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El partit de seleccions París-Barcelona, a Colombes
A dalt: Dargues, /'inferior esguerra ha aconseguit escapar-se de Trabal i Saprissa, però Zamora en una valenta
sortida impideix l'efecte del xut gue ja ha llençat el parisenc
A baix: ChayriguèsZen una de les seves fregüents sortides, es veu obstruït pel defensa Langenove gue intentava
deturar una escapada de Samitier
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AVIACIÓ

AMATEURS, 1

Escola d'aviació de Barcelona
El que tantes vegades liem predicat, el que sempre
hem cregrut primer pas 1 fil que sempre hem assenyalat com a cabdal per al desenrotllament de la nostra
aviació, esta potser en vigílies d'ésser realitza.
Un arrup d'entusiastes de l'avlacló, pertar.yents, Ja
no cal dl'·-no, a la benemèrita "Penya de l'Aire", na
decidit intentar que la creació d'una escola d'aviació
a Barcelona sigui un fet immediat. Una important quantitat esta Ja subscrita 1 dintre molts pocs dics es
farà una crida general per tal de veure si el prtblic
respon i es presenten alumnes; si com esperem, aquesta
campanya té un resultat satisfactori, la Inauguració de
l'escola fera molt ràpida; creiem que a primers d'any.
Per avui, no autoritzats encara, no podem donar més
detalls, però esperem que en el proper número Ja podrem publicar tot el projecte per complet.
Només volem repetir una vedada més el que tantes
vegades hem dit: l'escola d'aviació de Barcelona serà
el primer pas i la base d'una ben orgranitzada campanya aeronàutica- a Catalunya, 1 en sortiran els elements
que demà. un demà força Immediat, constlti'hon la
tècnica, el comerç i la Indústria aeronàutica c:. \ilana.
j . C.

NOVES

PENYA DE L'AIRE.—El programa que la nostra entitat aeronàutica ha preparat per a aquesta temporada,
no pot ésser més interessant 1 complet. Entre altres
mostres d'actuació no menys Importants, prepara els
següents actes:
Una festa d'aviació per a primers de desembre, amb
la cooperació de tres 0 quatre pilots civils catalans 1
algun altre.
Per la diada de Sant Esteve, i segrulnt el costura
Iniciat fa dos anys, es farà una excursió col·lectiva
a Blanes, en la qual prendran part nombrosos socis,
uns a bord de tres avions de la Penya i altres en automòbils 1 motos.
Concurs internacional de models reduïts per a primers de l'any que ve, amb premis en metàl·lic 1 honorífics.
Pel febrer, 1 per primera vegada a la Península, tindrà lloc la celebració d'un concurs de planejadors, dotat d'importants premis.
Conferencies de divulgació a Manresa, Igualada, Lleyda. Reus, Figueres, Vendrell 1 altres poblacions.
Un cicle de tres conferències tindrà lloc en un centre cultural barceloní i a càrrec de conferenciants, veritables autoritats aeronàutiques.
Tot aquest programa anirà desenrotllant-se degudament en els primers mesos 1 tindrà el seu moment
culminant en la vinent primavera, pel maig 0 juny,
amb la celebració d'un gran meetlng d'aviació, els treballs inicials del qual ja han començat.

HOCKE Y
La primera jornada
del Campionat
La pluja que calgué 1» setmana passada no permeté
que el diumenge es jugués més que el partit PoloEuropa, al camp del primer. D'ell sortirem completament defraudats; ni velérem una bona lluita no poguérem apreciar verament el joc de cap dels dos equips,
1 per tant no podem fer uns avant-judicis, que és el
que a hom preocupa més en començar un campionat.
El partit fou dels més dolents que liem presenciat,
i això que n'hem vist alguns. El mal estat del terreny
1 l'herba tot just a mig créixer del camp del Polo foren
causa que ningú toqués pilota i el joc fos gairebé del
tot Insuls. Moltes vegades, quan ja ens semblava veure
un gol es feia un pilot de gent 1 la pilota sortia al cap
d'una estoneta a l'altra banda de camp. En resum, que
no veiérem res. 'Quatre gols per al Polo, fets per Frlcker i Brull, i un per a l'Europa, obra de Verdugo.
Ja veurem si en els pròxims partits veurem quelcom
de millor.

ILURO, 1

Diumenge tingué lloc en aquesta ciutat un partit
d» hockey. Es el segon que pugué admirar el nostre
pnïblic 1 el primer que ha jugat l'equip de l'Iluro.
Malgrat del poc entrenament dels locals el partit
no decaigué gens ni mica. Es portà sempre amb una
gran fogositat i molta noblesa, el que contribuí a què
hom admirés bones jugades.
Durant el primer temps el domini fou dels Amateurs, encara que no molt intens. Gràcies a l'encertada
defensa que feren del seu marc Vila 1 Esquius, acabà
aquesta part amb l'avantatge de l'Iluro per un gol a
caip, marcat per Canet.
A la segona part el domini ja fou més repartit. Els
foirans aconseguiren empatar per mitjà de Chinchilla,
eia una confusió de defenses i porta de l'Iluro.
Els equips es presentaren de la següent manera:
Iluro: Casabella, Esquius, Vila, Arnau, Salas, Alcaiide, Dlvl, Sublrà, Roca, Canet i Julià.
Amateurs: Tresserres, Vidal, Planas I, Estrada, Pun_
sac, Masvidal II, Chinchilla, Grassa, Masvldal I, Planais II i Porta.
Es distingiren pels d'aquí: Esquius, Vila, Salas, Roca,
Canet i Subirà; 1 pels forans: Vidal, Punsac, Chinchilla 1 Qrassa.
Arbitrà el partit En Casabella, el qual demostra tenlir pocs coneixements del hockey, esport nou entre
nosaltres.
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£Is vostres negocis.

precisen d'un mitjà de locomoció ràpid i econòmic de costi
manteniment. EI Ciclecar 4 HP

és el més barat del món; una
meravella
mecànica.

LA MARCA CAMPIONA
20 primers premis en 1925
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2 HP Turisme, 1.500 pessetes
Moto» 2, Z%,3i4 HP

S a l o m ó i V i l a cars, 102

Una rèplica interessant als que
combaten els pross britànics

Ivan Sharpe, el crític ben conegut per les seves
cròniques a l'"Athletic News", ha volgut sortir al
pas, des de les columnes del famós periòdic, contra la tendència que existeix a la Gran Bretanya
(i de la qual hem parlat mantes vegades ací mateix) d'afirmar que el futbol britànic sofreix en
aquestes instants un ascendent massa pronunciat
delí professionalisme i el futbol amateus se'n troba
be:n ressentit.
La campanya empresa actualment a l'altra banda del Canal per fer admetre l'associació a totes
les escoles públiques, amb el mateix pla de preferència que ho és el rugby, ha plantejat aquest
afer en l'ordre del dia. Ivan Sharpe refuta sobretot: l'argumentació dels que declaren que els "escolans prefereixen j'ugar al rugby, perquè l'associació' està dominat pels professionals i pels mètodes
que aquests hi han introduït..."
Sharpe nega en absolut aquest predomini del
futbol professional. Anglaterra compta amb 20.000
cercles amateurs que reuneixen un total de
750,000 jugadors, mentre que no hi ha sinó
400) clubs professionals, i la xifra dels assalariats
no arriba als cinc mil. Quant a l'administració i
la direcció de la F. A-, l'element amateur hi és
sempre en majoria. A més, els amateurs són prou
independents per ano deixar influenciar llur joc
pels mètodes escrupolosos que hi aportés el futbol
professional.
En el mateix article, el crític anglès ataca els
qui demostren una tan sensible aversió pel professionalisme del futbol i no diuen res del que
existeix en altres esports, com són el cricket, el
golf, el billar, la boxa, etc, on els professionals
gaudeixen de la consideració general, tot al revés
dels "pross" de futbol, que ell considera tan honorables i que fan prova, de tanta esportivitat com
els amateurs.

HOMES MODERNS: REBUTGEU PERFUMS AFEÍ1I N A T S !

