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que havien de tenir lloc pocs dies després a Gi
jon. Va sortir ja am b el seu tren fort i va fer sol 
tota la cursa sense reservar-se, prenent-se el luxe 
d'arribar r r minuts davant del segon classificat. 
Un veritable fenomen de resistencia. 

En Puig, no volía córrer. Els com panys l'a
consellaren, assenyalant-li la bona ruta esportiva. 
Prengué la :;ortida, pero als 200 m et res es retira. 

Classificació: r. Pere Mendez, C. D. « For
tuna», 36 m.-2. Alvargonzalez, «Gijon», 47 m. 
43 ·s. - 3. W. Frankeen, 49 m. 8 s. - 4. Perez, 
49 m. 32 s.-5. Diaz, «Santander», 1 h. 7 m. 47 s. 

Els roo metres han estat correguts entre dos 
pontons paralels, paralels idealment, perque cada 
un anava alla on volia, davant del .Jurat. L'arri
bada, ha estdt una mica dificil de discernir, per 
lo igualada. El Jurat els ha classíficat així: 

1. Berdemas, C. N. «Barcelona», 1 rn. 1 5 s.-
2. S. Frankeen, C. D. «Fortuna», I m. 15 s. 2/5. 
-3. Pinillo, C. N. «Barcelona», I m. J5 s. 3/S.--
4. Peredejordi, C. N. «Barcelona», r m. 15 s. 4/5. 

La Iluita no ha estat pura del tot, puix els ne
dadors s'han destorbat rnútuament, perjudicant
se i privant bellesa a una prova que en altres cir
cumstancies hauria sigut formosíssima, sobre tot, 
perla supremacía indecisa dels nedadors catalans 
en oposició al america Frankeen, que és un home 
de classe. 

I per últim, el Water Polo ha constitui't 
un 'al tra victoria dels nedadors << barcelonistes ». 
n á O ... ! Esta clar que aq uest resultat extraor
dinari ha produi't una mica de mal gust de boca 
a alguns nortenys. Pero cal reconeixer que en les 
coses d'esport, l'afluixar és vergonyós, és depri
ment, és sentir-se compadit, i aixo és sempre 
pitjor que fer comparar resultats dolents, pessims 
si es vol, pero al principi d'una escala progressi
va de victories, que a no dubtar, arribaran, pera 
els pol·listes asturians. 

Adernés, no els estranyaria tant, si veigessin 
la llista de perfomances de Clubs importants, 
corn «Les Enfants de Neptun de Tourcoing», en 
el que els partits acabats arnb resultats sem blants 
estan representats amb una xifra respectable. 
Creiem que aquest resultat és sincer, i que esta
bleix, si no exactament, de una faisó aproxima
da, la diferencia de clase deis pol · Iistes de les 
clues regions, justificada per setze anys de dife
rencia en la practica d'aquest esport. 

Els equips s'arrengleraren de Ja rnateixa faisó 
q ue'l primer dia 1 i els gols foren fets: 4 per en 
Fontanet, 2 per en L. Gibert, 2 per en F. Gibert 
i un cada ú per en Rosich, en Basté i en Tusell. 
L'únic que no en feu, fou el porter, i no fou pre
cisament per manca de ganes ... 

Acabat el festival, els nedadors es reu niren 
en el Cercle Mercantil 1 on, després de discursos 
d'en Jesús Paz, president de Ja entitat organitza-
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dora, i en Josep Herbos, president de Ia Comis
sió de festeigs de l'Ajuntament, foren repartits 
eis premis, que seran uns records materialitzats 
de les belles hores passades per els n ostres neda
dors en les hermoses terres nortenyes, al caire de 
aquell mar ferreny i entre una gent esquisida
men t amable, i per la que els modals esportius 
no són sinó una de les facetes de llur etica com
pleta i complicada. 

ELS CAMPIONATS O'ESPANYA A OUON 

L'organii.tzació. - Horn creu que el procurar 
fer celebrar els Campionats de Catalunya i d'Es
panya lluny de nostra ciutat, en punts on fins 
ara poca cosa s'havia fet, representa portar a cap 
una obra de propaganda que de cap altra manera 
podria assolir-se, com ptant am b els escassos rnit
jans financiers que avui per avui les Federaciorís 
posseeixen. 

S' ha de reconeixer empro, que a G í j on, les 
nostres creences sofriren greu pertorbació, puix 
jarnai havia presenciat un Campionat esportiu 
de g ualsevulga classe, on els encarregats i res
ponsables de l'organització s'ho prenguessin am b 
un tan gran desinteres. 

Faltaven poques hores pera la celebració de 
les proves, i no hi bavia res preparat. Tot man
cava, i mentrestant es perdía el temps en discus
sions inútils i proposicions inversem blants. 

Els directius del C. N. «Gijon», únics res
ponsables de 1'organització 1 han .·fet donar un 
mal pas a la causa de la Natació. Mal pas, del 
que en són doblernent responsables, perqüe, 
temps, conselJs i mitjans, no els hi mancaren 
per a reeixir de la e rn presa. 

