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DEL PARTIT URUOUAIS - SELECCIÓ BARCELONA-EUROPA
Samitier i Cros rivalitzaren dilluns en acometivitat: La ferma resistència de Fiorentino i Andrade
es posa de manifest en aquesta instantània
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ELS FUTBOLISTES
URUGUAIS
Els jugadors de l'equip uruguai, vencedor
del torneig de futhol de les darreres Olimpíades,
es troben en llur majoria entre nosaltres i aixa
ens dóna l'oportunitat de considerar com aquests
jugadors aficionats han fet per la seva pàtria
molt més que no pas cinquanta sindicats d'iniciativa o agències d'informació.
País jove, l'Uruguai ha donat ja a les arts
i a les ciències noms il·lustres, perè, amb tot,
ben pocs eren els qui abans que la bandera blaubarrada onegés en l'Estadi de Colombes coneguessin la seva existència.
L'esport ha servit a aquest poble per .a donar-se a conèixer, per a què les coses d'aqueix
país fossin considerades amb simpatia. L'esport és, doncs, com l'art, la ciència i la literatura quelcom que acosta els pobles i, com ja ha
estat demostrat abans d'ara, un poderós element d'expansió internacional als pobles novells
que, com la República Oriental de l'Uruguai
van plasmant amb amor i coratge la seva personalitat.
Nosaltres creiem que la glòria d'aquests
jugadors uruguais és ben legítima i que aquesta
glòria tan seva no la comparteixen amb ningú.
Ells han elaborat amb constància en la branca
de l'activitat esportiva una tècnica i una disciplina que els ha valgut un esclatant triomf i a
ells sols els pertoca gaudir de la recompensa
que els ha estat atorgada.
Un lleu examen fisonòmic dels jugadors
uruguais ens orienta tot seguit amb referència
als seus orígens "gauchos" o llatins, dada que
corroboren els seus cognoms italians i espanyols. Prendre peu d'aquests factors per a envanir-se o reclamar una part en els beneficis és
en nostre concepte pueril i el que així ho fan
bo i pretenint actuar de Mentors assenyats el
que fan en realitat és actuar inoportunament de
parents pobres...
...Els catalans teniu esportivament arreu del
món molt mala fama—ens deia encara no fa
unes hores un directiu uruguai;—sou titllats de
practicar un joc poc noble i d'ésser parcialíssims en les vostres apreciacions. Nosaltres—-afegia—hem constatat amb veritable joia (i no ho
diem per a afalagar-vos) que això no és veritat
i afirmem ben alt que cap públic del món s'ha
comportat amb nosaltres, com vosaltres.
permès gaudir del bell espectacle del joc urupermés gaudir del bell espectacle del joc urugiiai, ha aconseguit que tot un poble per boca
de la seva més alta representació esportiva rectifiqués un judici erroni i fonamentalment tendenciós respecte de la nostra manera d'ésser.

3àsc uI e
Arques per a cabals

Pibernat
Carrer de Parlament, 9

A les tribunes ningú! Tothom en els terrenys de
joc!
Mariscal Petain
La cosa més digna de la qual podem ocupar-nos, és
la forma humana.
Goethe
No! el front no perd el que guanyà el tors. Es que
un tronc sòlid sota una dura escorça impedeix a l'arbre
donar fruits i flors t
J. Richepin
* * *
Amb motiu del partit jugat dissabte al camp de
VEuropa", uns periodistes comentaven l'actuació de
cada un dels factors que hi havien intervingut.
—El que no m'ha agradat és En Comorera, digué
sobtadament un d'ells. Estranyesa general, entre tots
els altres.
I és que el company havia pres En Girardin per En
Comorera...
* * *
El segon dia dels uruguais hi hagué un petit incident. En Bosch sofrí una lleugera contusió que el féu
sortir durant tres minuts, perd mentrestant, l'Elias ja
cl substituïa. En Planas també hagué de retirar-se
uns moments i fou reemplaçat per Solà. Després d'aconseguir els uruguais l'empat per segona vegada.
Planas tornà a retirar-se i sorgí de bell nou, En Solà.
Indignació entre els americans.
"—Senor!—exclamà un d'ells—esto no es un "cuadro". Son noventa minutos por relevos..."
* * *
Certament i dit sigui amb tots els respectes deguts,
si prosperés Vexemple que va donar diumenge el director tècnic del "Barcelona"', aviat el futbol seria
comparable al rugby americà. Allí els equipiers poden
reemplaçar-se tantes vegades com volen i per això no
'•'s d'estranyar que els que guanyen no siguin sempre
li millors, sinó els més abundants en nombre.
Ara imaginem-se amb els 10.500 socis que compta
el Cluh (segons el darrer cens), qui podria plantar-li
cara...?
* ••

Els jugadors uruguais, ultra les seves excel·lents
condicions al camp, han donat prova d'una esportivitat
magnífica. Vegi's sinó: Quan perden el partit se les
heuen i es peguen entre ells.
Aquí, audn es perd el partit, hom se les heu i
t>erja... als altres.
* ••
Dissabte passat, a la tribuna de I'"Europa" i en el
descans, se sentí una veu aixordadora que deia: Em
iugo cinc durus a favor del "Barcelona" per a
demà..." Vinqué el magnífic gol d'En Cros, i la mateixa veu cridava més fort encara: "Em jugo deu
, durus pel " Barcelona..." Els uruguais trontollaren de
debò vers l'acabament i aquella veu, ja del tot enregoItada vinga cridar: " Vint durus a que demà guanya el
"Barcelona..."
L''endemà al camp.de Les Corts i després del primer gol magistral de Samitier era sempre el mateix
d'exclamar: "Què us deia jo? Quaranta durus em
iugo encara..." Naturalment, ningú no va acceptar la
juauesca, i l'home va encetar un "havano" plé de satisfacció.
* * *
L'Andrade., el famós mig dels uruguais, després del
partit de diumenge va deixar desconcertat al públic, el
oual després de llegir-ne els elogis que d'ell s'havien
fet en ocasió de l'Òlimpiada es creia trobar tota una
alt^a cosa.
" I aquest és el Samitier negre? es preguntava
un... No passa de Motitesinos i encara gràcies..."
* ••

A la dreta de l'Eixample hi ha un garatge propietat d'un senyor més conegut pel pseudònim que pel
nom veritable, la vida i miracles del gual constituirien
primera matèria per a un article sobre personalitats
pintoresques del motorisme barceloní.. Un dia que hi
vàrem entrar veiérem tot de trastos del temps del primer Panhard-Levassor. Res, els Invàlids de l'Automobilisme.
.
,
Llavors ens explicàrem per que hi ha un rètol a la
porta que diu: "Se alquihn carretones".

Número solt: 30 cèntims

Al dir dels representants de l'esport anglès • (dels
amateurs, naturalment), les Olimpíades modernes no tenen altres qualitats que les de corrompre encara
d'una manera més viva (per bé que això sembli ben
difícil) el sentit i (I concepte del pur esportiu.
D'aquest pensament sorgí la creuada, que s'ha iniciat a aquell país contra la participació britànica als
focs Olímpics. Però, sempre s'exagera. Car, si no haguessin estat les Olimpíades, jqui sabria una paraula
dels uruguais i de tots els futbolistes sud-americans?
Sinó, vegi's ara: Uruguais, argentins, brasilenys per .,
Europa, que amb llurs "jiras" triomfals 0 no, van
emplenant-se la butxaca d'ua manera fabulosa.
En canvi>, un català amic nostre, fa sis o set anys,
tornava de Montevideo, on havia fet una llarga estada,
i per encàrrec dels federatius de l'Uruguai va fer pro*
Posicions als espanyols per a organitzar el viatge d'una
^elecció uruguaià. Condicions: 30.000 pessetes per jugar tots els partits que la Federació Espanyola voldués, durant quatre mesos. Tanta era l'ànsia d'aquella
bona gent en atravessar el bassal.
Naturalment, la proposició dels "hermanos" (heu's
aquí que no recordem ara si els espanyols són germans
0 pares dels americans), ni va merèixer l'honor d'ésser presa en consideració.
Avui, després de les Olimpíades, 30.000 pessetes no
arriben gairebé a la meitat de la "paga i senyal" que '
han exigit els uruguais per fer tres partits... Aquests
anglesos són els que tenen fama de gent practicà, i
reneguen dels Jocs Olímpics?
* * *
La presència de Castro en l'equip americà ha tornat
a fer parlar dels futbolistes mancos i tot és retreure
equips estrangers per a recordar-ne la presència. Es
el nostre deure fer memòria del ja desaparegut d'aquest món, En Canals, YexceUent back badaloní que
havia captivat el públic de deu anys enrera per les
seves valentes entrades.
Tenia un braç amputat arran de l'espatlla, però això
no era obstacle perquè fos en aquell temps un jugador
notable i que a més a més hagués motivat molts penaltys... per mans.
* * *
Qui no sap que En Saqi, el simpàtic extrem esquerra del "Barcelona", ha nascut a l'Argentina?
Mira, va dir-K dilluns el corresposal d'un diari bonarrense, tinc ordre d'e telegrafiar per urgent tots els gols
que s'entrin. A veure si avui el teu nom surt a les pi- .
çarres de Buenos Aires...
—Ho procuraré, es limità a respondre En Sagi.
I en efecte, als i$ minuts d'haver començat el joc,
el seu nom devia escriure's en els transparents de la
capital^ del Plata. • . • .
D'això se'n diu un home de paraula.
* * *