AIGUA DE C O L Ó N I A - E X T R A C T E
LaCIÒ-ROri QUINA-FIXADOR DEL CABELL
L'HOME HA DE PER FLAIRE D^HOME

D'on prové aquesta manera de mirar-s'ho?,
s'exclama Sharpe. Ha nascut de la ignorància o
és simplement un snobisme...?
Com a conclusió dedueix que el públic s'ha pogut malfixar en què el futbol britànic era dominat
professionals a causa de la importància considerable que la premsa del país dóna als partits de
pross.
Es innegable que l'article de Sharpe que aquí
hem reduït a la mínima expressió però deixant
ben puntualitzat el punt de vista en què es col·loca
l'autor, s'haurà prestat a extensos comentaris i a
rèpliques enèrgiques per part dels que a Anglaterra consideren que la F. A. (entitat matriu del
futbol a la Gran Bretanya) s'ha desviat molt de
la seva principal missió.
Des d'aquestes mateixes columnes procurarem
d'anar assabentant de les derivacions que té
aquest important problema, que bo i negligit per
gran part de la premsa professional (ens referim
a l'estrangera, perquè la d'aquesta banda dels Pireneus ja té prou feina a explicar-1109 "casos"
i descobrir-nos "fenómenos"), és indubtable que
està cridat a tenir en l'esdevenidor una gran transcendència no sols en l'organització del futbol britànic, sinó en el de tot el Continent.
Una anècdota de Tilden

La més forta raqueta del món és, avui, sense
cap dubte, l'americà Tilden—escriu Víctor Boin—.
I a propòsit d'ell explica la curiosa anècdota que
transcrivim a continuació:
"Els dos rivals més perillosos i més obstinats
de Tilden són Johnston i Richards. Aquest darrer
crec que és el més conegut dels tres en les "courts"
europees". Les relacions entre Tilden i Richards,
amb tot i ésser cordials, no són pas de les més
íntimes. Tilden guarda al seu ex-alumne el record d'un incident que va produir-se fa alguns
anys a Forest Hills, en el curs d'un match.
Els dos jugadors havien guanyat un "set" cadascú i la lluita era de les més ardents i indecises quan, endut per la seva empenta, Richards
va relliscar i va caure a terra. Tilden, la cortesia
i l'esportivitat del qual són proverbials, atrapà la
bala però la tirà ben alta i amb pausa a l'altra
banda de la xarxa. El campió volia donar temps
al seu adversari per aixecar-se, que és el que féu
Richards. Però enlloc de tornar a Tilden la gentilesa, ho aprofità per tirar amb tota la seva força,
de manera que Tilden no va poder arreplegar
la bala. Aquest, amb un somriure un xic forçat
no pogué estar-se de dir: "De totes maneres si
fos a tornar a fer, procediria d'igual manera".
I davant la sorpresa general l'àrbitre aixecà la
veu per censurar el seu gest: "Hem procedit
com un infant—va exclamar—. En esport la pietat no ha d'existir i la regla és d'aprofitar immediatament tot el que arribi de desagradable a l'adversari."
Aquest dur concepte del "fair play" sembla que
el famós tilden no l'ha pogut pahir, però no
féu cap observació, malgrat que el seu atac
de gentilesa havia estat subratllat pels espectadors amb senyals d'aprovació.
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CICLISTA

El que ha motivat en els països que avui
van a la davantera en l'esport ciclista el gran
increment que ha pres aquest esport, és, ultra el treball constant de les associacions,
l'ajut material que li ha donat la indústria
especialitzada en la construcció de bicicletes. Un i altre factor s'han completat de
tal manera que els resultats han estat meravellosos i avui les estadístiques del ram registren quantitats verament fabuloses, tant
pel que toca a la part esportiva com
pel que fa referència a la industrial.
França, Itàlia, Bèlgica, Suïssa, Holanda i
Alemanya frueixen d'una densitat ciclista
. realment extraordinària. El primer dels esmentats països tenia matriculades en començar l'any corrent més de vuit milions de bicicletes i la indústria especialitzada en la
construcció assolia una xifra de milions de
francs que a primera vista sembla increïble.
En els altres països que hem anomenat passa aproximadament el mateix, i heus ací
com la difusió d'un esport ha creat en ells
una positiva font de riquesa.
S'ha dit i repetit moltes vegades que a
Catalunya, pel que toca a ciclisme, anem
vint anys endarrerits. Es possible que aquesta afirmació sigui quelcom exagerada, períi
de totes maneres és un fet cert que els progressos acomplerts pel nostre esport ciclista
no són per deixar satisfet ni el més indulgent.
Aconsola però el veure l'entusiasme que actualment regna entre el rengles dels que avui
practiquen aquest esport, i també la freqüència amb qxiè s'organitzen teta mena de
proves i competicions. Sembla com si realment el ciclisme estigués avui entre nosaltres
a la vigília de donar una gambada de gegant,
car la fe en els nostres aficionats cada dia
és més gran i llur entusiasme supleix molt
sovint la falta de mitjans adequats.
Altrament la nostra indústria de la bicicleta, que fins ara havia portat una vida
lànguida, s'ànima de dia en dia, i cl que no
fa ella d'eixamplar-se i perfeccionar-se, li
ensenyaran segurament de fer diverses marques estrangeres que es proposen muntar fàbriques i tallers a casa nostra, car els drets
d'introducció que avui pesen damunt les
bicicletes donen un marge bastant raonable
a la nostra indústria i, una de dues, o cal
treballar perquè es rebaixin o impulsar la
fabricació nacional.
La sospitada construcció d'un gran velòdrom a la nostra ciutat representaria sense
dubte un gran impuls, tant per a l'esport ciclista com per a la indústria de construcció
de màquines. Les temptatives que fins ara
s'han fet per portar a cap la realització d'una
obra semblant han fracassat totes en el seu
començament, degut, segurament, a què el
nostre capital no s'ha adonat encara de com
a l'estranger establiments semblants obtenen
guanys formidables. Amb tot no cal desconfiar i tenir paciència, car aquesta manca de
flaire no pot durar ja gaire més temps. El
contrari representaria una regressió en l'esperit d'empresa que ha caracteritzat en tot
temps el nostre poble.

La missió de l'esport és la de fer "homes" i no
d'exhibir "fenòmens".
R. W. Seeldravsrs.
* **
La Unió índia ha desqualificat per un any el
campió 1de tennis en pistes cobertes. Jacob, així
es diu e* campió, havia percebut indemnitzacions.
no autoritzades durant el viatge que féu a Holanda l'abril darrer.
Tanmateix, mira.nt-ho des de Barcelona, cail que
hom signi "índio" per primmirar tant entre amateurisme i professionalisme.

Piera
de l'équipe Barcelone, qui renconfrera Paris
après-demain à Colom bes

Aquest retrat que aquí veieu, senyors, ha sortit
en el quotidià "Paris-Soir" de divendres.
Segurament que el Piera així representat resultarà desconegut per a^s aficionats barcelonins, molts
dels quals no s'arribaran a creure que un viatge de
Barcelona a París canviï tant, fins a donar aspecte
de magistrat a un futbol dsita.
Ja ho diuen que el viatjar instrueix.
* **
Mal sigui immodest dir-ho, en aquesta casa som
molt modestos. Abunden els que signen llurs cròniques amb pseudònims, algun tan misteriós com
"intrigador Fivaller; d'altres, només posen unes
senzilles inicials al peu de l'article, i encara gràcies moltes vegades.
Vegin-se les signatures del número passat: dos
pseudònim, Parvus i Crítias, i aquesta rastellera
alfabètica: V. B., M. B., J. C, A. S., i encara
mancaren J. C. i R., que no és el mateix que
J. C, i, si no fos perquè a darrera hora un col·laborador que no figura en nòmina (i que, semblant al reputat gos de l'hortolà, no escriu però li
sap greu que els altres escriguin) es va entestar
a impedir-he, els nostres lectors haurien passat
una bona estona llegint un article en cursiva, antineurastènic i reconfortant, signat només A. B.
* • *

Se sap — o poser no se sap — que al club italià
"Juventus" és el cub de la casa constructora
d'automòbils "Fiat". Vet aquí que, aquesta temporada, el club ha fet esforços seriosos per provar d'atènyer el campionat nacional de futbol. Ho
aconseguirà? Ja ho sabrem al seu temps.
El director de les fàbriques Fiat ha promès, si
guanyaven el campionat, un automòbi? a cada. un
dels onze jugadors que componen l'equip.
Vosaltres direu si s'hi afanyaran a guanyar el
campionat... i l'automòbil.
Però, pregunta indiscreta, i l'amauterisme, què?
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BARCELONA
Pessetes 3.SO al trimestre
CATALUNYA
Pessetes 3.75 al trimestre