Les proves del Carnpionat es celebraren re
partides, com de costum, en dos dies: el diven
dres, 31 d'Agost, es corregué els 100 metres lliu
re, els 200 de brac;a, els r. 500, els relleus de 800, 
í els salts de palanca. L'endema, dissabte r de 
Setembre, es corregueren les restants, i el diu
menge, dia 2 1 al matí, la travessia Musel-Gijon. 

EHs n-esuntats de Bes piroves. - 100 metres. 
Estíl lliure. r. Julí Peredejordi, C. N. B., r m. 
23 s. - 2. R. Berdemas, C. N.B., r m. 25 s. 

400 metres. Estil lliure. --- 1. Pere Mendez, 
C. D. F., 6 m. 23 s. -2. R. Domingo, C. N. 
Athletic, 6 m. 49 s. r/5. - 3. J. Bretos, C. N.B., 
7 m. 7 s. - +Berna!, C. N. Al., 8 m. 1 r s. 

1 .5oo metres. Estil lliure. - r. Pere Mendez, 
C. D. F., 25 m. 14 s. - 2. J. M. Puig, C. N: B., 
29 m.43 s. - 3. Berna!, C. N. Al., 32 m. 22 s.
Retirats: J. Bretos i R. Domingo. 

200 metres. Brar;a de pit. - 1. J oan Costa, 
C. N. Pop, 3 m. 56 s. 2/5. - 2. A. Tusell, C. N. 
4111. 3s. 2/5. -3. W. 1 C. N. G. 1 4 rn. 
7 s. r/5. - Retirat: Ortiz. 
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400 metres. 
7 m. 37 

de 

8 m. s. 
Ioo metres sobre ...,,,.,_,. • .,"."'· -· I. Alfons Tusc1! 1 

. N.B., I m. 39s.- 2. J. C.N.B.1 
. g s. - Edstrom1 deJ C. N. G.1 fóra con-

curs., reeix el tem ps de r m 
Salts de - 1. C. N. Ala-

C N.B. 
. J. C. N.B . 

(que era 
3 m. 29 s. 

800 metres. Relleus. -
C. N. «Barcelona>>, tarn bé sen se 

Pin 

Travessia 1\111.sel -
C. D. . 1 rn. 6 
C.N.G. 1 1h. 
I h. 14 rn. 42. - Retirats: i dos nedadors 
del 

EHs nedadors c~tafans. 
conn de costum 1 els papers en aquests 

guan 
nades ses victóries San tandcr

1 

más mcná Ja rsa en forma q 
mantenint un tren 

rnctres. En Pinil no 
cursa, estimant que no es 

ucs de Jluitar. 

TuseJJ, segon dels 200 mctres de 
d e!s oo 

haver estat batut suec Eds-
adrrn~s en cls 

dos an de 
nccessans .. 

í, vcierern el triomf de 
Víctória assolida 1 gran part

1 
als salts 

gue escullí, tots ells 1 difí 
i per tant, de gros coeficient n la 
de dificultat. 

en els r.Soo í en els 
tot lo que d'ells E:s 

foren rnotiu 
es 

En Peire Mendlez. 
fador i l'única revelació 

el gran triom
Campionats, i 

fins ara de el Club Deportiu 
les lluites 

del seus colors. 
doble over, el 

seu cos inclinat sempre sobre l'es-
querra1 amb estisora curta, potent

1 
a lo Jar-

vis. La se va bra~ada és on potser s'hi notar 
rnés defectcs: curta i les mans entren fóra 
del plano! del carní a recórrer, i, natura1rnent, 

dins de 1 les no 

mentre el fa el seu re-
corregut en l'aire. 

En resum, no és cap cosa massa 
mar que si en Mendez arriba a 
purar el scu estil, pot arribar a ia 
«valor internacional». 

de 

Els temps reeixits pcr en Mendez en els 400 i 
en el s l. 500 m etres 1 són in feriors als rccords d' Es
panya que detenta en de r " de 
segon i de 44" 1/5 
em que la 
i la deflcient 
ésscr ho 

EHs denllés. 
brillantn1ent el Cam 

de /\la can t.1 

de salts de 

curses 
n 

dcmostrant q uc de l passat 
nyat en en seguretat en 
com pan y Berna! 1 classiíiccl. 1tcrcer .5oo 

e tres. 
'A 

1 ta sois 
1 arribant scgon, davant 

a ugm en ta da 1 pcr 
t seguir n1illor ruta. Els al tres dos 

del «G és alcma 
1 

en 

PoYo .. - S 'efec-
cr dia una cursa Jocal de 100 n1etres 

el segon una de Go 1 í en elles pogucrem obscr 
var com les cxhibicions del y passat, dels nc-
dadors i dels h icn 

dors que 

desastrós 

tols 
demos-

ens fou ofert dues caríca
búndols incom juga-

Mot finat --
nat al Nord d' 

en els 400 metres es com 
en segon l loe. 

com devia fi l1 í mar<< brat1>>1 res de n ou 1 ni de 
si no és formidable 