1

El corresponsal madrileny de El Mundo Deportivo,
en comentar l'actuació deficient de diversos boxadors
estrangers a la capital d'Espanya, fa saber als esmentats que, pugilísticament parlant, Madrid no és ni
ha estat mai una perllongació d'Algèria, Tunis 0
EaiPte.
El confrare té raó, Alqeria sol posseeix quatre
boxadors, primera sèrie, Paumelle. Ascensió, Tendero
i Munoz, que ostenten records brillantíssims. Ni Madrid^ ni les dues Costelles plegades poden presentar
avui per avui qtiaire homes que valguin com els esmentats.
.'
'
* * *
Per a assabentar el públic sudamericà dels tres
Partits que han jugat els uruguais s'han tramès ep
tres dies quatre mil mots, ço que ha constituït el record de les informacions telegràfiques d'esport. Els
ràbies i radiogrames eren posats urgents tardant uns
ileu minuts en anar des del camp de Les Corts a
Montevideo.
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Esportius il·lustres
El partit més divertit i el gol més decisiu
Allò que hom fa a Anglaterra
Pompeu Fabra, tennista i nedador
Catalans il·lustres i sportsmen madurs
Josep Pla, nedador i futbolista
. Rosend Llates^ poeta i «rugger»

5
Els jugadors de futbol són tan nombrosos entre les
persones que tenen alguna posició preeminent. Això
o vol dir que no hi hagin equips on' figurin persones
distingides dintre la seva professió. Sense anar més
lluny, cada diumenge Juga al futbol un equip d'intellectuals, en el qual figuren els següents: el conegut
pintor Domènec Carles, que, segons s'assegura, és un
bon porter; el pintor Rafel Benet, que fa d'extrem
esquerra; el director dels Jardins Muicipals, Nicolau
Rubio; el distingit arquitecte Ramon Reventós, etc.
Al rughy, que sapguem, només hi juga un intel·lectual que és el poeta Rossend Llates.
Hem fet nna petita llista de personalitats que practiquen algun esport, amb certa continuïtat i en un dia
per atzar. Kstem segurs que si obrissim una enquesta,
els casos de gent il·lustre que practica algun esport
sortirien a cents.
Cal advertir que, exceptuant Plà i Llates, totes les
persones que hem sitat passen dels trenta anys, la
majoria d'ells dels quaranta, i alguns, dels cinquanta.
Hi ha, dnnes, un gran nombre de personalitats que
practiquen algun esport. Caldria que aquest costum es
generalitzés. El dia que els camps de futbol no es
veiessin tant plens com ara, perquè una part de la gent
que hi va, hagués de jugar a llur torn, fóra senyal
que s'ha c-xtès una concepció de l'esport més beneficiosa per a l'individu i per la Pàtria.

Un dels principis fonamentals de la nostra revista és
que el veritable esporttnan no és l'espectador dels esports, sinó l-'actor. L'esport és molt avantatjós d'arord. Però els avantatges de l'esport venen de pracücar-lo i no de veure com els altres el practiquen.
No es tracta pas de practicar-lo d'una manera excel·lent. No tothom ha d'ésser un Samitier o n Alonso, posem per exemple, Es tracta de practicar-lo com
se pugui. Precisament una de les gràcies de practirar l'esport està en que quan hom ho fa malament és
ngradable.
Un home que conegui el futbol per haver vist molts
liartits o bé jugat ell mateix, es troba que la inmensa
majoria dels partits no el diverteixen. El 90 per 100
dels partits són ensopits i el 10 per 100 restant són
divertits només a estones. En canvi, el partit on un
JOAN CREXFXT.S
tnaeix fixa és sempre divertit. Només sortir al camp
i sentir l'aire fresc a les cames, ja dóna una mena de
'llllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHIlllllllllllllllllllllll
ioia que cap emoció de les que hom sent veient jugar
]>ot igualar.
I per un gol! El gol més decissiu i brillant que
s'hagi pogut fer en un campionat no és comparable en
emoció al que fa un mateix fins quan prové de pífia
tnés grotesca dels contraris!
Aviació catalana
No s'ha de mirar, doncs, de jugar meravellosament
1*r j'egar. L'esport s'ha fet per practicar-lo sia com
Els fundadors de L'ESPORT CATALÀ m'han fet l'hosia; no per practicar-lo com un as.
nor de confiar-me aquesta secció. Allunyat feia
Nosaltres ens estimaríem més tenir pocs asos i
temps de los tasques periodístiques i perdut l'entremolts esportmen corrents, que no pas a l'inrevés.
nament d'escriure, vaig dubtar un moment, un moA Anglaterra, que és el pais clàssic de l'esport, no ment tan sols; després vaig acceptar remerciant.
!ii h agran asos. sobretot no n'hi ha en proporció a
Era una nova i valuosa posició que se m'oferia,
l'extensió que allà té l'esport, però, en canvi, tothom,
des d'on poder continuar la lluita per la nostra avia«rn una època de la vida o altra, i molts en tots els
ció; era tornar allà on vaig començar l'any 1910;
temps, practiquen uns odiversos esports.
era tornar a la propaganda escrita (llavors no en
Algunes de les personalitats il·lustres angleses s'han
podia fer d'altra), i no vaig dubtar més. La meva
líJstingit a la seva joventut, en algun esport, com
manca de condicions literàries la supliria amb l'enMr. Mac Kenna, ex ministre i una de les personali- tusiasme i !a fe del que sent sincerament un ideal.
tats més importants de la política i les finances, el
Sortosament, les coses han millorat moltíssim des
l'jual, durant alguns anys, fou un puntal de l'equip d'aquells .temps. L'aviació és ja una cosa consagrada
d'Oxford, a les regates anuals entre les seleccions
per tot el món : Quant de camí fet, en tan poc temps!
< )xf ord-Cambridge.
Avui ningú discuteix la seva existència, ningú en
«En el nostre país, entre les personalitats il·lustres
dubta, la realitat dels fets s'ha anat imposant de dia
iiue han practicat a la seva joventut amb gran mèrit
en dia, i avui és ja una cosa admesa per tothom.
un esport, el cas més notable és el d'Esteve Terrades,
Nosaltres, en aquest, com en alguns altres aspectes
l'eminent matemàtic, catedràtic de la Universitat, que de l'activitat humana, anem bon xic endarrerits; i
iugà a fubol amb el "Barcelona" i ha estat campió
fins ara no comencem d'interessar-nos per la més
d'Espanya. També l'economista Josep M.» Tallada
bella de Ics conquestes de l'home, fins ara no ens
fou un excel·lent jugador de futbol.
Hi ha molta gent que practique un esport o altre
durant tota la vida A Anglaterra, el tennis, i sobretot
cl golf, no s'abandonen mai. Tothom ha vist fotografies de tots els primers ministres anglesos des de
Maldwin a Mac Donald ,amb el clàssic vestit de golf
i ris estrès de jugar-lo. Tothom veié les fotografies
de la conferència de Cannes, on Lloyd George ensenyà de jugar el golf a M. Briand- Altrament, cada
:my s'or<»anitxa un campionat de golf entre parlamentaris a Anglaterra.
Al nostre país no és tant corrent que un home pracliqui un esport més enllà dels trent aanys o quan té
una posició1 respectable. Hom té la idea absurda que
l'esport és cosa de joves irresponsables i que no escau
t les persones que són o volen passar per serioses.
Hi ha, però, casos (i casos bastant nombrosos) de persones alliberades d'aquests prejudicis.
Heu's aquí uns quants casos de persones notabilíssimes dintre la seva professió que practiquen un esport a casa nostra.
Pompeu Fabra, l'eminent gramàtic, és un bon ju:-ïador de tennis i un bon nedador. Pau Casals, un
•lels prestigis mundials que tenim a Catalunya, juga
també al tennis. També hi juga el conegut espectaïista en malalties de l'estòmac Dr. Tarruella. El
Or. Tructa és un excel·lent nedador. Lluís Nicolau
. il'Olwer, el nostre gran helenista i polític, practica la
natació i l'esgrima.
Tanibé és un impertèrrit nedador el poeta Miquel
l'errà. El formidable periodista Josep Pla, ha estat
un bon jugador de futbol. Ignorem si a l'estranger
firactica algun esport. Però, quan va a la seva terra,
Calella de Palafrugell, passa tot el temps que pot a
"l'aigua.
'
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Con JACK inarrugabie
a pessetes 1,SO un
is assortit en corbates

