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CA 1 
celebrats en la Piscina del C. N. "Barcelona" 

Aquest any no han respost aquests Campío
nats a la importancia que en si requereixen, de
gut a no haver pres part al torneig· els Clubs que 
tenien el deure de participar-hi. 

Si son molts els concursants i pertanyen a 
diferenlt3 entitats, aquesí sol fet els serveix d'es
tímul i fa el miracle de que tots s'esforsin i lluitin 
amb coratge pera conquerir la vídoria. No éssent 
així, es minva !'interés. 

l aixó que l'organització ha sigut portada a 
terme per la Federació Espanyola de Nalació 
Amateur, la qua! compta com afiliades totes les 
Federacions d'Espanya a les quals í a son degut 
temps han sigut convidades pera que assislissin 
amb sos valors a la brega deis mateixos. 

Per que han deixat de pendrer-hi part? No 
analisarem, perque els analisis sempre resuilen 
greus. Lo que si ens permeterem observar es que 
solament quatre Clubs Catalans han sig·ut eis que 
s'han presentat a Ja lluila, amb fe, amor i entu
siasme. Un d'ells era el Barcelona i els altres 
eren l'Atllzefic, Arenys i Matará. Ells feren amb 
sa valuosa cooperació, que la natació obtingués 
un exit esportiu esplendent per els nostres Clubs. 
Felicitem-nos-en. 

Per nosJra part devem manifestar que el nos
tre Club cada any ha pres part als Campionats 
de E.:::>panya de Natació Amaíeur. tan si s'han 
celebrat a Vigo, Sanlander, Sant Sebastia o 
cualsevulga al1ra regió, guiats solament per J'ideal 
de la Natació. Se'ns dira tal volta que aquests 
despla<;:aments representen grans sacrificis pecu
niaris, pero que importa; son necessaris pera el 
foment de nostre predilecte esport? dones es fan 
i com que aquesíes despeses tenen sois lloc una 
vegada al any, sempre hi ha alg·ú que si es sab 
trobar, presta son ajud generosament. 

El Club de Natació "Barcelona" no ha repa
rat mai en aquestes nimieses. Allí a on ha sigut 
convidat allí ha assis1it sempre amb aquel! altruis
me que J'honora i aixo ha contribuit grandiosa
ment a son espandiment a son progrés i a que 
toJes les nacions exj~angeres el solicitin per a 
celebrar amb el! torneig amistosos que han con
tribuit molt i molt a que el nom de nosJre Barce
lona sia conegut i venerat en el mon natafori. 

Dins d'Espanya, a CatalunyaJ Aragó, costa 
Llevantina, cosfa Nortenya, etc., a tot arreu ha 
escam pat sos aires benefactors í esta c!isposat 
com sempre a prodigar-los ele bon grat. 

Perdoneu aquest cla.m, pero ha sigut un es
plai del cor, que ha sig·ut precis fer-lo eixir, ja 
que ens hauria complascut moltíssim que toi'es les 
poblacions que en Espanya practiquen la Natació, 
haguessin pres part en aquest torneig, ja que d' 
eixa manera s'haurien estret mes i mes ells l1ac;os 
ele germanor que com ufanosa garba de da .1d

des espigues ens estreny en forta i amoros1bola 
abra<;ada esportiva. 

PR~MERA JORNADA 

28 D' AGOST A lES 10 NIT. 

Disting·it i selecte públic Ja presencia i aquesta 
dona els següents resultats: 

Primera prava. 1,500 metres, eslil lliure. 
Primer: Artigas, del Atllzetic, 25'34". Segon: 
Perez Oaldós, 26'41 ". La se va actuació fou exce
lent, fent-nos concebre grans espí::rances. 
Tercer: Borras, 29'11 ", que promet ésser un nou 
valor. Ambdós son del C. N. Barcelona. Artigas 
bal el Record de Catalunya i Espanya dels 1.000 
metres, fent el temps de 16'46". 

Segona prava. - 100 metres, estil Jliure. 
Primer: Parés, 1 '9" 4/5. Actualment es ! 'home del 
dia. esta en ple exit. Segon: Mante!I, 1 '12". 
Tercer: Ferrer, 1 '1 T'. Tots tres del Barcelona.
Quart: Gurrea, 1 '22", Aflhetic. Quint: Cua
drada, 1 '27'' 1/5. Matará. 