Número foll: 30 cènifn**

Quan Arnoldo Lindi s'adjudicà el campionat
pes ploma, amateurs, a Basson, sembava que res
no el predisposés a la carrera artística. Ben a
l'inrevés, perquè tothom li augurava un brillant
esdevenidor pugilístic.
Una nit, durant un combat, rebé un cop violent
al coll. Lindi deixà anar un so prolongat i agut
Portat a la seva cabina, hi rebé la visita d'un
desconegut que !i diu.
— Posseïu unes cordes vocals remarcables. Si
ho voleu, jo faré de vós un gran cantor.
Lindi acceptà, i avui és un dels tenors més reputats d'Amèrica.
• * •

Ja que està a punt de sonar l'hora de Bernard
Shaw, segons En Sagarra, i aue el públic va a
veure les representacions de "Santa Juana" i En
Carles Capdevila té anunciadla la publicació de
les obres de l'humorista irlandès, heus-en aquí una
anècdota:
En el seu darrer viatge a Amèrica, Shaw conduïa el seu automòbil a moi'ta velocitat per una
carretera.
Sobtadament, se li acudí la idea d'una nova
obra, i com que quan això li ocorre Shaw té la
necessitat d'eacriure-ho o d'explicar-ho a algú,
desenrotllà l'argument al seu xofer, que anava al
costat d'ell.
En el momentmés interessant de l'acció, el
xofer es llença sobre el voltant prenent-lo de lei
mans del seu amo.
— Què us passa? — demanà el dramaturg un xic
molestat.
— Res, si us sembla. Hem estat arran d'estimbar-nos. Si no rectifico la direcció del cotxe, el
vostre drama hauria tingut un desenllaç molt diferent.
* **
Als membres de l'aristocràcia angFeaa no els fa
res pujar al ring en públic.
El marquès de Clydesdale tenia tant de renom
com a boxador, que el seu nom feia omp'ir les
sales. No fa gaire, ef bsronnet John Milbanke féu
un combat amb un policia de Canning Tocon, que
es diu Black. Els organizadors no es planyeren
del combat, ja que el públic fou nombrós. Black
guanyà per punts.
Esperem aviat l'aparició sobre «", ring del comte
de Saint-Germain.
* **
Malgrat del seu esperit amplement esportiu el
gran Bob Fitzssimons no perdia de vista el
costat pràctic de la boxa.
Un d;a que havia de boxar contra Peter Maher
va adonar-se d'un aparell cinematogràfic que hom
havia preparat per filmar l'encontre. Bob va encarar-se amb l'organitzador:
— No he estat previngui que el match seria
filmat sense dubte per estalvier-vc-s el tant per
cent que em correspon. No tinc res a dir, car el
meu contracte no estipula res sobre el particular.
De totes maneres us he d'advertir que Ja vostra
pellíc^a no podrà ésser uilitzada.
Desorés Fitzss'mons se n'anà al seu reco i de
seguida que sonà el gong es posà d'esquena a
l'aparell cinematogràfic. I deu segonsi després
Peter Maher seia damunt del tapís amb els braços en creu.
•
El cinema amb prou feines havia tingut temps
d'impress'onar una vintena de metres. I tal com
havia assegurat Fitzssimons, el fi,'m fou inutilitzable.
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F«pe«:taMtflt en condecoracions
Nacionals i Estrangeres

Militars

Fill de B. Castells
Secció especial per a la confecció de distintiu»
esmaliits per a Club de Futbol, Nàutics, Automobilistes, Excursionistes i altres societats esportives. Congressos, Centres Religiosos, etc.
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Comentaris tennístics
per FIVALLER
L'home, per superior que sigui, no pot alliberarse en certs moments de la influència que exerceix
sobre d'ell l'estol de les petites vanitats que ens
envolten bo i fent la sardana, xisclant i dibuixant
ganyotes sobre la pell de les seves cares burletes.
El tennista, home superior per força, té les
seves hores o els seus minuts de debilitat o feblesa moral, com també malauradament té els de
" debilitat material (generalment els darrers dies
dels concursos), i és en aquests instants grisos,
d'un gris tirant a ocre, quan es deixa retratar.
L'home davant la màquina fotogràfica impressiona la placa que jeu dins la tenebra del caixó,
però també impressiona, i de vegades més fortament encara, l'esperit de l'observador que fent
el paper de "Met" contempla l'escena.
Em 'direu que això és d'una vulgaritat esparveradora. Jo us responc que el tema no és pas
dels més explotats. Si em permeteu aniré seguint.
Hi ha tennista que, convençut que el retrat té
una transcendència gran, adopta una "postura"
com de lleó empresonat, posa tots els nirvis en
tensió i els seus ulls tenen reflexes felins.
La raqueta en les seves mans, més que un instrument esportiu esdevé una arma ofensiva, coltell, sabre o vara de freixe, que hom contempla
amb cara de prunes agres.
Hi ha en tennis la "pose" establerta per un dels
capdavanters que jo he batejat amb el nom de
"posició de sota de tennis".
Imagineu-vos la sota de bastos i poseu en el
lloc del basto, la raqueta.
Aquesta imatge ha estat reproduïda profusament en revistes especialitzades.
Es clar que l'home que se sap fotogènic i a
més a més sap jugar a tennis arriba a fer-se pesat
amb la seva efígie reproduïda eternament, però
en canvi, a còpia de fer-se retratar i amb un xic
de bona voluntat de la seva part ha aconseguit
fer del seu retrat una cosa depurada, sense afectació aparent i que dóna to al tennis nacional, car
si algun estranger l'esguarda troba que allò és
un perfecte "cromo" i en él seu país no es veu
així com així un senyor tan reeixit fotogràficament. A nosaltres ens atipa tant de romanticisme
fotogènic, però em d'aguantar en gràcia a les damisel·les que se'l mengen amb els ulls i li troben
una mirada d'estrella de "film" italiana i una
elegància molt decadent. Alguns dels que em llegeixen, amb una rialleta de cunill, comentaran:
"Ja veig per qui va això". Jo... "muts i a la
gàbia".
Al costat de la figura anterior resulten desconcertants les produccions estrangeres del gènere.
Així hom contempla el retrat d'un simpàtic "defender" australià amb les sabates de recanvi a la

mà, bonament i amb una "pose" infantina allunyada de tota pruïja exhibicionista.
Tilden apareix en les fotografies com un bon
noi dins el plaer del joc, ple de naturalitat i amb
un somriure tendre a flor de cara.
Borotra, en les fotografies es mostra pintoresc.
Li trobo certs punts de contacte amb el nostre
Morales.
Lacoste adopta un aire esquerp. La seva faç
apar un relleu de suro. Hom l'esguarda i diu:
"Sembla que li deguin i no li paguin".
I veient una fotografia del gran Patterson regraciant el seu contrari un cop finit el match, pensem: "Ve't ací En Sindreu gran serà gran, si
es deci'deix a fer bona cara".
El revés de Tarruella resulta, un cop fixat, un
"pase de muleta" del mai prou lloat Belmonte, un
dels "asos" internacionals de l'esport, segons
"L'Auto", de París.
La fotografia contribueix eficaçment a la difusió dol tennis a la nostra terra. La seva influència és molt més poderosa que la de la literatura tennística. Són més els que "miren" que els
que "llegeixen".
Em sap greu de dir-ho, però és així.
Una prova d'això és l'èxit de la revista "Tennis", que pot atribuir-se, sense temor, únicament
als retrats que publica de bona part dels seus
subscriptors,
que si no fos per això ni fesguard-.rie1.
La revista "Tennis" ha fet el miracle de decidir una colla de gent a comprar una publicació
i donar-hi un cop d'ull.
Amb l'existència de les "petites vanitats" això
ha estat joc de poques taules.
Fivaller