donem compte de la seva trascendència en la vida
dels pobles, i fins ara no comencem de comprendre
la importància que tindrà en l'esdevenidor a la nostra
terra.
Altrament, encara que, deixant-nos dur per una
apatia suïcida, volguéssim desentendre'ns del magne
invent i les seves conseqüències, no podríem; puix
que la nostra situació, verament privilegiada, ens situa
en el pas obligat d'important línia de tràfec .aeri
mundial, i Barcelona serà, per la seva densitat de
població, per la seva indústria i pel seu comerç, el
centre més important que trobaran les naus aèries
en llur trajecte.
Els catalans no podem en cap manera desinteressar-nos de l'aviació. És precís que sapiguem aprofitar les facilitats que ens dóna la nostra situació geogràfica i organitzar-nos per treure'n tots els aventatges morals i materials que se'n derivin. Tant més
ràpidament com sigui possible, havem de començar
aquesta tasca, traçant les rutes aèries, preparant i
seleccionant un personal tècnic i competent, creant
una indústria aeronàutica i orientant-hi les nostres
finances.
Molt llarga i feixuga pot semblar aquesta organització, però no en serà tant, de bon troç, si aconseguim un objectiu previ: la formació d'una opinió
favorable, creant un corrent de comprensió, de simpatia i d'amor per l'aeronàutica. Havem, doncs,
d'identificar la propaganda i la divulgació dels nostres ideals per tot Catalunya; portar al convenciment
a tothom de les realitats de l'aviació, demostrar els
seus avantatges.
Si aconseguim crear aquest ambiente propici, la
resta serà cosa fàcil, de conseqüència lògica; si aconseguim que la nostra gent s'interessi de veres per
l'aeronàutica, el seu ràpid desenrotllament entre nosaltres serà un fet immediat. He cregut sempre—i l'experiència m'ho ha confirmat en totes ocasions — que
les poques iniciatives que han, sorgit en aquests darrers anys en pro de la nostra aviació, no han tingut
l'èxit que algunes es mereixien, degut a la manca
d'un ambient favorable. Sense aquest estat col·lectiu
d'opinió, no hi ha res a fer, puix serien inútils els
esforços i tots els treballs.
A això amb preferència anirà la nostra atenció, és
a dir, a tot allò que directament o indirecta ens porti
a la propaganda, difusió i vulgarització de l'aviació
a Catalunya.
JOSEP CANUDAS

NOVES
Saló automòbil i d'aeronàutica
Es ja un fet la celebració d'una secció d'aeronàutica, anexa al Saló Internacional de l'Automòbil d'enguany.
Si no anem errats, aquesta secció constituirà
un verible èxit, puix reunirà bon nombre d'a- .
vions de variades utilitats i entre ells diverses
modernes concepcions de la indústria aeronàutica.
Sembla assegurada la participació, per ara, de
les entitats i cases següents : «Unies Aèries Latecoérè», que hi exposarà dos avions de transport moderníssims : el «Lat. 15», bimotor, i el
«Lat. 17», tnonomotor ràpid. «Escola d'Aeronàutica Naval», amb dos aparells : un «Blackbürn»
torpediner, i un hidro-avió «Savoia», construït
als seus tallers de Can Tunis. «Construccions aeronutiques Loring», que exposarà quatre avions
de la casa Fokker : •. un de caça, un de bombardeig, un d'escola i un de turisme. «Penya de l'Aire», que presentarà dos avions propietat de socis.
«Aero Club de Catalunya». No se'n sap res de
segur, però sembla que exposarà un avió. «S. A.
T. A. M. i alguna altra casa que exposaran accessoris.
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R E M
Regates «Copa Primavera»
Unes tripulacions que es presenten tard
i s'enfaden.
Amb el nom de regates «Copa Primavera» tingueren lloo el passat diumenge en el nostre port
aquestes regates anunciades i organitzades per la
Federació Catalana de liem i que malgrat ésser
obertes a tots els nostres cercles nacionals no pogueren recollir altres inscripcions que les dels clubs
barcelonins, Es ben de doldre aquest allunyament
quasi absolut del cercle tarragoní. Sense fugir d'aquest caràcter local que tenen les lluites del rem,
trigarem molt que el nostre esport sigui comprès
i admirat, com deuria ésser, per tots els catalans.
Mentre duri aquest etern intercanvi entre els dos
cercles barcelonins, existirà aquest entusiasme tan
relatiu que motiva fets tan llastimosos com els ocorreguts els passat diumenge, en el qual la meitat
dels concursants feren tard a l'hora assenyalada
i que en topar amb la digna i lloable actitud del
jurat de donar les sortides amb rigorosa puntualitat els elimina de les regates.
Gom honor a l'enunciat de les regates, un veritable dia primaveral féu de març a aquesta mani- /
festació .te rem, que podem dir que obria la tempo- '
rada, sense que el vent molestés en el mes minim
i sobre una mar ben llisa, amb una puntualitat ben
poc corrent, es donà l\ sortida a l'únic inscrit en
la categoria de skiïf, Berdugo, del Club Marítim,
que efectuà el recorregut amb bona voluntat, però
sense demostrar cap domini en la conservació de
la recta ni la seguretat d'un ritme flxe; al nostre
entendre, li falta molt per arribar a ésser un veritable contrincant dels veritables «skiffman» internacionals, Ultra els defectes apuntats, li notem un
defectuós i poc ràpid atac que es tradueix en un
continuat «pas de serra» en la marxa del bot. En
compensació a aquests defectes se li nota una extraordinària fe, prometedora de millors actuacions
que tant de bó no es facin esperar.
Un domini absolut sobre els seus' contrincants
demostrà l'equip Martínez; en la regata dels quatre
outrigger el seguiren els seus companys del Club
Marítim tripulant el «Sedó», a continuació l'«Olímpic» del Club de Mar i rerasagats el «Jaume I» del
mateix Club. L'impressió d'aquesta regata íou de
franc domini de l'equip Martínez; els seus components demostraren un conjunt força acceptable, els
altres amb tot i haver establert regulars distàncies
entre ells no dubtaríem a fer-los entrar en una
mateixa classificació.
Els iols a dos .—que eren dos i tots del Club
Marítim—feren una bonica sortida, destacant-se
l'«Oxford», la tripulació del qual amb tot i dur una
"boga força imperfecta, per la constitució més atlètica dels seus components demostrà un franc domini sobre els seus contrincants, aclaparant-los de
tal manera, que faltats d'ànims • abandonaren la
cursa a mig trajecte.
La regata d'outriggers a vuit, el plat fort de tot
programa de rem, es convertí també en una regata
social per la mateixa manca de puntualitat dels
«defenders» de «Marítim». Els dos bots dels Club
de Mar feren una cursa bastant disputada, la recta
d'ambdós deixà força a desitjar; una marcada superioritat es notà tot seguit sobre del primer; però
creiem que havia d'obtenir una major diferència
sobre els seus contrincants.
Els outriggers a dos, tal volta per una solidaritat
mal entesa amb els seus companys tocatardans,
tampoc estigueren a l'hora a la sortida, per la qual
cosa el jurat anul·là la regata.
El resultat tècnic de les proves fou:
Skiff.—Berdugo, amb «Guifré», Club Marítim,
7,58".
Outriggers a quatre.—1. «Doris», del Club Marítim», per Omedes, Coll, Otin, Massana, timoner
Martínez, 7,58", 3-5.
2. «Sedó», del Club Marítim.
3. Olímpic, del Club de Mar.
4. Jaume I, del Club de Mar.,
Iols a dos.—«Oxford», del Club Marítim, per
Bigorra, Anet, timoner Banús, 8,53", El «Cambridg»,
es retirà.
Iols a quatre.—1. «Marquet», del Club de Mar.
per Esteve, Aulesti, Sanz, Murià, timoner Martí
2. «Salou», del Club de Mar.
3. «Rafel de Casanova», del Club de Mar.
Outriggers a vuit.—1. «Tetis», del Club de Mar,
per Vila (R.) Perea, Vila (LI.) Arterò, Forns, Sarsanedas (A.) Mestres, Julian, timoner Seriflà, 6,30",
1-5.
2. «Catalunya», del Club de Mar.
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MOTORISME
Els motoristes catalans al Tourist Trophy