Tercera prava. - 200 metres, brac;a de pít. 
Primer: Francesc, 3' l 1" 4,5, Arerzys. - Segon: 
Sierra, 3'26'' 2/10, Atlhetic. - Tercer: Domingo, 
3'36", Atlhetic. 

Quarfa prava. - 100 metres, dors. - Primer: 
Gonzalez. En els primers momenls, ja aconseguí 
despegar-se del grup amb perfecte estil, emprant 
1 '23'' 3/5, Arenys. Seg·on: Mai, 1 '35''. Barce-
lona. Tercer: Pellicer, 1'35" 2/5. Aflhetic. 
qua,;t: Val, 1 '47", Barcelona. - Quint: Parré, 
1 49 2i5, Barcelona. · 

Quinta prova.-100 melres, estíl lliure, feme
ní. - Vuit simpatiques nedadoresJ lotes perlan
yents al Club de Natació "Barcelona", es dispu
taren el Campionat d'Espanya, eixint-ne vence
dora la senyoreta Lucrecia Muñoz, que empra 
1'30" 4 15. - Segona: Srta. M.ª Llu'i'sa Vigo, 2'3" 
2/5. - Tercera: Srta. Isabel Wolgelbei n, 2'7'' 
1/5. -- Quarta: Srta. U. More!!, 2'9''. - Quinta: 
Srta. M. Vila. 2'10'' O. -- Sisena: Srta: M. LI. 
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Arenas, 2'16
1
'. - Setena: Srta. Onrnicher, 2'17" 

.'10. - Vuitena: Srta. Vasallo, 2'38'' 2/10. Fou la 
cursa mes interessant i mes formosa. 

Sisena prova.-Salls de palanca. -Solament 
hi prengueren parí en Tort í Ibafiez, que és dis
putaren qui ho faria míllor. Quan hi prenent part 
varis saltadors i saHadores es una prova alta
ment, emocionant, fent timbrar els nervis del pú
blic, pero quan hi manquen concursants resulta 
minsa. Es te de procurar que d'en1Te l'element jo
venívol sorgeixin for<;a saltadOi«S. 

Setena prava. - Rellevaments 800 metres (4 
)( 200).-Sempre resulla atractívoJa la brega que 
aquesta cursa produeix. Eixí vencedor l'equip del 
Barcelona, que estava in1egra1 per Sei;fala, Basté, 
Peradejordi i Parés, que feu 12'11" 2/10. - Acon
seguí el segon !loe l'equip de !'Atl!zetic, que era 
forrnat per Lorca, Pellicer, Gimenez i Artig·as, 
amb el temps de 13'56''. 

Vaifena prooa. - Parti1 de Water Polo. - La 
Federadó Espanyola de Nalació Amateur, selec
ciona els equipiers, davant del proper rnatx a 
celebrar entre Fran<;a í Espanya, en1re proba
bles i possibles, venc211t els mes deslres d' enJre 
la selecció per 5 a 1 gol. Quedaren guanyadors: 
Gonzalez (a la mitja part juga Seg·aJa), CruellsJ 
Puig, Basté, Trigo M., Gibernau i Peradejordí. 
El partil en si fou visJós, no procluint-se res el' 
extraordinari. 

La puntuació dona 22 punts al Barcelona} 
12 punts a l'Atlhefic i 6 punts a l'Arenys. 

SEGONA JORNADA 

29 A LES 5 TARDA. 

També tingué lloc la reunió a la Piscina del 
Barcelona, éssent rnolt mes mínsa la assistencia 
de públic que'! día abansJ aixo que !'entrada era 
lliure. Els parlicipants a les proves no respon
gueren a lo que. era d'esperar, ja que foren pocs 
a enlaular compeJicíó. 

Dos proves eren les que tenien de disputar-se. 
La primera consisJia en els 400 rnetres es!il lliure, 
la qual se la feren enlre Mantel!, Brull i Pellicer. 

Sens gran esfor9 la guanya Mantel], del Bar
celona, qui feu una cursa acien<;ada, amb el per
fecle estil a que estem acostumats a veure-li fer. 
Empra en el recorregu1 6'5" rebaixant el seu pro
pi record. 