a les més anodines concessions a una reglamentació més elàstica. Naturalment, els delegats belgues se'n tornaren amb la cua entre cames. Inspirant-se en l'adagi polític: "sobretot, res de conflictes", el congrés de la F. I. F. A. s'havia abstingut de prendre posició i, sens dubte per temença d'aplicar un remei pitjor que la malaltia,
havia preferit no prendre cap mena de decisió.
Gairebé en diríem política d'austruç. Davant un
problema que amenaça de posar en perill àdhuc
la seva existència, un organisme de les greu responsabilitats de la F. I. F. A., podia eludir-lo?
Com que en aquesta crònica no he de ficar-me
en el terreny internacional, m'abstindré de prendre cap posició i deixaré que els lectors se'l resolguin.
Però les conseqüències nefastes d'aquesta indecisió de la F. I. F. A. ja comencen de fer-se sentir, i un problema que hauria pogut ésser simplificat amb una actitud categòrica de l'organisme
internacional, té ara noves complicacions empeltades. Unes declaracions bastant feridores per als
països continentals, apalreg'udes en l'òrgan anglès "The Athletic News", han molestat una personalitat molt influent del futbol d'ací, la qual ha
respost, des de l'òrgan oficial del futbol belga, en
forma de diatriba un xic violenta contra allò que
anomena la "mala fe" britànica.
Es clar que tot aquest bell debat acabarà en
aigua calenta i les coses restaran com estaven,
fins a la propera reunió de la F. I. F. A., i encara
amb la condició, molt problemàtica, que aquesta
tingui, l'any vinent, el valor de tallar sense vacillacions aquest nus gordià.

Crisi de joc científic
Els campionats de Bèlgica es desenrotllen gairebé com prevèiem en la nostra crònica anterior.
LLETRA DE BÈLGICA
Els clubs de Bruges, amics del joc força obert i
les gran passades en avant, es revelen els millors
s'aprofiten àmpliament de la nova regla de l'ofíLes repercussions per la passi- iside.
no vol dir que els equips de Bruges
vitat de la F. i F. A. en l'afer del hagin Això
adoptat una tàctica nova, sinó que, simplement, han trobat un preciós auxiliar en el reglafals amateurisme
ment reformat. Aquests equips practiquen el
"through pass", però, en contacte amb el joc
Brussel·les, octubre 1925.
brugès, aquest esdevé sovint un "kick and rush",
Sembla que, des d'algun temps, vivim sota el la qual cosa no afavorirà certament la progressió
signe de les complicacions internacionals, de les del futbol científic. D'altra banda sembla que a
quals és causa el darrer congrés de la F. I. F. A. Bèlgica assistim a una crisi seriosa del joc cienA aquest congrés, que s'ha revelat incapaç de tífic. Els equips que el practicaven, amb prou
resoldre el dificultós problema de l'amauterisme feines es mantenen al nivell d'equips que, l'any
—i que s'abstingué prudentment d'estatuir sobre passat encara, els eren netament inferiors.
el reembors de les dietes—els delegats belgues hi
Importants reformes d'equips s'han afegit als
havien anat amb la comanda imperativa de rebutjar
tot allò que encaminés el futbol vers l'atzucac de trasbalsos de la nova regla. Això, i la conclusió
l'amauterisme equívoc. No podien pas transigir que s'imposa després de sis diumenges d'encontres,
en aquest punt, car la darrera assemblea general és que ens trobem en presència d'un seriós "desplade valors". Serà interessant de comparar,
de la U<nió Reial Belga de les Societats de Futbol açament
la fi d'aquesta estació, la classificació dels equips
Associació s'havia mostrat hostil, unànimement, amb
la de l'any darrer. No hi ha dubte que
aquesta petita comparació serà més eloqüent que
els comentaris més llargs.
Tanmateix aquí no ens adaptem gairebé a l'offside modificat. Cap equip no li ha trobat el desllorigador. En general, voldríem, si no el retorn
pur i simple de la regla antiga, almenys l'adopció d'una reforma menys radical, puix que el futbol
belga encara no té prou temps per poder-se prestar a l'experiència perillosa d'un capgirament de
les tàctiques. Les darreres temporades estàvem
en molt bon camí per adquirir un joc més científic,
però tot aquesta avantatge ara sembla ja perdut.
Els dirigents dels clubs, que han fet grans esforços per tal d'inculcar un joc científic als elements
joves, es planyen igualment, perquè estimen
annihilida una bona part de l'educació. Em penso
que aquí hi haurà una majoria que gemegarà
alleujada si, en acabar-se la temporada, la International Board es decideix a derogar la decisió o
a modificar-la.
Tornada als vells valors

—-Escolti I dispensi. Vol fer el favor de dir-me qui és en Fivaller?
—Ja veurà. Jo sempre havia cregut que era un conseller de la ciutat. Però ara
resulta que ningú no sap qui és.

Una mica per tot arreu de Bèlgica s'han renovat els equips. Però hi ha força estrelles fugaces
entre els elements joves, i més d'un club que
veia com s'anava endarrerint en la classificació,
ja ha pensat seriosament a mantenir o a tornar a
cridar les més vàlides de les seves velles glòries. La
Union Saint Gilloise, sobretot, que sempre figura
entre els tres millors clubs belgues, ha provat bon
estol de joves, però sense gran èxit. Aquest club,
que tenia la fama de posseir els millors davanters
del país, ara té una línia d'atac molt afeblida i
incapaç de fer res de bo. Els dos exteriors són
sempre bpns, decidits i ràpids, però... Dos exteriors no són pas prou per fer anar bé tota una
línia. Així mateix la Unió s'ha recordat a temps
que en els seus rengles tenia el seu antic davanter
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El match Mannheim ~ Pompeya
Degut a la persistència de la pluja no ha pogut
acabar-se aquest match en les dates prèviament assenyalades. Fins ara van jugats set partits, i d'aquests
n'han guanyats cinc els jugadors alemanys. Els dos
punts aconseguits per l'equip del "Pompeia" ho han
estat per Flaquer i Tarruella, respectivament.
Esperem el descabdellament dels partits que falten
i**

Demanen'ios al vostre barber
i a les perfumeries
centre Robert Coppée, un dels millors forwards —
si no el millor — que hàgim tingut al nostre
país. Per cert que Coppée no serà pas desconegut
dels lectors de L'ESPORT CATALÀ. Llavors
del Torneig Olímpic d'Anvers, en 1920, fou el
principal artesà de les victòries de l'equip belga
qüe acabà, ja se sap, campió del món. Moltes
personalitats estrangeres estaven d'acord a declarar
que Coppée era el millor "forward" dels que prenien part en el Torneig. Llavors del match Bèlgica-Espanya (Anvers, 1923), fou Coppée el que
d'un penal marcà el punt contra Zamora.
La Unió, doncs, ha fet novament una crida als
serveis de Robert Coppée. Amb tot i els seus
trenta anys, Coppée ha acceptat i ha reprès l'entrenament. D'aquí a vint o quinze dies reprendrà
el seu lloc en l'equip. Reeixirà a donar nova sang
a la línia d'atac? Es ben possible, encara que res
no provi que Coppée servi encara la seva forma
d'antany, mentre que el públic és per regla general
molt exigent envers aquestes "velles glòries" que
hom torna a cridar a les. armes, r s'imagina massa
fàcilment que faran miracles. Sigui com sigui, la
Unió té la confiança, i Coppée també. Això és
l'essencial.

La temporada ciclista
El campionat ciclista de Bèlgica sobre carretera, la prova definitiva del qual s'ha disputat sobre
el circuit de Brasschaet, acaba de tenir un epíleg.
S'havia dit que aquesta prova no presentà totes
les garanties volgudes quant a la regularitat, i
que dos companys d'equip de Gaston Debaets
s'havien dedicat a fer nosa a August Verdyck, el
vencedor moral; així el primer pogué apropiarse el jersei tricolor per un any. La victòria de
Debaets, d'altra banda regular en si mateixa, ha
estat mantinguda. Però dos corredors, reconeguts
culpables d'haver obstaculitzat Verdyck •— hem
anomenat René Vermandel i Feliu Sellier, tots
dos antics campions de Bèlgica — han estat suspesos per tres mesos i penyorats en 500 francs
cada un. Punició no gaire greu, i àdhuc és probable que els corredors ttobin protectors "servicials" per pagar-la. Hi ha qui diu que la suspensió
no té importància, puix que la temporada sobre
carretera ja s'ha acabat. Sabem, però, que tots
dos tenien intenció de prendre part en uns Sis
Dies, el qual projecte hauran d'abandonar.
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ESPANYOL - SABADELL
Detall del partit
I ara que parlem de Sis Dies, els de Gant, que
obren la temporada d'aquesta mena de proves,
s'han de celebrar dintre poc temps. Ja hi ha
equips de qualitat inscrits, com cl Van KempenVan Nek, una de les millors combinacions trobables. Els dos temibles holandesos tindran per
adversaris més directes Girardengo-Linari i D ; baets-Persyn. Quant als Sís Dies de Brussel·les,
del 27 de desembre de 1925 al 3 de gener... de
l'any vinent, encara és massa aviat per parlar-ne.