Una iniciativa que cal dur
a terme
Les curses en pista fan treballar la màquina, sobretot el motor; les curses en circuit, demés de tots
els òrgans de la màquina, fan treballar el conductor.
(Això que s'ha dit, simplificant la qüestió tant com
•Vha pogut, dóna a entendre l'eficiència d'una i altra
jmena de curses. Ens referim, és clar, a les curses de
velocitat.
Que malgrat els autòdrotns es segueixin fent curses
en circuit en seria una prova experimental tot i l'escàs nombre de pistes existents a Europa; encara reforça la valor de les curses en circuit el fet que hom
afegeixi als autòdroms un circuit de carretera i es
procuri que aquest darrer sigui un mostruari, un circuit síntesi on es trobi de tot: pujades i baixades, viratges fàcils i difícils.
De totes les proves motociclistes de velocitat sobre
circuit no n'hi ha cap de la importància que, cada any
més, assoleix el "Tourist Trophy". Aquesta importància no li ve solament de la prova per ella mateixa,
sinó més encara dels alliçonaments que en treu la indústria anglesa, seguits en gran part per la resta de
constructors europeus i àdhuc els amerjcans comencen
de deixar-se'n influenciar. Sense por d'exagerar, es
pot ben dir que la moto d'avui dia és filla del banc
d'assaigs que és el rircuit de la Illa de Man.
La legislació anglesa, ultra limitar la velocitat,
àdhuc fora de poblat, prohibeix la celebració de curses de velocitat sobre carretera. La Illa de Man, però,
es regeix per un estatut de "dominion", la qual cosa
li permet una legislació local per la qual no sols es
permet el T. T. sinó que és protegit i tot, per tal
com reporta beneficis estimables al país, com en reporta allò que origini un fort moviment turístic.
A més a més d'aquesta raó prou poderosa, en el
circuit de la Illa de Man hi estan representades totes

les menes de carreteres que hom pugui trobar, tret de
la carretera intransitable, exemplar malauradament
massa conegut a casa nostra, tant que és l'inconvenient
més difícil de solucionar quan es tracta d'organitzar
una cursa de velocitat damunt circuit.
El recorregut del T.T. és sensiblement rectangular, de
6o quilòmetres poc més o menys de desenrotllament,
part d'ell format per veritables^ carreteres de muntanya que uneixen l'altiplà central amb la costa nord de
la illa.
Per la naturalesa mateixa d'un circuit així, la velocitat absoluta disminueix d'importància davant la velocitat mitjana. L'accidentat del terreny en fa una prova dura en la qual tots els òrgans de la màquina han
de treballar: no són rares, doncs, les avaries de tota
mena que produeix la successió sovint sobtada d'acceleracions i frenades.
La qualitat de la cursa, per tant, depèn molt del
coeficient personal del conductor; la seva virtuositat, sang freda i precissió de maniobra són un factor
importantíssim; fóra esperar massa de l'atzar aspirar
a un bon lloc en la classificació si no tinguessin, moto
i corredor, prou condicions.
Tot això fa que la inscripció sigui ensems nodrida
i selecta, que els ensenyaments del T. T. siguin seguits pels projectistes i que quasi pugui dir-se que en
esguard a la més clàssica de les proves de motociclisme siguin adreçats els esforços i les recerques dels
constructors.
'
La participació estrangera en el T. T. no ha estat
mai gaire abundant, no sabem ben bé per què. Es cert
que hi han pres part alguns corredors americans,
sobre Indian; que l'any passat la casa Peugeot s'hi va
inscriure i que també italians i àdhuc espanyols hi han
corregut (aquest any mateix és segur que d'aquests
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darrers n'hi van tres), però les màquines i pilots anglesos han estat sempre en aclaparadora majoria. La prova, doncs, s'internacionalitza cada any més.,
Al nostre motorisme, en el qual manquen proves de
velocitat de prou volarà, prendre part en una de la
mena del T. T. és alguna cosa que hem de procurat'
jue passi de projecte i sigui un fet tangible. Tenim
primera matèria: corredors que malgrat la nostra limitació han demostrat ésser de pasta de gran corredor,
però no han pogut esmerçar totes les qualitats que
posseeixen i augmentar-les amb proves de veritablt"
importància. Ara és una ocasió de suplir aquesta deficiència; no fem cap favor als anglesos, que en realitat no ens necessiten, sinó que afavorim el nosti:
esport, ja que contribuiríem a formar corredors de velocitat de gran escola i les» nostres proves augmenta
rien en interès, car la participació catalana al T. T.1
portaria també, una més nodrida representació dt
ai ;rs estrangers en les nostres proves.
Tothom que s'interessi per l'esport català està obli •
gat a prestar tot l'ajut possible a aquesta iniciativi
prescindint de minses qüestions de capelleta.
Que no guanyaran els corredors catalans que hi va gin? Aquesta objecció no té cap valor ni sobre aquest
punt ningú no es fa il·lusions ni cal que se les faci.
Sense ganes de molestar a ningú, si un corredor nostir
guanyés hauríem d'atribuir-ho a una sort excessiva.
Ja que la nostra indústria motorista tot just comença i pot permetre's el luxe de trametre corredois
a cap prova internacional i que, d'altra banda, cap
amateur està en disposició de suportar les despests
que representen viatges i estada, que els corredors ca
talans puguin lluitar en el T. T. ha d'ésser obra cot •
lectiva. Haurem nosaltres mateixos de tirar-nos en
cara allò de l'avara paveria?
CABOT

Les organitzacions del Moto Club

La prova de regularitat
Barcelona- Valencià
Com tot el que organitza el Moto Club de Cata
lunya, la prova del diumenge, proppassat havia assolit una inscripció nombrosíssima: 52 corredors esta
ven disposats a prendre-hi part, xifra que ja no és entre nosaltres res d'extraordinari. Segons les màquines,
hom exigia als corredors velocitats de 32, 33 i 40
kilòmetres per hora.
L'itinerari era: Barcelona, Gavà, Sitges, Tarragó •
na, Vilaseca, Perelló, Ampolla, San Carlos de la R à :
pita, Vinaroz, Benicarló, Alcalà de Chisvert, Torreblanca, Oropesa, Benicàssim, Castelló, Villarreal, SÍIgunto i València, total uns 358 kms.
Han pres la sortida 49 corredors, dels quals 10 han
hagut d'abandonar. A l'hora de tancar l'edició no se
sap encara la classificació, donada la feina que hi h:i
a establir-la. La impressió, però, és que els corredors
ho han fet tan bé que hi haurà un xàfec de medalles
d'or, la qual cosa no és tampoc cap novetat en lus
proves de regularitat que tan bé i amb tanta de freqüència organitza el Moto Club.
A son temps, doncs, darem la classificació oficial.
Per ara assenyalem que ha estat un èxit més en hi
llarga llista dels assolits pel Moto Club i apressem-nos
a felicitar aquesta activa entitat que tant fa per ;it
nostre esport. .

La subscripció iniciada per Penya Rhin a fi de reti •.
litzar el projecte de l'anada de dos motociclistes catalans al T. T. anglès ha trobat una excel·lent acollida.
Mancada la col·laboració d'altres entitats amb què
hom havia comptat, l'esplendidesa d'alguns particulars
ha suplert la no col·laboració d'aquelles. Falta ben poc.
per assolir la quantitat que es.creié necessària. Això
demostra que la iniciativa de Penya Rhin respon a un
desig unànime dels nostres esportmen.
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Les jornades dels Campions Olímpics
a Barcelona
Paraules d'obertura
No tenim intenció de fer esment de totes les anades i vingudes dols nostres simpàtics hostes, els jugadors uruguais que han vingut representant al
Club degà de Montevideo, el Nacional, el de més
gloriosa tradició, potser, de Sud Amèrica, que seguint el seu viatge triomfal per Europa, han començat la seva visita a la península, venint a caure
per uns dies a la nostra Ciutat, per tal d'exhibir les
cxeeel·lèneies del seu joc davant el públic català.
La nostra tasca ha de limitar-se forçosament al
comentari dol que ha succeït als camps de joc. Cert
que la visita dels Campions Olímpicts ha interessat
en grau màxim els aficionats catalans, que es complaurien llegint, àdhuc, el diari detallat de la seva
vida, que tanmateix es faria interessant per les
facècies a què tan donats són els americans i pels
gjrs pintorescos de la seva parla, com per l'expressió dels seus caràcters psicològics.
Però com que no es tracta de fer un article anecdòtic per un nmgazine sinó unes fantasies crítiques
per a una revista esportiva, hem de circumscriure
la nostra tasca al que hem vist als camps del Barcelona i de l'Europa aquests dies, que tanta significació tindran dins la història de l'esport català.