Aconsegui el segon !loe en Bru!I, del Barce
lona, que feu 6'9'' 2/5, amb aquel! entusiasme 
que el disf'ingeix. 

El tercer en classificar-se fou en Pellicer de !' 
At!lzetic, que invertí 6'57". 

La segona prova era dedicada als salls de 
palanca1 en la qual sois hi prengueren parí en 
Bonnemain, de l'Atllzefic i en Cecília, del Barce
lona. 

Bixí íriomfant en Bonnemain, cosa que era de 
preveure 1 donades les condicions de mes desiresa 
que posseeix davant de son con!rincant Cecília, 
que de toles maneres es defensa molt be. 

Un aplaudirnent encoratjador per a se'l 

Trovan-se absenís, per afers oflcials, tots els 
dirig-ents que compasen el Comité Tecnic de Ja 
Federació Espanyola de Natació Amateur, dele
g·aren per a que organiJzessin la cursa de 2.000 
metres en mar lliure, als senyors Ludwig, Esteve 
i Baides, del Col·legi d'arbitres, ben coneguts de 
tothom que sent afició perla natació. 

La designacíó no podía deixar-se en millors 
mans, ja que reuneixen condicions de bon or~{a
nitzadors, com així ho demostraren en Ja prepa
ració de la cursa, duran1 la maJeixa i fins al final. 

Es a dir, una direcció impecable. Ella ens feu 
recordar els temps primitius de Ja natació, o mi
llor di1, la naixen<;a del Club de Natació "Barce
lona", en quina epoca curses i Water Polo es feia 
Jot en el mar. 

L'aspede era sorprenent i afalagador; aquel! 
movirnent de barques, canoJs i barquets de vela, 
donaven un encis encanJadoL 

NosaHres recordan1 dades passacles en frui
rem a plereL 

A les cinc i vint mimüs és clona la sortida a 
17 nedadors. que tenien de recorrer els 2.000 me
lres en línea recta des de la punta de l'Escullera 
fins fenfront que limita el C. N. "Barcelona''. 

Ja de sortida es despeg·uen dels dernés Artigas, 
del Atllzefic i Perez-Galdós, del Barcelona. 
L'Arlí~ras empra un crol maµnífic a tot ser-ho, 
aconsqruint desseguida basíants metres ele aven
tatge als seus contrir.cants. En Perez-Galdós se 
lí apropa i allavors presenciem una brega estu
penda. Al mancar uns 100 metres per J'arribada, J' 
Artig·as envala de ferm, empranl el crol i aconse
i:rueix prendre uns metres d'avantatge a Derez
Oaldós, que es classifica segon. En Borras, del 
Barcelona, que es pot dir es una reveJació d' 
aquesl any, obJé el tercer J loe. 

El demés anaren minvant corn se pot veure en 
els Jemps que a conlinuació anofem. 

L.-Aríigas, 4:2'25'' del At!lzetic. 
2.-Derez-Galdós, 43'27" del Barcelona. 
3.-Borras, 47'16" del Barcelona. 
4.--Sierra, 47'38" del At!lzelic. 
5.-PenaJ 48'5" del Afllzetic. 
6.-Lorca ll, 49'26" del Atlhetic. 
7.--Soler, 50'16" del Barcelona. 
8. --Dellicer, 50'26" del Atllzetic. 
9. --Zímrnerman, 54'2" del Barcelona. 

10.-Llorca, 56'23" del Barcelona. 
11.-Lorca I, 56'26' 1 del Atl!zetic. 
12. -Val, 57'8'' del Atllzetic. 
13.-Granicher 58'42" del Barcelona. 
J ,t del Barcelona. 

, 59' del Barcelona. 
16.-Manuel 1 59'55" del Atl/zefic. 
Quasi ens aJrevirn a dir que aques1a prova ha 

sigT11 la mes bonica de toles les que cornposaven 
els Carnpionats d'Espanya de Natació. 

Te de fer-se cons1ar, que en Oonzalez, 
que es retira al poc rato de ne.dar, els clernés l'ots 
acabaren la cursa. 

mereixeu per l'exemple de esportivitat que haveu 
donat. 

El cronista els Jrarnel una enJusiasta i corat
josa abrayada. 


