectos de l'esport. ele
espertius de debo s'Inin de sen
pro-

con

.

.

tir encisats davant aquella
sueosa, tan graciasa
sa
tanscosa.
ment
L'intent portat a cap Per
Francesc Trabal; i del qual cor
Catalana
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nfficament se li ofereix.
Sán
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tunadament "Quo
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literatura

re rnés, aquella
ami)
espertiva tan deplorable
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La prosa de Francesc Traba]

fins

agradable.
el

d'un blau color de

—

de

—

une

féu amb "Quo
vadis, Sánchez?", novella que
si no fou premiada no fo pas
per manca de condicicrns ni de
mereixements. Per?) hi havia un
lubte: enaltia prou l'esport? El
Jurat
un Jurat competent
declará que no, i per aixb, be i
reccneixent ele meras indiscu
tibles de la novella de Trabal,
no li bu conceda.
Vol dir que sigui un defecte
el fet de no enaltir l'esport?
Apressem-nos a declarar que
no. Francesc
Trabal ha escrit
una novella humorfatica que és
una glossa de l'esportiu,
segons el nestre concepte, ja és
un enaltirnent del
veritable es

cada

no

biaus

mar...

i he

qun

al final de la segona etapa

que

per

l'esport,

Francesc Trabal volgué

senzillíssim
rnet erilta
en

reconec

aquests poden quel
fer que se sápiga qué
ha estat de l'Evalú i, per damunt
de tot, qué és del .professor Blanco
i de la seva nena, que tant es va
fer estimar de mi...
Pera
i aixó sí que us ho pro
meto, amic
si algun dia es troba
En Blanco
que tant de bo sigui
seré jo ma
al més aviat millor!
teix el qui us vindré a veure a
LA RAMBLA, i as explicaré el
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si bé

que

cosetes

esforços,

corra.

ulls

planera, agil

parlen,

la testen 2/roa relativa. Creieu que
el mes caritatiu és callar i ajuntar
tots els nostres afanys, tots els nos

Quan la Federas:id Catalana
de Futbol organitzá aquell con
cura per a premiar la millor

és

en

no

subjectivament testen una irn
portáncia decissiva, objectivament.

tar-m'hi altre esperit, nitre afany
que el d'ésser útil a Blanco. La
grandiositat de l'empresa que s'Ira

córrer-hi
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mira, i

que

Morató: ?com fou
acompanyar Blanco?
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coses

—

novena

en

ens

possibilitat d'una tragédia. explicar

volgut

*

cap

de nosaltres
—

—D'aixo, amic,

Morató?
—Sí. Hi penso mes que mai.
A tota hora. En tot moment. I si us
haig d'ésser franc, lamento tnés que
mai no haver-los seguit, no correr
la mateixa sort, per triornfar amb
elle o per anullar-me, per desapa
réixer
si és que la fatalltat ho ha

que
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qui

—

inoblidables...
—?Penseu en Blanco

a

que

avui. Ara per ara, prefereixo guar
dar silenci. No fóra humá,
en
aquests moments en qué tots, ádhuc
els menys pessimistes, pressentim la

res
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iluny que estava
aquells moments...
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el decidir-vos

manca

!formular
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Morató calla. Els seus ulls
uns ulls blaus, d'un blau de mar —,
brillen i queden fixos, mirant no sé
on: segurament a un lloc que
ni ell
mateix coneja, perb on hi ha dues
figures, amb les quals va conviure
uns diez esperançadors i unes ho

—Així, Isabel...

—Així, Sánchez,

Tornería tossuts.
pregunta, i Morató

algun temporal a cercar les
costes d'Africa, algun cop de mar
no l'hagi llançat a elles i es
trobi,
ara, com he dit abans, presoner,
junt amb la nena, d'alguna tribu
salvatge.
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