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xxe CA PIO TS D' S 
El Club de Natació '1Barcelona!á . 

queda classificat primer, molt per sobre deis altres Clubs i Catalun 
encara molt més per sobre de res altres regions. Particularment els nostras 
nedadors donen el maxim rendiment, depassant els pronostics que sobre 

llur actuació s'havien fet 

La jornada doble que ha transcorregur suara 
en aigües de les Arenes, escriu una brillant plana 
de la natació catalana. De Jotes les proves, de 
totes les belles gestes que les aigües cantabriqucs 
han acullit en son sí, hi ha la realitzada per els 
nostres nedadors, al porj·ar a terme tan feli<;, 
aquesta expedició. Mai en un temps tan curt i arnb 
un conjunt tan reduW, s'han obtingut tan bells re
suHats. 

Aquest punt cal que tothom, intervingui o no 
en les lluites, el tíngui ben present i serveixi de 
norma: a totes les representacions que el Club 
formi per a portar els nostres colors. 

Recordeu els noms: Basté, Pinillo, Ferrés, Gi
bert Ll., Tusell, Berdernas i Castro, que són els 
herois d'aquestes jornades. Ells han donat al 
nostre Club 5 Campionats d'Espanya, que junt 
amb els 3 de l'<rAthletic», dos de l'ArJigas en els 
1.500 i 2.000 me1res en la mar i un d' en Bonne
main en el trampolí i els 2 de I' «Arenys)), d'en 
Francesc, en els 200 i 400 rne1Tes, bra<:;:a de pit, 
han portat a Catalunya 10 Campionats dels 12 
que constava el prog-rama del Campionat d'Espa
nya; l'únic que no ha ving·ut a casa nostra és el 
Salts de Palanca, que Ortiz ha dut al Club Nata
ció «Alacanf» i per descomptat el «100 me1res 
femení». 

L'organització d'aquests feslivals ha eslat molt 
acurada, res tenim de dir, sois hem de remarcar 
una cosa. perqué to ta vegada que el nostre 1racte 
i relació arnb equips extrangers, ens ha polit ele 
molts formulismes i petiteses, que molt ens han 
frapat al observar-los en els organitzadors de 
Bilbao. Der qué una cursa que la podien correr 
tots 8 par1icipants1 perqué hi havia 8 carrers en 
l'estadi nautic irnprovisat a les Arenes, !'han teta 
correr en dos eliminatories i una final? Es que es 
malfiaven dels temps emprats per els nostres cc1m
pions i que arreu s'han publicat o és que no són 
partidaris de donar les mateixes avantaJges nl que 
té segur el primer !loe com al probable ú!Jim? 

Aquestes coses, no é.s que les censurem, pero 
com que no les coneixem a casa nostra, ni ens 
les han ensenyades la vida de compe1ició inter
nacional, per aixo les remarquem per a depurar
les si pot ésser. 

Dia 29 d'Agost.-Primcra jornada deis Cam
pionats d'Espanya: heus ací e!s resul1ats: 
100 metres, estil iiiure.-Primera eliminatória. 

Primer: Pinillo, C. N.B. 1"17". 
Seg·on: L. Adot, C. D. F. 1'21" 6;10. 
Tercer: L. Lozano, Arenes, 1 '25". 
Pinillo, solament es mantingué al cap per re

servar-se per a la final. 

Segona e!iminafória. 
Primer: Berdemas, C. N. B. '1 '22'' O. 
Segon: D. Adot, C. D. F. 1'26". 
Tercer: Ferrés, C. N. B. ·t '31 ". 
No és estrany eis temps deis nostres neda

dors, tota vegada que havien de reservar-se per 
a la final, Jenint segura la classificació per ésser 
no més 3. 

Final. -Primer: Pinillo, C. N. B. 1 '9". 
Segon: Berdemas; C. N. B. 1 '19". 
Tercer: Ferrés, C. N. B. 1'19" 2/iü. 

1.500 metnlS, esfü lliu..ne. 
Primer: Artigas, C. N. A. 26'35" O. 
Seg·on: Valdés, Arenes, 26'38". 
Tercer: Basté, C. N. B. 26'58". 
Basté, ana a cercar solarnenl classificar-se. 