El partit de propina
Els jugadors del primer bàndol .del Nacional havien de jugar a Barcelona tres partits, com és sabut.
No siiheni bon bé el procés seguit per tal d'arribar
a convenir-ne quatre. Però és de suposar que l'Europa, davant la nova que en el primer partit, s'havia d'enfrontar amb un equip sense olímpics es
basquejà per a conseguir que es complís el convingut d'oposar al bàndol dels Campions mundials
ui primer de. LYx-campió de Catalunya, ajornant-lo
si calgués. Així os féu, i per tal que no es perdés,
el dissabte es convingué a celebrar un encontre
entre reserves i un bàndol de l'Europa.
Aquest partit atragué al Camp de Gràcia nomliroaos aficionats desitjosos de fruir de l'avenç que
els reserves excel·lents del Club uruguai els donarien de,, l'estil de joc que féu famosos els Campions
dol món.
151 partit es pot dir que no defraudà. Es veritat
que el públic gairebé en totalitat rebé amb certa
fredor el primer temps. En fer-se elogis calorosos
do qualsevol eosa, hom té tendència a la hipèrbole,
en sentit que, en fer comprovació de la veritat dels
mateixos, creu que s'ha de trobar amb quelcom
irreal. El futbol, com tot ço que és humà, té un
límit, en nrribiir al qual s'entra a ço que és ideal.
El públic es I roba amb jugadors de carn i ossos
que jugaven per l'estil dels nostres, però un bon
xic millor, i se senti, si no decepciouat, quelcom
dcsil-lusioriíit. Si el que feren els davanters i mitjos
uruguais bo tinguessin fet els de l'Europa, la cosa
hauria canviat d'aspecte, però fent-ho els altres
semblava tenir menys vàlua,
Objectivament vista la lluita, cal convenir que
ens mostraren les belleses del seu estil de joc.
Col·locació impecable; lligament perfecte de jugadors
i línies; domini de la bala i les situacions; passades
precises sense retenir aquella; habilitat a fintar i
eiifcinj;>r
el contrari: veiocitat molt remarcable en
cl51 jugadors, i per díi-muiit de tot, el seu instint
u. fen les |<issaiíí»s en totes direccions per tal que
sempre fos un company que pogués arreplegar-les.
Tot (et scnsilltimeul, i encara que possant'interès
a assolir la viclòria, e\it&nt en ço que era possible
la violència.

Vint minuts d'emoció intensa
Ré o ninliimi-nl, és n dir, amb serenitat o surti
el >jue surti, les oiiui'es- de l'Kuropa. sabérem
sortir del pas, amb l'ajuda eíienç dels mitjos. Les
combinacions dels linvimlers uruguais eren desfetes
lluny de lu porhi; això clfc obligà a xutar des de
llarga distància | av:mt Poidoy tot el cuiro que se
li trameté.
I*i davantera del Hiih dt Gràcia p-enso Olivella
ni Pellicer, no arriba a entendre's en gairebé tota
la primera part. Les passades foren imprecises, i
la porta dels urugimis v e é rares ocasions de perill.
Fet i fet, essent més perfecte el joc del? nmericam, i mí>s 1enèrgic ei a"h- nostres, pot dir-se que,
çn la primer ! part. f.l joc fou equilibrat, t;il vegada

amb un petit avantatge uruguai. Acaba amb empat a zero.
En renuar-se l'tii'Contrt, els uruguais dominaren
durant llargs lücmenls. La defensa europea fou
obstinada, i algiuis davanters hagueren de retrasi-ar-se par tul d ajudar-la Alguns avenços de la
línia d'atuc dels catalans demostraren millora de
joc, i es feren molt perillosos. En un d'ells fet per
Gironès i Asarta, aquest xuta, treient la pilota el
porter tirant-se u terra, i Cros assolí, rematant, el
gol que dónu l i victorià a l'Europa.
Aferm&da lu moral dels jugadors catalans, aconseguiren escalfar el públic amb un domini persistent que dura gairebé fins a l'acabar. Foren 20 minuts de joc que el públic seguí amb emoció intensa ;
veiérem precioses combinacions de mitjos i davanters, una d'elles amb un tret ras de Cros que rebotà
al pal. Són d'esmentar dos xuts de Suffioti i Bar~
loeco, fets en un obrir i tancar d'ulls i afusellats,
que Bordoy tregué amb gran mestria rebent una
ovació formidable.

Les bones reseives de l'Europa
El bàffldol gracienc es composa en bona part de
joves jugadors de l'equip reserva, d'alguns veterans i d'altres jugadors que no es podeu incloure
en cap dels grups esmentats. El lloc d'honor dels
de la vella guàrdia el mereix Bordoy, que tingué
una tarda superba, reverdint els antics llorers, i
després d'ell Alcàzar prengué relleu; Serra, Arlisus,
Javier i Cros estigueren, encertats, encara que el
darrer perdé moltes pilotes en deixar-ies rebotar;
l'Ü seu entusiasme 1 l'experiència, com lu dels seus
companys esmentats, foren un ajut valuós per a
l'equip.
üels joves que tenen un lloc en el pruner, Asarta
juga com encara no l'havíem vist. Fou la seva actuació eneertadíssima en tots sentits. Alcoriza, a
part d'alguns moments de descol·locació, demostra
novament ser jugador de bona fusta.
Dels reserves, Mejias va fer un admirable partit
que podriu signar-lo un mig-centre de gran classe.
Amb ell, Gironès demostra ésser tanibé un altre
element valuosíssim per l'Europa. Cella féu bones
passades, però no fou la seva una tarda molt afortunada.
Dels Uruguais, els mitjos Miramontes, Carreras i
Martínez feren una llnea potent en atac i en defensa. Dels davanters Mazzali, Suffüotti, Burlocco,
Scarone (Carles) i Muran, els Ires del mig ens semblaren els millors. El de més estil, Scarone; el niés
perillós, Barlocco. Els extrems no desferen el conjunt. El porter Clavijo fet un porteràs en la poca
feina que hagué de fer, i els defenses Foglino i Buceta ens semblareu el niés fluix de l'equip. Almenys
davant les escomeses dels davanters europeus no
demostraren gran abundor de recursos lícits.

La presentació dels Olímpics
a Les Corts
El partit del dissabte fou a manera d'entreteniments del grun menú d'aquests dies.
No cal dir que l'encontre entre el Barcelona i els
Olímpics uruguais era la nota sensacional. Sense
voler restar importància als altres partits, podem
dir que semblava que el diumenge es jugués un
partit de Campionat del món de futbol.
Quan vingué per primera vegada l'Esparta es
parlà de la final del Campionat europeu; ara, era
natural,: que davant la lluita entre «nacionals» i
blaugranes se'ns acudís la significació que és donà
i aquells partits entre txecs i barcelonins, pujant
la un grau més. Ara només falta un partit que ens
pugui donar la sensació d'un campionat inter-planetari. D'aquest món podem ben bé dir que ja no ens
manca res per veure. Ei!... parlant del futbol,
s'entén I
A part d'això del Campionat del món, que com
hom pot suposar és una de tantes falòrnies, sobretot
quan el ifiartit es celebra al camp de Les Corts amb
avantatge evident dels jugadors del Barcelona, :pot
dir-se que l'encontre era per al Club Campió d'immensa importància. El ressò que havia de tenir per
tot el món, havia de desfer el mal efecte d'una temporada Jio gaire afortunada en el seu començ o
d'augmentar-lo en cas d'una desfeta neta. Per al
fú tboloiitala, tots els partits jugats i el que es
jugarà avui o demà, tenen grossa importància, ja
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que el renom, de l'Europa, com a Club Català de
primer rengle també es prou estès.
Però tornant al partit del diumenge, de l'expectació regnant en fou prova la gentada immensa que
s'aplegà a Les Corts. En les cares de tots es reflexava el neguit per la lluita que anava a iniciar-se,
i en el curs de la mateixa amb prou feines hom
podia reprimir l'emoció que es sentia en desgranarse les jugades de l'emocionant topada, la qual tingué moments de grandesa superba.
Mai no hem vist un públic tan intensament interessat en una lluita, i tan nombrós, i ensems mostrant-se dins els límits d'una correcció tan acurada. Cal dir-ho a honor dels nostres esportius. Ni en
anul·lar l'àrbitre el goal que podia donar, i la donava certament, la victòria al Barcelona, les protestes no foren excessives. En resum, pot dir-se
que en tots els caires la tarda del diumenge, com la
d'abans d'ahir fou pel futbol Català de les que deixen un record inesborrable.