La posta de Piet Hobin
Les previsions pessimistes, en la nostra crònica
anterior, sobre l'engreixament que amenaçava el
nostre ex-campió d'Europa Hobin, malauradament
s'han realitzat. Oposat a Bosisio, el belga no hi
pogut fer el pes i ha perdut el seu títol al pesatge. Que això no disminueix la seva vàlua i
que féu un brillant combat nul amb el nou campió,
són un consol ben magre. Alguns esportius massa xovinistes han reprotxat a Hobin que, si sabia
que no faria el pes, hauria fet millor de deixar el
títol a un altre belga. Aquestes crítiques no són
pas massa fundades. El repte de Bosisio no és pas
tan recent, i quan Hobin l'acceptà, tenia dret a
creure que un entrenament sever podria fer-li perdre el greix inútil que ara li ha costat el títol. Es
millor, com a lleials esportsmen, prendre les coses
tals com són. "Dura' lex, sed lex", és un adagi
aplicable també a l'esport. I si a Bèlgica hi ha
boxadors que haurien pogut honrosament ésser
successors d'Hobin, acabaran per demostrar-ho, i
faran tornar a llur país un títol que, segons ells,
no hauria hagut de sortir-ne. La qual cosa encara
tindrà l'avantatge d'ésser una solució més eleg;ant.

Descobriment mèdic sensacional
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TERRASSA - SANS

8abaté, el porter terrasseno salva una
situació compromesa
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"Aquests darrers dies hom ha parlat d'un descobriment mèdic — o almenys de l'aplicació d'un
nou mètode — per a la curació dels accidents de
futbol, particularment de les lesions del genoll.
El doctor Guffens, cirurgià de Brussel·les, hauria
trobat la manera de suprimir la intervenció quirúrgica en gran part de lesions de les articulacions. En la majoria de casos empraria una maniobra no sagnant i en absolut manual — de la
qual conserva el secret — seguida eventualment
d'un tractament fisioteràpic. Jo no sabria garantir la valor del mètode, per bé que força jugadors
belgues i àdhuc alguns jugadors holandesos hagin ja estat tractats així pel doctor, amb totes
les apariències de l'èxit complet. Però, com que
el doctor Guffens ha promès de comunicar a la
Facultat — en un termini proper — el noti mètode, no perdrem res per esperar-nos...

Els resultats tècnics registrats fins ara són els
següents:
jugar per a millor poder judicar l'actuació dels do3
:
equips.
1T
Guanya Mannheim:
'
""^
Hildebrant venç a Gonzàlez per 6-2, 7-5, 6-2.
Dr. Buss venç a Juanico per 9-7, 6-3, 6-3.
Hildebrant-Waldèck vencen a Noblom-Sala, 6-4,
0-6, 6-3, 6-3.
Klopfer venç a Andreu: per 6-3, 8-6, 6-4.
Oppenheimer venç NoMom, 6-4, 6-0, 6-0.
Guanya "Pompeia":
Flaquer venç Kleinchroth, 6-3, 3-6, 7-5, 6-4.
Tarruella venç a Waldeck, 6-3, 6-1, 9-11, 0-6, 6-4.

El X social del Turó
La pluja ha retardat l'acabament d'aquest interessant concurs intersocis, amb la celebració del qual
ha començat la seva temporada esportiva el Club de
Sant Gervasi.
El seu campió, Eduard Flaquer, ha 'donat relleu al
concurs amb la seva participació, bon punt arribat
d'Amèrica.
Com era d'esperar, Flaquer ha guanyat novament el
Campionat del seu Club, vencent en la final a Noblom, per 9-7, 6-0, 6-3.
El Campionat de senyoretes, ben disputat, per cert,
va ésser guanyat de manera mestrívola per la senyora de Pons, contra la senyoreta Hencke, per
6-0, 6-2.
Totes les proves del concurs, s'han vist ben concorregudes, així com ben animats els partits jugats.
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hom e
es caracteritza pel
tall irreprotxable
dels seus vestits,
Vestir bé proporciona distinció a les
persones, tln senyor ben vestit pot
presentar-se a
qualsevol lloc i és
ben rebut. Slegiu el
sastre el tall del
qual doni distinció
als vostres vestits.
61 nostre tall és
irreprotxable

Ho garantim

Sastreria Guitart
portal de lVTngel, 1 i 5 :: 'Celèfon 5782 R.
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El partit en homenatge
a Xavier Bonet
Pocs devien ésser els que dissabte al vespre esperessin veure aquest partit, car la pluja persistent
semblava haver de durar tot el dia de festa. L'optimisme sorgí en ésser vist el sol, que ens féu el dia
agradable. Però no podíem pensar que el partit que
s'anava a celebrar fos d'un joc tan bell i emocionant. Mai ens hem fet il·lusions tractant-se d'un partit
de selecció i creiem que molts espectadors anaren
al camp de l'Europa, més que per veure un gran partit, per homenatjar un dels jugadors més simpàtics i
senzills viu exemple d'amor a un club i de deportivisme. En Bonet es mereixia veure el camp de l'Europa ple de gom a gom, de sentir els aplaudiments
que s'oïren quan, invitat pels capitans dels equips,
sortí a llançar el kick-off. Era l'apoteosi d'uns anys
de vida dedicats a l'esport amb la noblesa i devoció
dé l'home que posa en les seves gestes el cor. El seu
homenatge el recordarem amb gust no tan sols per
la seva persona, sinó pel gran partit a què ha donat
lloc.

Impressió general
L'estat del camp, degut a Ics pluges de dies anteriors, era dolent, tant. que hom veié tot seguit un
fort obstacle per al lluïment del joc. En aparèixer
els primers jugadors al camp veiem efectivament que
en alçar els peus llançaven el fang recollit per Ics
Sabates. Prevèiem relliscades, caigudes i altres conseqüències. Sor í primer l'equip de la selecció, que
és fonanirnt aplaudit i que vesteix tot blau. La seva
compos-'ció era la següent:
Plattko; Planas, Montesinos; Torralba, Sancho,
Carulla. Lai:cna, Bertran. Sas're, Alcàntara i Juanico.
L'aparició d'a'guns jugadors temps ha no vistos
en els nostres camps fan una altra nota agradable de
la diada.
Surten després e!s jugadors de l'Europa, que s'arrengleren així:
Bordoy; Serra, Solà; Serra, Maurici, Artisus; Pellicer (a la segona part Gironès), Armas, Olivella,
Cella. Alcàzar.
Arbitra el senyor Casterlenas. Amb gran expectació comença tljoc, que es fa vivíssim de bell moment, registrant-se tan aviat arrencades de l'un com
de l'altre equip. Són aplaudides fortament algunes
jugades de veritable mèrit, fent-se a cada minut més
interessant el partit. Veiem, per què no dir-ho? amb
estranyesa que la selecció, sobretot en la seva ratlla
davan era, s'entén a la perfecció i es pot dir que els
seus components no havien jugat mai plegats. Ens
sorprèn també agradosament comprovar U forma magnífica d'alguns jugadors que crèiem actualment mancats de facultats a causa de la inactivitat a què han
estat sotmesos. Vénen els gols tots de bella estructura i l'in.erès de la lluita creix a cada moment. Bells
minuts de joc, de veritable futbol! Si bé es noten
moltes caigudes, són degudes quasi totalment a les
relliscades que ocasiona el fang; no pel joc en sí,
que és net, fins per part de jugadors reconeguts gen: ralment com a durs. Perquè el partit fos bo en
tots els seus aspectes, el joc net imperà com poques
vegades.
El domini fou en la primera part generalment per
a la selecció, que féu un millor joc de conjunt, els
seus Components jugaren amb encert i cohesió. En
la segona part atacà novament la selecció en un
principi, però cap al final l'Europa jugà desesperadament per tal d'aconseguir un millor resultat. Afavorí
aquest^ domini europeu el que els defenses blaus no
xutessin fort, lliurant-se més que res al joc de passades amb els mitjos. En general feren millor joc
els components de la selecció, però val a dir que
l'equip de l'EurcJa era privat dels seus millors
elements.
La modalitat de joc emprada amb més freqüència
fou la de joc ras i a fe que en alguns moments
semblava que els nostres jugadors no en coneguessin
d'altre. Veritat és que l'estat del terreny s'ho portava,
però no és menys cert que poques vegades havíem vist
un tan gran domini d'aquesta mena de joc, ja que
l'especialitat a casa nostra sembla ésser més aviat el
joc de cap.
l'actuació individual i els gols
Entre els vint-i-dos jugadors cal esmentar en primer lloc Alcàntara, Planes i Plattko El primer
ens demostrà estar en una forma magnífica i, o molt
tns equivoquem, o en la temporada que havem co-