400 metres, brn<;a de pit. 
Primer: Francesc, «Arenys)), 7'3''. Record d'Es-

panya batut. 
Segon: Tusell, C. N. B. 7'23" O. 
Tercer: CasJro, C. N. B. 7'26" O. 
La victoria de'n Francesc, era quasi se~;runL 

En Tusell i Castro, conservaren el seu lloc. 
Reilevaments per equips de 5 nedadors, 
(5 X 50).--Primer: C. N. Barcelona. (Tusell, Gi
bert, Berdemas, Basté i Ferrés) 2'56''. 

Se~ron: «Fortuna» de S. Sebastia. (Salinas, 
Adot 1, Adot Il, Farge í Méndez) 2'57". 

Tercer: «Arenes)>, 3'57". 
Sois un segon ens separa del segon equip. 

Sembla que fon;:osament Pinillo havia de figu
rar en aquesJ equip, pero en !loe d'ell hi veiem 
correr en Tusell, obeint a l'absurditat de 1 a 
cursa deis '100 meJres, correg·uda en 2 veg·ades 
per els nostres nedadors, dels quals Pinillo es re
serva per fer una dernostració palmaria de la ve
racitat de!s temps que del C. N. «Barcelona)> es 
publiquen. Aquesta decissió presa en conclave de 
Ja representació barcelonina porta uns moments 
d'angoixa en els anims de qui s'ho mírava, car 
fins a l'últim rellevamenJ· porta.ven avantatge els 
bi lbains, pero en Ferrés, en esplendida actuació, 
aconseguí avarn;:ar d'un segon al seu contricant, 
lo just per donar la victoria al nostre equip, can
viant tot seguit l'anim deis nostres braus minyons. 
100 mefrt:rni dors. 

Primer: Hill, «Santander», 1 '33". Fora de con
curs, per ésser extranger i tenir la llícencía de 
nedador de pocs dies. 

Segon: Gibert Ll. C. N. B., 1 '36". Queda cam-
pió d'aquesta prova les circumstancies que 
concorren en el Hill. 

Tercer: «F6rtuna>', 1' 44''. -
Berjano, «fortuna» .-Quin1: Tusell, C. N. 
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fineíx la primera jornada favorable als 
colors del C. N. «Barcelona», el qua! s'adjudica 
15 punts, quedant !' «AthleJic», «Arenys)), "Fortu
Ila» «Arenes», «Santander)), empatats a 3 punts. 

la segona jornada, s'accentua el domini 
dels catalans, arnb els següents resultats: 
400 metres9 esm mme. 

Primer: Pinillo, C. N. B., 6'18". 
Segon: Valdés, «Arenes)), 6'20". 
Tercer: Drats, 6'49''. 
Es retiraren Riambal i Méndez, principalment 

Méndez, descepciona als seus admiradors, car 
esperaven d'ell una bonica cursa, pero hom creu 
que aquest any no esta en forma per competir amb 
el nostre campió Pinillo. 
200 metres9 brn~a de 

Primer: Francesc, «Arenys», 3'15'' 4/1 O, temps 
que queda establert com a nou record de Cata
lunya í d'Espanya. 

Segon: Castro, C. N. B., 3'23"·-Tercer: Tu
sell, C. N. B.-Quart: Sago.-Quint: Lla11os.
Sise: Sueza. 

Aquesta bonica cursa d'en Francesc, dóna a 
coneixer el valor d'aquest novell nedador, que 
defensa els colors de !' «Arenys». En Castro, 
malg-rat estar absent de Barcelona, ha sapigut 
conservar la forma, vencent a Tusell, l'especia
Iiste predilecte d'aquesta cursa. 
ReUevaments per equips de 4 nedadors 
(4 X 200).-Primer: C. N. «Barcelona» (Ferrés, 
Bqsté, Berdemas, Pinillo) 12'29". 

Segon; «Fortuna», 13'13". 
Tercer: «Arenas)), 13' 41 ". 
Cursa facil del C. N.B., guanyada ja des d'un 

bon principi per l'immillorable qualilat deis com
ponents. 
100 metres, esm mure. Ca.mpiona.t femení. 

Primera: Maria Llu"lsa Mendez, 1'51" 
Segona: Churruca, 2' 12''. 
Tercera: Barrie. 
Totes elles dels Clubs del Nort. 