El bàndol campió olímpic
En l'encontre de Les Corts no es veieren certament amb escreix les virtuts que acreditaren a l'Olimpiada els jugadors uruguais. Es veié de seguida
que els onze jugadors del Nacional, d'ells vuit olímpics, formaven bàndol potentíssim, superb, de línies
igualment eficaces, emperò la força de les quals,
confirmant les impressions que en tenítem, estava
en bona part en el perillós quintet d'atac.
A més a més a nosaltres el diumenge ens produí
una fonda impressió la línia de mitjos que no vacil·lem a dir que és una de les millors que hem vist
a Barcelona.
El secret de l'eficiència del bàndol, a nostre jui,
ademés de deure's a la davantera, pot atribuir-se
a les grans condicions dels jugadors de la línea
intermitja, que rendeixen una quantitat prodigiosa
d'energies, que són un sòlid ajut per l'atac i que
en molta part alleugereixen la tasca dels defenses
contraris.
La seva col·locació i les seves qualitats són verament remarcables. Andrade, el popular negre, que
deixà els rualabarismes per fer obra pràctica i eficaç, tant que Martí es veié poques vegades en acció ;
Zibecchi, el cap pelat, que fou un mig centre sobri
i intel·ligent, i Carreras, que completa & consciència
la línia del -bàndol, es compenetren en tal grau
amb la línia del davant, que a voltes ens produeixen
tots, mitjos i davanteri, la impressió d'un sòlid
bloc que es llença per aixafar les defenses contràries.
Amb tot i que la davantera no fou el rengle tan
exalçat com a element constructiu i com a mitjà de
penetració, perquè no la deixaren serho, demostrà
certament ésser integrat per jugadors de classe ex-'
cel·lent, dels quals Scarone i els extrems, amb llur
dribblng curat i ràpid'ssim i llur decisió a aprofitar l'oportunitat de tirar a gol, foren els que més
ens agradaren. Els altres, Castro i Petrone, completen el bon conjunt de la línia. El defecte de la mateixa fou entestar-se a fer joc massa tancat a la primera part, reeixint més
a la segona, quan les ales
entraren mes sovint e n acció.
Cal dir que a la primera part perdé la davantera
un element valuós, cl seu centre Petrone, que resultà ferit en una caiguda; fou substituït per Barlocco.
La defensa, la tasca de la qual fou com hem dit
alleugerida per la gran actuació dels mitjos, es
demostrà eficaç. Fiorentino, qui entra més en joc,
es destacà més, encara que el seu joc no fou el d'un
estilista i sí el d'un jugador enèrgic que atén a la
defensa en si abans que a col·locar la bala. Els altres del tercet de darrera completen la discreta defensa, que en total no sembíà de conjunt excepcional.
Volem dir finalment que ens sembla que l'equip
presentat pels uruguais, si tracta d'enfrontar-se
amb equips nacionals, com el d'Àustria, Hongria o
el de ïxecoeslovàquia, en la seva tournée no seria
difícil que perdés.

El joc emprat pel Barcelona
Els blau grana sembla que sortiren al camp amb
una consigna que era la de marcar decididament
mitjos i defenses als davanters uruguais, per tal
de. deixar-los moure el menys possible. Per la seva
banda la davantera blau grana curaria amb els seus
propis elements d'envestir la porta dels Campions.
Contra un bàndol de les reconegudes excel·lències
de penetracions del dels nostres hostes, creiem un
encert curar menys de donar la sensació d'unitat,
establint seguit contacte entre mitjos i davanters
que deixar que uns i altres treballessin pel seu
.compte, àdhuc amb perjudici de la vistositat del
joc.
En partits de la importància del de diumenge
per uns i altres, el de menys és fer coses agradoses
n la vista i atendre al lluïment; la fita somniada és
guanyar. Quan l'adversari és netament inferior
aleshores es poden permetre els jugadors d'un 1 àn-
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dol fer filigranes; l'encaix del conjunt és sempre
de tocar massa coses; per ell totes les càrregues són
una cosa perfecta, i en aquests casos prenen relleu
il·legals, i en això trobem el defecte més gros del
les qualitats individuals i les del conjunt. El Barceseu arbitratge. Enerva innecesàriament els jugadors.
lona jugant davant l'Stadium d'Aragó é s , u n ; daEn canvi li passaren coses de consideració. Un
vant l'Irún, per exemple, forçosament ha d'ésser
avenç perillós de Scarone salvat en còrner, agafant
un' altre del tot diferent.
aquell la pilota en evident offside, no el veié; en
tocà d'altres de Romano inexistents, i el goal que
Els Campions olímpics no foren els mateixos que
anul·là al Barcelona estant Arnau en fer la passada
davant d'equips inferiors—podem qualificar-los deSamitier arran del segon defensa, i dintre de joc,
fiïútivaruent com a tals—és a dir, no ens sorprenfou un altre dels seus errors cabdals.
gueren amb proeses excepcionals. Veiérem sovint
jugades que acrediten la seva classe, mes no pogueEns plau la bonhomia que respira l'actuació de
ren jugar amb els seus contraris com tenien per
Mr. Girardin al camp—a l'estil de Mr. ISarette—,
costum. Nosaltres ho atribuïm senzillament a què es
però trobem innecessàries les seguides gesticulacions
trobaren amb una resistència insospitada; als uruapuntant amb el dit els jugadors quan li sembla
guais els convé com a tots els bàndols agafar avanque' cometen una falta. Endemés, el cabdal és el
tatge pruner per tenir confiança plena en els seus
seu criteri erroni quant a les càrregues honestes,
recursos. Quan l'adversari fa una oposició afortuencara que un xic dures, sense arribar a la violènnada, i no sols frustra els seus esforços una i altra
cia excessiva.
vegada i endemés és ell qui agafa l'avantatge en
En el primer dia li notàrem la mateixa inaccepforçar la màquina es perd el complet domini de si
table minuciositat que quan s'aplica a les martini el desconcert imperant es retlexa, en més o en
gales la trobem perfecta, i en aquestes no ho fou
menys, en la precisió i netedat de les seves accions.
tant de minuciós, ja que els uruguais demostraren
Als jocs Olímpics trobaren els uruguais una reque també són hàbils a fer-les. Aquells cops de
sistència insospitada en els holandesos, i la ner'•üze que es repetiren sense càstig !
viosilut fou tan evident que per poc perden el partit, iil diumenge s'esdevingué cl mateix.
La selecció triomfadora
Si el tercer gol del Barcelona injustament anul·lat
per l'àrbitre, que elevava la diferència de 3 a 1 a
Si el partit del diumenge es caracteritza, per l'infavor dels nostres, hagués estat reconegut legítim,
terès abastat per tots els jugadors i per l'emoció
com reialmcnt ho era, potser hauríem víset els uruamb que* foren seguides les incidències de la lluita,
guaià mos visiblemenl desconcertats. 1 és que en
el del dilluns fou presenciat i jugat amb niés calma,
un partit en què no es pledegi rès important, la sei per tant pogué ressortir més que cl dia abans la
renitat davant l'adversitat és més possible que no
qualitat del joc.
pus quan es disputa la legitimitat d'un títol de
D'una selcc;ió improvisada, i encara inic bona,
Campió del món.
no la millor que es podia fer entre elements dels
Repetim, doncs, que la idea que inspirà al Bardos Clubs, fi dir veritat no n'esperàvem .na i re cosa,
celona de desllindar netament l'atac i la defensa en
àdhuc reconeixent la classe dels jugadors.
el grau que fos necessari per tal de posar a ivillla el
Amb la sorpresa natural del que ccnvíTteix en
formidable atac, malgrat tot, dels unigmiis, íuu
una alegria la decepció esperada, la ^elecció féu
encertada. Àdhuc, dins la consigna els mitjos pofront vicloriosameut al bàndol urugua,, i ens adgueren servir més del que ens crèiem al seu atac,
mirà en la primera part amb jugades çYcel·lenl·i en aquest caire Sancho, si no amb la fortuna acoslíl joc, de les ales fou bonic de debò, ser\ -nt-les de
tumada en les passades llargues, excel·lí. Sols Cafaisi'i acurada els interiors, i el centre anà endegant
rulla—amb tot i reconèixer que féu un parlid sucl seu joc fins que, a mida que passava ei temps, feu
perb desmarcà a volies amb evident perill per la
passades de mestre, una de les quals a Samitier,
seva porta.
valgué un gol, i una altra per poc no ho fou així
Fent justícia a l'ardidesa- que superà a l'encert-mateix.
amb què es bateren Bosch i l'ianes, aquest superior
Els mitjos foren, segurament, la, millor línia, que
com és sabut, a Solà, tàcticament, malgrat fer el
en realitat aguantà el partit, complint les defenses
darrer un paper honorable en suplir el tihilan, els
ardorosament amb la tasca difícil que se'ls confià.
màxims honors de l'esforçada ueíinsa dels barceA la segona part, sobretot, el joc ràpid i niogudíslonins han d'ésser per VValler i flattkn.
sim dels davanters uruguais els marejà de debò,
Sense ells el partit era irrcmeiiibleiiH·rit perdut.
sense arribar, però, a, desconcertar-los. Al contrari,
No es poden escatimar els logis davant la notabibalenl-so com a lleons davant un enc i.ic subtil i
líssima actuació dels dos, que culminà en Waller,
que es filtrava amb habilitat prodigiosa, confirmacl qual brilla en tot el partit com quelcom que més
ren cl seu tremp duríssim i ics seves hones quaque a la realitat pertany al llegendari.
litats.
l'iattko féu uu gran paper i salvà la selecció duna
L'atac blau grana
possible derrota fent parades de veritable mèrit.
En conjunt ens hem d'alegrar d'aque; ta victòria
dels nostres jugadors. Per primera volta a Europa
Es veié més en acció el quintet del bàndol uruels formidables uruguais senten l'amargor de la
guai que el nostre, ço que vol dir que el ressort'm!
derrota, que és doblement meritòria, per nanear-hi
del partit fou la defensa dels blau-grana, superior a
clements valuosos d'ambós. Clubs i per Migar altot elogi davant les escomeses dels Campió: s Olímpics. No fou però el domini avassallador, ja que
l'atac blau grana envaí re etides voltes el camp
dels contraris, i essent, generalment, menys feixuga
la tasca d'Arispe i Kioreutino, la porla do Ma/.zale
es veié gairebé tant en | erill com la de l'iattko. I
fou per obra dels tres jugadors del cenlro que feren jugades admirables, l'icra, Samiticr i Arnau feren un joc intel·ligenll·siïn, encara que a la
segona part els interiors no snbrivn api'niitar les
passades de. Sami, forçades per l'esiret marcatge a
quò el sotmeté Tibecchi. Els extrems poc. en evidència es posaren, i los poques vegades que saberen burlar als mitjos, Sagi tingué, irresoiut'ions llastimoses. Fou el joc de les ales minso i de no gaire
qualitat, àdhuc en els centres.
Els extrems no xutaren ni una sola vegada a
gol; d'aquest defecte pecareu gairebé tots, ja que
els interiors i el centre preferiren treballar els
gols que intentar-los per sorpresa.
Sia com vulgui, la bona feina del tercet del mig
fou evident i és digna de lloances, i d'ells Samitier
—malgrat la sobrietat plausible del seu joc, que
molts consideraran pol ser un defecte i a nosaltres
ens apar com una virtut—fou el que ens plagué
més, no sols per ésser l'autor material dels do?
gols', sinó pel seu treball repartint el joc, inspirat
en un agudesa remarcable.
Si hem tingut lloances pel sistema emprat pel
Barcelona d'atendre preferentment a la deft.isa
confiant l'atac a les seves pròpies forces, no volem
passar per alt l'erro comès pels interiors de no rctrassar-se mai per ajudar la defensa. D'haverho fel
haurien esmerçat energies als seus companys de les
línies de darrera, i potser, potser els dos gols uruguais no haurien estal possibles cap dels dos.