mençat farà enrenou si juga amb l'entusiasme que
emprà en aquest partit. El seu xut que valgué el
primer gol i un altre de mitja volta que parà magníficament Bordoy, a la primera part, electrizaren. El
seu famós xut reaparegué, i en diverses vegades ens
féu preveure el gol. Planes ens presentà tot un catà
leg de serenitat, de sang freda, interceptant-ho tot,
potser abusant de la passada curta i de la combinació al porter, però sempre li va sortir bé. Plattko féu
parades providencials, quan semblaven gols segurs
els trets contraris. Mereix tota la nostra simpatia
aquest xicot, per la seva senzillesa. En aquest partit
ens demostrà novament que es pot ésser un gran
porter sense fer ús de la "paveria" avui tan corrent.
El seu joc sobri, sense filigranes de cap mena, no pot
ésser més pràctic, sobretot amb ocasions en què en
lloc d'allunyar la pilota amb els punys l'agafa fortament amb les dues mans, per xutar després a distància.
Hem parlat dels jugadors sobresortints. Els altres

El primer gol, que fou apoteòsic, fou aconseguit
per l'Àlcàntara al minut de joc d'un descomunal xut
des d'uns vint metres. Tardarem sens dubte molt
de temps a veure'n una segona edició.
El segon fou aconseguit per Cella d'un fort xut
ras tirat a l'extrem del gol, que per la seva força
Plattko no pogué parar.
El tercer l'obtingué Sastre, rematant un centre molt
oportú de Bertran.
El quart ve per mediació de Lapena en disposar-se
a centrar davant la porta de Bordoy. Creiem que
aquest l'hauria pogut parar de no estar cregut que
no entrava.
El mateix Lapena obté el cinquè llençant un còrner
que entra directe.
El darrer gol marcat, el sisè i quint per a la selecció, l'únic aconseguit en la segona part, és obtingut per mitjà de Sastrç rematant un avenç de la
davantera blava.
Una bona diada per al nostre futbol. Era aquest
bell partit indicador d'una victòria catalana a París?
A S/INT
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jugaren en general molt bé. Montesinos no s'entengué amb el seu company tant com calia, per bé que
el seu joc sigui força semblant. Individualment, però,
complí bé. Torralba, se'ns aparegué amb les mateixes característiques de la temporada passada. Jugà
amb molta fe. Quant a Sancho, després d'una bona
primera part, flaquejà a la segona, poaser fatiga.
El feren, però, treballar molt, i no estava tot l'entrenat que cal per a la lluita per al proper Campionat. Carulla ens mostrà el seu antic joc intel·ligent i impetuós. Lapena, el jugador del Gràcia, ràpid, molt oportú i encertat, féu dos bonics gols i
escapà diferents vegades pel seu extrem amb molta
rapidesa. Bertran s'entengué bé amb els seus companys d'atac, fent un bon partit. Sastre, cobejós
i bon driblador, encara que potser massa individual.
Creà forces situacions de perill. Juanico fou l'únic
jugador de la selecció que flaquejà, malmetent alguns
atacs dels seus companys.
De l'equip de l'Europa En Bordoy es pot dir que
va ésser el millor jugador, que féu parades molt
brillants i valentes que li feren sentir llargues ovacions, ben merescudes.
En Serra féu un bon partit, destorbant molt l'ala
contrària. En Solà, oportú, suplí bé el titular, jugant de forma regular tot el partit. Salvà alguna
ocasió de veritable perill. Serra, el brillant mig europeu, féu un altre excel·lent partit i fou el millor dels
mitjos. Maurici no va ésser pas el notable jugador
que és a l'ala esquerra, i no igualà el titular de
l'equip. L'Artisus, després d'una deficient primera part,
es corregí i acabà molt bé. Pellicer el temps que
actuà, regular, i en ésser reemplaçat per Gironès
l'ala dreta de l'Europa hi guanyà. Gironès pot ésser
un gran jugador. Armas, el canari, féu un partit
molt fluixet, desentonant del conjunt, i sense trobar
una ocasió per despuntar. Olivella massa individual,
excessivament driblador, es destacà pel seu amor
propi abans de finir el partit, fent tots els possibles per a marcar. Tingué, però, en el defensa que
el marcava un continu entrebanc. Malgrat dels defentes apuntats, Olivella, al nostre entendre, mereixia
anar a París. Cella se'ns mostrà un joc excel·lent d'intel·ligència i es'il elegant, però li manca cos i empenta per a imposar-se. Alcàzar, sense tenir una bona
tarda, complí a estones molt bé. Fallà a la primera
part, però, una bella ocasió per obtenir un gol.

MARTÍ

EI Badalona bat al Martinenc
per 4 a 2

Heus aquí una pèssima actuació del Martinenc, de
la qual va aprofitar-se el Badalona per fer una bella
partida. Després d'una primera part, per cert ben dis1
cutida, vingué un segon temps de domini absolut per
part de l'equip badaloní, que no es trencà fins a les
acaballes, en què l'equip vermell reaccionà per uns
moments.
La millor qualitat en el joc la desenrotllà sempre
el Badalona, àdhuc en els moments de demim contrari.
La davantera de l'equip blau va entendres magníficament, i portà tots els atacs enmig d'un conjunt admirable. Els extrems, sobre tot, es cansaren de jugar,
ajudats amb molta eficàcia per la línia mitja.
Al nostre entendre, aquesta fou la clau de la partida, car si bé l'equip badaloní va mostrar un atac molt
perillós per la seva intel·ligència, és segur que si els
mitjos haguessin flaquejat davant l'empenta martinenca, la davantera, mancada de solidesa, no hauria ob.tingut un resultat tan falaguer. Blanco va demostrar
ésser un gat vell i serví els seus davanters amb tota
precisió: donà joc ras contínuament, que serví per desconcertar la defensa vermella mantes vegades.
Lequip del Martinenc féu una sortida dolentíssima.
Qui veié el partit que jugà contra el Terrassa, i el de
dimecres contra la selecció que anà a París, talment
el trobà desconegut. La davantera no s'entengué poc
ni gens, degut sens dubte a que no existí línia de
mitjos: únicament Vilar, en diverses ocasions, demostrà una bona classe i entusiasme elogiable.
En al nostra crònica del partit jugat darrerament
entre el Terrassa i el Martinenc, dèiem que per a
aquest equip seria cosa fàcil sortir-ne ben lliurat d'ui\
contrari que l'igualés en entusiasme, per la manca at*
soluta de consistència en la seva línia mitja.
Els fets no han pas trigat molt a donar-nos la raó,
car diumenge, davant l'atac badaloní, els mitjos del
Martinenc feren un trist paper. I, per a postres, en les
poques ocasions que dominaren la situació, no varen
servir els seus davanters amb la precisió deguda.
El resultat fou de 4 a 2 a favor del Badalona.
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Un atac a la porta de Bordoy
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INVITEM A COMPARAR
Bales reglament, a 2,95; 4,95; 7,95; 10,95
Jerseis futbol, a 2,25; 5,50; 4,95; tots colors
Mitges jugador, a 0,90; 1,65; 2,25
Pantalons jugador, a 1,75; 2,55; 2,65; i 2,95 tots
colors.
Cambres angleses, a 1,25; 2,30 i 2,95
Defenses, a 0,55; 0,75; 0,95; 1,45 i 2,95
Turmelleres angleses, a 5,55 i 5,85
Genolleres porter, a 8,95 i 9,95
»
angleses, a 5,95
Guants porter, a 7,95; 9,95; 12,95 y 16,95
Sabates futbol, totes les mides, a 10,55 i extra
a 14,95.