2.000 metres, esfü mure; a la mar. 
Primer: Artigas, C. N. Athletic. 
Segon: Llanos, Portugalete. 
Tercer: Diaz, Santander. 
Quart: Mendizabal. 
Aquesta cursa és corregué sobre una distan

cia de 1.000 metres. aproximadament, amb un vi
ratge, servint per a demostrar la gTan quali1at 
d'Arligas, que feu una cursa esplendida, a l'en
sems que es dernostrava el criteri que tenen els 
organitzadors d'aquesl Campíonat sobre temes 
de natació, que malgrat la bona voluntat que 
posen en totes les coses, deixen veme Jo tose que 
en el seu criteri hi ha i que encara ha de polir el 
freqüent contacte internacional. De r e o rr e r 
aquesta cursa s'havia d'anar a virar sobre un 
pontó, que des de l'aigua i nedant poc es veia, 
per lo qual en Basté i en Francesc, pilotan! una 
barqueta, guia ven al brau nedador Artigas, cosa 
que no sat;sfé als directius bilbains, manant reti
rar l' embarcació baix pena de desqualificació del 
nedador convoiat. 

Verdaderament, cal tenir cura de tots els de
talls, pero ni massa ni massa poc. 
Salts de Palanca.~Primer: Ortiz, «Alacant:~. 

l d'altres que feren, no salts, sino caigudes de 
palanca, cosa que per un festival no hi tindriem 

res a dir, pero per un Campionat, dificulta la 
tasca de classificació extraordinariament. 
Sa.Us de trnmpolí.--Primer: Bonnernain, «Athle
tic)). -Seg·on: Ortiz, «Alacant». 

Si bé semblants als salts de palanca, la com
petició entre els dos classificals dona un lluiment 
a la prova. 

l així fineixen els Campionats d'aquest any, que 
han donat una gran victoria a Catalunya i al 
C. N. «Barcelona»; la classificació total dóna 
aquest resultat: 
Classtficació per regions: 

Primer: Catalunya, 40 punJs. 
Segon: Biscaia, 11 punts. 
Tercer: Guipúscoa, 8 punts. 
Quart: Alacant, 5 punts. 

Classificació per Clubs: 
Primer: C. N. «Barcelona)>, 25 punts. 
Segon: C. N. «Athletic)), 9 punts. 
Tercer: C. N. «Arenes>), 9 punts. 
Quart: C. D. «Fortuna», 8 punts. 
Quint: C. N. «Arenys», 6 punts. 
Sise: C. N. «Alacant)), 5 punts. 
Sete: C. «Nau1ic» de Santander, 4 punts. 
Vuíte: C. N. «Portugalete», 2 punís. 
De !' «Athletic» i «Arenes)) que tenen 9 punts 

cadascú, queda en primer !!oc I' (<Athletic», per 
tenir els seus nedadors classificats en més pri
mers llocs que els de !'«Arenes». 

I així han finat els Campionats d' Espanya 
d'enguany, deixant una nota d'esportivitat i pro
grés entre els concursants, que dóna un brill es
pecial a la natació nostra, prou fulgent per satis 
fer-nos abastamenL 

A tots els nedadors que sortiren de la nostra 
J·erra per a portar el seu nom a la victüria, la na
tació caJ·aJana esta joiosa de les seves gestes, 
pero el Club de Natació «Barcelona)), al dir que 
esta satisfet deis seus nedadors, expressa sola
ment un brí molt petit, car no es traben paraules 
per expressar l'orgull que sent, de tenir tan braus 
defensors, que amb llur fé, abnegació i disciplina, 
han posat tan alt el nom del nostre Club de Na
tació «Barcelona)). 

Assemblea Ordinaria de la 
Federacíó Espa.nyola. de Natació Amateur. 

Aquesta Assemblea, que e'S celebra durant els 
CamoionaJs, acorda, entre altres coses interes
sants a Ja natació, suprimir deis Campionats Es
panyols, les proves de 250 metres per equips de 
5 nedadors i la de 400 brac;a, per no figurar 
aquestes proves en els programas olímpics i per 
tenir !'idea de restringir en lo possible les proves 
dels campionats que sois fan que per el nombre 
de proves a disputar representi una despesa quan
tiosa als Clubs que hi vulguin concorrer digna
ment; també es tracta de la supressió dels 2_000 
rnetres, a la mar, pero sembla que el no posseir 
piscines apropiades ha fet persistir aquesta prava, 
s'ha aprovat la reforma d'Estatuts que presenta 
la F. C. N. A., i com a conseqüencia de la refor
ma b3sica d'aquests Estatuis, es crea un torn 
entre les Federacions que seran les encarregades 
d'organitzar els Campionats. L'Any que vé, co
rrespon a la Federació Llevantina, seguint-Ia la 
de Denostia i la Catalana que correspondra als 
jocs Olímpics de 1928. 
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