Dues paraules sobre l'àrbitre
Mr. Girardin tingué la virtut de disgustar a tothom. Creiem fundades les lamentacions d'uns i altres perquè perjudicà els dos bàndols. Té la pruïja

—iQué le vamo tt hasél Pasiensd. Mas vale echarrc a la fresca viruta.
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guns dels jugadors en condicions que són les normals.
Aquesta v·ctòiia té els honors d'una pàgina de
glòria per l'esport català, com ho fou també la
del diumenge.

Estils
El contrast del joc d'ambdós equips que el dilluns s'enfrontaren fou notabilíssim. En la primera
part s'imposaren netament els nostres; a la segona
foren amos del camp gairebé tot el temps els uruguais, si exceptuem els deu darrers minuts de reacció dels jugadors catalans.
El domini del primer temps donà per resultat els
dos gols de la selecció; el del segon temps, un a
favor dels uruguais. Les dues davanteres pogueren
fer més gols, ja que perderen ocasions immillorables
per marcar.
Com s'imposaren els nostres? S'imposaren gràcies
al concurs dels exteriors, als quals sovint es feia
passades llargues, però no fou exclusivament'aquest
joc, fou lambé el mantenir sovint la pilota alta que
dóna superioritat a la nostra davantera. Imposaren
el seu excel·lent joc de cap, i els defenses americans
es veieren impotents davant l'empenta i la seguretat dels nostres en les passades altes.
A més a més es comprova l'excel·lent qualitat dels
nostres jutradors corrents davant d'altres que han
merescut els honors d'ésser seleccionats, i això ens
ha de plaure lant com la mateixa victòria, puix que
és uu punt de referència per poder apreciar,la vàlua dels nostres jugadors cada dia en franca millora,
i
La segona part, en canvi., fou favorable gairebé
tota als uruguais. imposa ren, aleshores, el. seu joc
polit, de [>etil,es passades fetes en direccions inversemhlables i amb elegància sense parió, precissió
a la qual contribueix tant l'habilitat en el domini
di'ls efectes de la bala com la rara habilitat en el
desmarcar-se. Contribuí al seu domini que els davanters no es retrassaren per destorbar les combinacions entre els mitjos i els companys dol davant
de l'onze del nacional.
fíl joc urnguai pateix sempre d'ésser massa tancat, de voler-se fer sempre mostrant la classe dels
jugadors i no aprofitant els avantatges tàctics dels
companys allunyats, que estan lliures de vigilància.
Expressament els jugador-? americans guarden estret contacte i això es veu en els davantera (àdhuc
els interiors deixen, la ratlla d'oití per a aprofitar a
prop la porta les passades curtes) i entre aquestos
i els mitjos que formen un cos lligadíssim, confoneut-sc de vegades en els atacs a la porta que envesteixen. Joc difícil i <le mèrit, fet amb fa rapidesa
i la precissió amb què el fan ells. Agradós en gran
manera per qui esguarda la bellesa i l'agilitat dels
moviments. Indubtablement també eficaç quan l'esforç final reïx com reïx la laboriosa preparació.
Però quant a l'eficàcia, el nostre, que no s'entestà en passades curtes exclusivament, que és sòLriaincnt eclèctic, que té la perfecció no superada
quan la bala s'alça molt 'de terra, pot ésser-ho
igual, líl partit dol dilluns en fou la demostració.
I fent ei joc que fem nosaltres, si es .fa ver. podrà no ésser tan meritori, però serà també futbol,
i futbol do bona classe, malgrat el que puguin dir
els que sols accepten la modalitat pròpia.