CASA LAYRET

BOQUEBIA, 20-Teieton 2853 A.-Sucursal: Carme, 3 6
Fabricació especial per a Clubs; lerseis, pantalons i mitges
futbol, etc, en tois colors i dibuixos que es poden desitjar
sense augment de preus

Él primer gol el marcà el Martinenc, per obra de
Barratxina, d'un precís centre de Vilar, als pocs minuts de començat el partit. Una de les poques jugades
de qualitat amb què ens obsequià l'equip de Sant
•Martí.
Forgas, el centre davanter badaloní, demostrà saber
aprofitar les ocasions per marcar. Fou l'autor dels
quatre gols del seu equip, marcats dos a cada part.
El Martinenc aprofità una petita reacció per obtefliir el segon gol, obra de Batet, cap a les acaballes
del partit.
Eren els equips:
Martinenc. — Prat, Mariné, Guillamon, Comorera,
Samsó, Creixells, Vilar, Barratxina, Ribes, Batet i
Radríguez.
Badalona. —• Bru, Massenet, Tejedor II, Bosch,
Blanco, Gol, Cabrera, Cristià, Forgas, Garriga, Tejedor III.
Del Martinenc, l'únic, Vilar. Els defenses i el por<ter, regulars. Els altres força dolents, en particular
els mitjos.
Del Badalona, els extrems, En Blanco i En Bosch, i
En Forgas, molt bé. Els altres compliren a bastament
i no desentonaren del conjunt.
Arbitrà Sampere, tan fresquet.
SABADELL

Espanyol, 3.—Sabadell, 2
Aquest partit, que va jugar-se al terreny, de
la Creu Alta, no va tenir pas l'alicient que hom
esperava; cosa que no és d'estranyar si tenim
en compte que el mateix un equip que l'altre
es presentaren mancats d'alguns dels millors elements, per ésser seleccionats amb els representants de Catalunya a París.
* Malgrat d'aquest detall força remarcable, la lluita pot conceptuar-se d'interessant; en gran part
per l'actuació d'ambdues línies atacants que ens
proporcionaren moments d'emoció.
També com a sobresortint de l'encontre hi
hagué una exhibició brillantíssima d'En Casanovas, el porter del Sabadell, que amb algunes jugades, fins a cert punt temeràries, sabé evitar
que la derrota dels seus fos més crescuda.
En Padrón, el "canari", de l'Espanyol, fou el
primer de marcar. Al minut escàs de joc aprofità una passada de l'Olariaga per batre a Casanovas amb un xut del tot imparable.
L'empat no es féu esperar; En Tena II, que
ocupà de nou el seu lloc d'interior esquerra, fou
el que l'obtingué, de manera sorprenent.
La davantera sabadellenca, que es mostrà bon
xic més perillosa que en els darrers partits que
ha jugat, trobà la manera d'obtenir un segon gol
per mediació d'En Martí, amb el qual resultat
s'arribà al mig temps.
El domini, que ja havia estat favorable al Sabadell en el primer temps, continuà encara més
pronunciat en el segon, però no li valgué de
res, car l'Espanyol féu una bona defensa.
No per això l'excel·lent ratlla davantera "espanyolista" deixà de fer alguns atacs perillosíssims, dos d'ells acabats amb gol per En Mauri i Padrón. Tots els esforços del Sabadell per
obtenir quan menys l'empat resultaren inútils
completament, malgrat de tenir en els últims 15
minuts de joc dominat material l'Espanyol.
En Zabala brillà extraordinàriament en el seu
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lloc de mig-centre, però deslluí bon xic la seva
magna exhibició, les continuades protestes àls
falls de l'àrbitre senyor Vela.
Espanyol: Carccller-Mongrell, Portas—Humbert, Zabala, Rivali-Olariaga, Oramas, Mauri, Padrón i Colls.
Sabadell: Ca3anovas-Cabedo, Moreno-Morera,
Devesa, Sanüesa-Pastor, Martí, Zamora, Tena II
i Sans.
AL CAMP DE L'ESPANYOL

Bugies

II aconseguí el segon gol per als seus d'una arrencada ben desigual, el jugador espanyolista Arinó introduí la pilota a la xarxa a causa d'una relliscada.
Els altres punts foren entrats per Ventoldrà, que no
es lluí gens, en aprofitar un bon centre de Sagi-Barba,
el qual jugà tot el partit amb la por al cos. Corominas,
sense destacar-se tampoc de la grisor del seu equip, va
saber aprofitar dues magnífiques oportunitats per marcar. Creiem, però, que el seu primer gol havia d'ésser
anul·lat per off-side.
El resultat de 3 a 2 favorable als reialistes, no dóna,
però, un fidel reflexe de les forces dels dos equips.
Dinant quasi tota la segona part, la Unió es dedicà
a ier una exhibició de passar l'estona; fins Sanahuja
fou víctima d'aquesta "tàctica", que l'obligà a retirarse ^er tal d'asserenar-se un xic. I si Sanahuja va arribar a aquest punt, com havia de jugar la resta de
l'equip?
La Unió donà la sensació de jugar de "tant se me'n
dóna", però creiem que els hauria resultat més pràctic emprar-se a fons i aconseguir una sorollosa victòria damunt dels que els oposaven un equip tan heterogeni. La lliçó hauria estat aplaudida molt més per
tractar-se del modest equip que defensava els colors
del club.
L'àrbitre, Coll, conduí el partit amb facilitat.
Els equips eren els següents:
Uir'ó E. de Sant Andreu. — Sunyol, Megala, Pujals, Farreras. Pascual, Massagué, Guixé II, Rodríguez, Moro, Oliart II, Juàrez.
C. E. Espanyol. —• García, Balaguer, Arinó, Sanahuja, Mongrell II, Sagi Barba, Oliver, Ventoldrà,
Corominas i Bernau.

Les dues seleccions de l'Espanyol
i el Sant Andreu fan un partit poc
animat. Guanyen els primers
A TERRASSA
per 3 a 2
Terrassa F. C, 3. — U. S. Sans, 2

anunciat, havia de presentar en aquest partit el seu
primer equip per jugar contra una forta selecció de
l'Espanyol, però a l'hora de començar l'escàs públic
que assistia al match es veié defraudat, car ni el Sant
Andreu exhibia el primer equip, ni l'Espanyol presentava aquella forta selecció.
Davant d'aquesta lamentable alteració en els equips,
l'encontre havia forçosament de perdre com a vistos'tat i qualitat de joc. I no és que, per la seva part,
els jugadors no posessin entusiasme i voluntat, però
no pogueren evitar que el partit fos monòton i ensopit. Malgrat el nombre de gols entrats, els porters dels
dos equips foren els únics que es guanyaren l'assentiment de la concurrència, ja que davant el marc defensat per Sunyol els moments de perill prenien cairts
interessants, deguts a la valentia del porter andreuenc.
Esmentarem la impetuosa i il·legal entrada de Ventoldrà en els dos còrners tirats a les darreries del partit
i que Sunyol aguantà amb fermesa i encert.
García va haver de resistir la pressió que en començar la segona part exercí la Unió, dèbilment aturada pels migrats defensors blanc-blaus, mostrà bones
qualitats. Tampoc aquest xicot es veié lliure d'un moment tèrbol poc abans de finir el partit: quan Oliart