Hem vist els Olímpics
Esmentem darrerament que dilluns ens fou possible delectar-nos amb el joc uruguai. Fallà en
aquests la sort en els remats finals, però hom no
pot negar la seva mestria en la preparació de les
jugades.
Diumenge, en. l'aspra lluita, no ens fou possible
de veure els campions olímpics. Els veiérem dilluns,
a la segona part. en la. qual el conjunt fon meravellós. Àdhuc veiérem les habilitats del negre An* drade, l'heroi olímpic, que, el dia abans se'ns havia
mostrat molt sobri en les seves accions; veiérem
lambé al superb Tibecchi, com a gran mig centre,
i,Carreras, digne substitut de l'olímpic Ghierra. La
defensa, ja no fou l'olímpica; hi mancava l'insuperable Nasnzzi, i hem vist també el joc prodigiós dels
davanters olímpics, al qual sols manca l'encert en,
els trets des de llarga distància.
;

Com es marcaren els gols en els dos
partits
A la primera part de l'encontre del diumenge, Samitier marca el primer gol. Arnau féu una passada
u Piera, qui avença la bala, podent Samitier recollir
i xutant imparablement per l'angle.
A la segona part l'rdinaran d'un xut creuat assolí igualar el marcador.
Precedí cl remat d'un centre de Romano, que anà
als peus de Scarone, i aquest féu la passada a, Urdinaran.
(Segueix a la plana 10)

Una conversa amb el Secretari
del C. Nacional de Montevideo
Diu que el Barcelona és "un gran cuadro" i que si d'aquí poc som els amos
del món no tindrà res d'estrany.
Els uruguais rectifiquen amb gust el criteri que tenien —per referències— del nostre públic, el qual troben que és una maravilla quintaesensiada.
Samitier és un jugador d'intel·ligència, i Sagi-Barba, un puntero perillós.
Creient que havia d'ésser interessant pels lectors de
L'ESPORT CATALÀ conèixer l'opinió d'algun dels
directius del Club Nacional de Montevideo ,diumenge
a la tarda, després del partit amb el "Barcelona", ens
dirigírem a YHotel de Espana, que hostatja els uruguais que avui es troben a Barcelona.
El secretari del Club Nacional de Football, En Josep S. Usera de Bermúdez, anava a sortir de l'Hotel,
aquell moment, amb uns companys, camí de l'Excelsior, però assabentat de la nostra demanda ens va atendre tot seguit, demostrant se'ns deferentíssim.
El Sr. Usera és un veritable gentlemen; molt jove,
parla l'espanyol sense aquella cadència que recordem
d'altres sud-americans, en què sembla que les paraules es vagin arrossegant, però amb una expressió tan
viva que tot'seguit se us emporta, i amb una gran
profussió d'esses.

Sancho i Mazzali disputant-se un còrner
Vàrem demanar-li quina impressió podia comurrcarnos després del 2 a 2 de Les Corts.
-—Tienen ustedes un gran cuadro—-va dir-nos—.Un
cuadro muy lindo. No es esagerada ni mucho menos la
fama que gosa. Qué juego màs ràpida, qui presisionl
Nosotros ya veniamos con la esperansa de encontrar
un cuadro de primer orden, però le digo a V. que es
un gran cuadroI
Nosotros estamos muy contentos de haber medido
nuestras fuersas con el "Barcelona"'. Ademàs estamos
contentos del partida. Qué gran publico tienen ustedes.
Aquí veniamos con la prevensión de que su publico
se comportaba bruscamente 31 hemos de rectificar ese
criterio, però que con mucho gusto.
Vàrem agrair amb un somrís la deferència. Estava,

però, present eu la conversa un altre directiu del Nacional de Motevideo, i va intervenir tot seguit:
—Este publico es una maravüla... Qué dtyo!: Una
'maravilla quintaesensiada. Y le diyo
a V. que no es
prolucoio, vatnos. l'or que mire i-7. que hemos visió
púbiicos y comprendemos sus entusiasmos y su pasiún.
l'cro lo de hoy, cuundo Komano, que la peíota parec'm
que había saltdo juera y et arbitro ha pilado "out",
que cl publico decia: No, no!... Le dtyo a V. que
es un buen publico.
—i el partit, qué els ha semblat?—preguntàrem.
—Una primera parte muy buena, con un dominio
equilibrada. En la seyunda los nuestros han juyado
màs. i prcsisamenle cuando ha debido ser retirado
nuestro relrone, uno de los mejores, han jugado todavia con màs bnos, cuando parecía que habían de perderios. lla sido una làstima la lesion de este muchaclio. L,eve: una luxaciún en la rodilla; però él lloraba
entonses. alhora ya esid màs ammado. Petrone tiene
ití anos no màs. Ahora en Europa ilevamos hechos 24
gais, cou los 2 de hoy, y de ellos Petrone nos ha entrade 15. Considere V. si es indispensable.
Su juego de ustedes se parece mucho al aryenlino.
Mudia ràpides, mucho empuje. Plattko ha jugada
muy bien. De los defensas, Walter es muy bueno. EnIra sin temor y con justesa. Carulla ha sido el mejor
medio. V en cuanlo a la hnea delantera, Samitier ha
sido el héroe, es jugador de inleliyencia. Tiene un jueyo de mucha cabesa. El puntero isquierdo y el interior del mismo lado tainbién son dos verdaderos jugadores de futbol. Al puntero Sagi no le han dado mucho juego, però se le ve que es muy pehyroso.—
Nosaltres li diem que en l'equip uruguai, malgrat
el resultat de la tarda s'hi veu una classe de joc poques vegades vista. , Que s'han adaptat tot seguit al
terreny i que individualment són onze atletes perillosos per a l'equip que hi lluiti en contra. Li diem que el
nostre públic, molt intel·ligent en futbol perquè ha vist
jugar els millors equips d'Europa, s'ha convençut tot
seguit de què el "Barcelona" tenia al davant seu un
enemic de perill. Fem esment de què hem vist jugar
l'Sparta de Praga.
—Al Sparta de Praga nosotros le hisimos sinco goles—ens interromp—. Però ustedes tienen un jueyo de
mucha clase. Si dentro de dos 0 tres anos ustedes son
los amos no tendra nada de estrano. Esta fama de ahora es muy meresida. Però diya V. que nosotros tenemos una deuda de gratitud con el publico de Barselona.
-\osaltres somriem davant tanta amabilitat.
—Se lo desimos a V. con el corasón a flor de
labio.—
El Sr. Usera està per damunt de tot excel·lentment
impressionat de la rapidesa de joc del "Barcelona", i
110 té prou paraules per a expressar la satisfacció que
han experimentat en poder jugar-hi.
Li parlem del partit de 1'".Europa", i li preguntem
com s'explica el resultat de 1 a o.
—El equipo del sàbado fué un cuadro de suplentes.
No fué un reserva como disen. Nosotros no tenemos
cuadro de reserva. Son muchachos que jueyan con el
primera cuando hasen falta suplentes, però los onse
juntos no habían jugado nunca. Propiamenle hablando no era un cuadro. Na podia pedírseies cohesión...
Nosotros estamos contentos de haber venido aquí.
Ahora vatnos a Valensia y Mallorca. Después, el 26,
o Bilbao. Y ya no sé qué desirle màs, sinó repetirle
que estamos encantados y contentos de haber tenido un
rival tan bueno...—
Comprenguérem que el Sr. Usera volia descansar.
Altrament uns amics l'esperaven, i una estona d'Excelsior per acabar la tarda amb jazz-band i companyies agradables havia d'ésser-li més interessant que el
fer unes declaracions, encara que se'ns demostrà molt
satisfet de poder-nos-les fer.
I després d'agrair-li efusivament els minuts d'atenció que ens havia dedicat, ens acomiadàrem del Secretari del Club Nacional de Montevideo.

Papà Girardin, jutge de pai
Seguint el tradicional costum, tan tradicional com;
la mateixa mona de Pasqua, el director ens mana
d'anar a visitar M. Girardin, M. Girardin, ja saben
els nostres lectors qui és; millor dit, no ho saben;
ben bé del tot perquè ells podrien creure's que és
un àrbitre de futbol a seques.
Això ja és una de les coses que és, però encara
no ho és tot, car segons ens manifesta el propi
interessat—després de les salutacions de_ rigor—eB
considera que l'àrbitre, més que d'àrbitre ha de;
fer de «jutge de pau».
!
Heu's-aquí una teoria que potser En Pelayo, «àr-,
btro nacional», no sabia i que, no obstant, no deixa I
d'ésser força interessant de conèixer.
Altrament, M. Girardin que fa 23 anys que arbitra i que és el degà dels «jutges de pau» francesos, í
pns diu que està meravellat de la conducta del pú-;
blic barceloní, apassionat i tirant pels seus, com í:
tot arron passa, és clar, però que 110 és ni de molt:;
lluny allò que li havien pintat de feréstec. Els jugadors també li semblen de pà de pessic (recordem-;
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SUD-AMERICAK

Noi! En aquest Barceli

nos que ens trobem en dia de Pasqua) i els catalans
no han mostrat aquella indisciplina i manca de respecte que és freqüent de trobar en els equips peninsulars en llurs relacions amb els àrbitres, millor
dit amb els «jutges de pau».