Si bé a les files del Sans mancava Pedret, Feliu i
Ri-ii, a les del Terrassa no figuraven Massaguer, Roig .
i Argemir, el que vol dir que les forces estaven igualades, la c,ual cosa restà comprovada en no exercir
mai cap bàndol un domini marcat. L'ala esquerra local
flaquejà molt, i En Papell, encara que salvà algunes
ocasions de perill, tingué una mala tarda. La defensa
i el porter estigueren mancats de compenetració.
La davantera del Sans tampoc no estigué molt segura en el xut a la porta, car el segon gol fet, Sabater
l'hauria pogut parar ben bé. Es que també a la defensa
egarenca mancà la compenetració amb el porter, i moltes vegades, l'un per laltre, la bala passà amb tota llibertat.
En començar arrencà el Terrassa, havent d'entrar
en jnc l'Alsina. Pocs moments després el Sans atacà
la porta de Sabater. El joc es féu anivellat. Un xut de
Broto al travesser. Un xut de Gularons que parà Sabater. Una arrencada acabada amb un free-kick contra
el Sar.s, i Broto introdueix la bala a la xarxa un segon abans de tocar off-side l'àrbitre. Un xut cotra
el Terrassa que para Sabater. Pedrol i Bretó s'ente(Passa a la pag. í 1).
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Bonica passada de Sastre a Alcàntara
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La selecció catalana amb
penes i treballs aconsegueix guanyar la de París,
per 3 a 2
Consideracions al partit fet a Colombes
per l'equip català
La brillant actuació dels mitjos francesos, en
contrast a la dels catalans, fou la nota niés remarcable del match
(Del nostre redactor en cap)
El priïrier partit París-Br(rcelonai ha constituït un motiu de decepció no sols per als paribol com d'una qualitat excepcional, sinó fins per
bol com d'una qualitat excepcional, però fins per
als mateixos que, sense compartir aquestes exageracions confiaven que l'equip català,1 a despit
de tots els defectes imputables, faria un bon
paper. Malauradament no ha estat res d'això, i
si els 3)000 espectadors reunits a Colombes han
hagut de treure una impressió del futbol català
per la partida presenciada diumenge passat i si
entre els dits milers n'hi havia algun que recordés la de 1911 creurà que el futbol a casa
no ha pas avançat gran cosa.
Però anem a pams: poden considerar-se responsables els jugadors del desairat paper que
hem fet? Sincerament creiem que no. Per la seva
part, feren tot el que van poder i ells són els
primers de lamentar-se del seu malastruc. Però
corn que en la selecció no predominava l'element equip, sinó tan sols la individualitat, la conseqüència no fou altra que un joc desgavellat,
sense lligam i, el que és encara pitjor, mancat
de moral i d'entusiasme; els individus deixantse arrossegar per un pessimisme extraordinari i
per alliberar-se del qual res no intentaren.
«ura que se'ls pot fer: no haver sabut posar sobre
de si mateixos per correspondre a l'ardidesa que
empraren els francesos.
Es innegable, no obstant, que el fracàs vingué
més que de la indecisió dels defenses, de la pèssima actuació de la ratlla mitja; per molt que
hom vulgui esforçar-se a trobar-hi un descàrrec
no ho aconsegueix pas. Fins el mateix Trabal, del
qual teníem dret a esperar una bona demostració, no aconseguí sortir d'aquell marasme en què
actuaren sempre els mitjos. I si ens deturem a
examinar la tasca del centre, tampoc podem trobar-hi altra justificació que no sigui la d'una
"guigne" formidable, inoïda.
Fracassats totalment els mitjos, tant en llur
tasca de contenció com en la de donar joc als
6eus avants, el resultat no podia ésser altre que
el que va ésser. Cinc davanters abandoats a llur
atzar i dos defenses que anaven treient pilotes sense ordre ni concert, deixant sempre abandonat el
porter. Desaparegué tota idea d'equip de conjunt
i restaren només onze xicots jugant a la seva sort.
Un partit lamentable pels que el veieren. Un
partit que no haurà servit més que per enlairar el
prestigi del futbol parisenc a les espatlles de la
nostra pròpia reputació. Aquesta és, exposada amb
tota sinceritat, la impressió treta del partit jugat
diumenge passat a Colombes, el fatídic estadi...

Formem un equip que, més bo o més dolent,
respongui a un pla determinat; en una paraula,
que en confeccionar-lo hi hagi sentit comú. Vol
fer-se un conjunt d'homes ràpids en l'acció?
Enhorabona; comencem per triar un mig centre
que sàpiga imprimir la rapidesa en el joc i fem
que la davantera reuneixi més condicions d'homogeneïtat que les que lògicament podia tenir diumenge. Diumenge es va guanyar perquè si, per
sort; no per superioritat (aquella que es demostra en el camp) dels catalans damunt dels francesos. Els guipuscoans en cada partit jugat a
París han deixat una impressió de vàlua absoluta;
no podem pas dir el mateix de nosaltres, per molt
sensible que sigui semblant confessió.

El que va ésser el joc

En les condicions que hem assenyalat, no podia
tenir res d'escaient; ben prompte tinguérem la impressió que s'anava a passar una mala tarda en
observar que el temps transcorria i la necessària
homogeneïtat en l'equip no s'entreveia per enlloc.
La culpa principal d'això va raure en la tasca defectuosa dels mitjos, que gairebé pot dir-se que no
existiren. Hom els veia debatre's inútilment en reformació d'un equip ha de respondre a quelcom més
cerca de la bala que fatídicament passava als peus
que a la tria d'alguns noms consagrats. La idea
dels parisencs; afegim-hi la inseguretat dels backs,
del conjunt ha d'imposar-se damunt tota la resta
que n'encertaven poques, i la línia davantera totalde consideracions. En l'equip de Colombes no
ment abandonada i sense ajut de cap mena, i tenim
presidí cap idea fixa ni hom sabé veure per enlloc
una idea aproximada del que va ésser en llur maquè realment es proposaven el seus combinadors.
jor part del joc de l'equip català.
Generalment, per bé que es pugui sofrir una equiUna gran rapidesa en els francesos, un millor
vocació en formar l'equip, hom es guia en el proconjunt en les línies, gràcies a la magnífica actuapòsit de formar un conjunt de ciència o de rapidesa; en el de Colombes no es veié res de sem- ció del seu mig centre, i un augment de confiança
a mesura que el temps passava, i un deixondiment
blant. Si la rapidesa hagués estat almenys la viren la moral de l'equip fins arribar al final, a un
tut en l'equip català, és indubtable que el paper
acorraladament complet dels catalans, són les exassolit hauria estat molt superior. Per dissort, els
nostres homes, poc habituats a jugar en camps
plicacions suficients per donar a comprendre el que
tous (i el de Colombes ho era de valent), sense
fou per part dels parisencs. Hom pot, doncs, fer-se
reunir tampoc grans qualitats de rapidesa, es
càrrec si era o no fonamentada la desil·lusió que
veieren desbordats per uns altres que sense possentiren els molts catalans allí presents, com justiseir gran control de la bala, sense un gran conei- ficat l'entusiasme que en els darrers moments va
xement de joc, sense sobrar-los estil ni ciència,
prendre el públic francès, orgullós del brillant composseïen sprint. En els comtats instants que els
portament dels seus. Aquest lleuger balanç és un
nostres aconseguiren desenrotllar un joc ràpid
fidel reflexe del joc d'aquests 90 minuts que, a
se'ls veié en molt superiors als parisencs, perquè manca d'altra cosa, tingueren la virtut de posarés innegable que són més jugadors que ells. Re- nos a tots els nirvis tivants com cordes de guitarra.
cordem-nos de l'experiment fet i no ens deixem,
I el pitjor de tot era que els nostres jugadors dodoncs, enlluernar pels noms i per la reputació dels
naven els mateixos senyals inequívocs de pànic i de
jugadors ni per les conveniències de clubs.
defalliment, la qual cosa repercutí en tot el conjunt.

La responsabilitat
dels seleccionadors
Els seleccionadors podran dir que, després de
tot, s'ha guanyat. Això no justificaria res ni podria satisfer a ningú. Així com hi ha derrotes
glorioses, hi han victòries que desdiuen. La del
diumenge passat és una d'elles, i per tant estem
en el deure d'exigir que per a l'esdevenidor, quan
es tracti de formar seleccions en partits d'aquesta
mena, es vagi amb una mica més de cura i amb
més reflexió que en el cas present. Cal demanar
en primer terme si els que han format la selecció
que ha anat a París es consideren prou autoritzats que no hagin d'escoltar el parer de ningú
més que el seu, car l'equip darrer, fins en el cas
que hagués reeixit, és indubtable que no és l'apropiat per sostenir partides de gran categoria. La
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Gourdon, l'extrem dreta, fou l'home més obstinat de l'atac parisens; Zamora blocant amb el seu
_
aplom, d'habitud

