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CAMPIONAT§ D~JE§PANYA DJE NATACIO~ 119~8 
Celebrats els dies 29 i 30 de Setembre 

en la piscina del Club de Natació ''BarcelonaH i el día 1.er d'Octubre, en. el mar. 
Hí aportaren llur cooperació els 

Clubs de Natació Barcelona, Sabadell, Arenys, Olímpic i Grup Escolar d' Alcira. 

s A Ns de comenc;:ar la vetllacla hi ha
:_EJ via gran espectació, o"int ~se c o

mentaris i apreciacions deis resultats 
que s'obtindrierr en les diferentes pro
v es que devien correr i al mateix 

temps de si el festiva! es celebraría poc menys 
que en família, dades les condicions poc favora
bles de l'ambient regnant entre els nedadors del 
Club Natació Athletic i I'intent per primera vega
da de celebrar-se aquests campionats a la nit i 
també el no have1'-se fet una inlensa propaganda. 

Aproximada111e11t a un quart d 'onze de la vet• 
!la, afluí una gran quantitat de socis al nostre 
edifici piscina; fou un cas veritablement excep
cL!iiJjral; tothom en queda maravellat. En una pa
rairFá. Un exit complet, tan de:' marques, com 
de lluites i va!ors esportius. 

PRIMERA JORNADA 
29 SETEMBRE, A LES 10 DE LA NIT 

Comencen les proves ar11b la cursa de : 
1.500 metres, estil lliure.-Hi participen Sega

Ia, del Club de Natació "Barcelona''; C. Fernan
dez, de l'Olímpic Club i Fon lana, del Grup 
d'Alcira. 

Des del primer momen1 en Fontana queda un 
xic retrassat, en canvi Segala i Fernandez van 
junts; als primers 400 metres en Segala pren un 
parell de brac;:ades d'avantatge, pero als 700 me
Jres l'avanc;:a en Fernandez; als 800 metres, toca 
primer el viralge en Segala, que empra 12 minyts 
26 segons; en Fernandez perd unes tres bra9ades; 
als 1.000 metres, arriben junls i amb el temps de 
15 minuts 47 segons 1 /1 O; la brega que ambdós 
sostenen és per dernés interessant aconseg·uinl 

eniusiasmar als espectadors, i ja des d'aquest 
jnstant s 'observa ben clarament I/ entusiasme 
que se n'apodera. Als 1.400 metres, també vi
ren junts, pero als 1.433 en Segala el passa un 
poquet i al arribar als 1.466 fa una esprintada final 
que 1i adjudica la victoria; la sorollosa i formi
dable ovació que la concurrencia, posada en peu 
Ii prodiga, és emocionanl, indescriptible, és d'a-
.quelles que no s'obliden mai i que un hom sois 
-1".Xperimenta un cop en Ja vida. Bis darrers 33 
metres, per cobrir la distancia del s 1.500 fo u 
de lo més formós que hem presenciat; aquell 
braceix, aquel! cop de peuti i l'energia desplega
da en l'esprint fou colosal, extraordinariament 
superba. ' 

Aconseguí el triomf, pero per adquirir-lo, tin
gué de sosten ir una lluila aferrissada; que fara 
é.poca en ! 'historial esportiu d'en Seg-ala i deis 
Clubs de Nalació que hi inscriguerén ais seus 
nedadors. 

La classificació que copiem a conlinuació, ja 
diu de per si sola, la compelició que en Segala i 
en Fernandez establiren. 
Primer: Sega la, C. N. "Barcelona'', 23' 54'' 1110. 
Segon: Fernandez, Olímpic Club, 23' 54" 7/10. 
Tercer: Fontana, Grup E. d'Alcira, 26' 7" 5/10. 

100 1Tietres, estil lliure.-Aquesta prava en la 
qua! hi prengueren part els millors esprinters del 
nostre Club fou dura, cornpetidíssima, causant 
una forta emoció entre el públic; eh els 33 metres 
porta avantatge en Valdés, pero a poc d1 haver 
virat aconsegueixen avanc;ar-lo en Parés i en 
Brull. Fou una cursa maravellosa, quedant esta
blerta la següent classificació: 

Primer: Parés, C. N. Barcelona, 1· T' 6/10. 
Segón: BrulJ, C. N. Barcelona, 1' 7'' 9/10. 

Bzll aspecte que presentava la piscina del Club durant el festival en honor i comiat del nostre amic i defensor 
de¡s nostres colors, lieitman11, dies abans de partir cap a I'America. 
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Tercer : Valdés; no obstant perteneixer al nos
tre Club, se li permeté correr ostentant la repre
sentació del Club Arenas, de Bilbao, al qua! íam
bé esta afiliat, havent aconseguit batre el record, 
biscaí; empra 1' 8" 2/1 o. 

Quart: Pinillo, C. N. B. 1' 9" 3/10; no obstant 
la manca d'entrenament ens demostra ésser !'ho
me de sempre, un bon factor. 

Club Natació Arenys. Feren una bona exhibició 
obteninl bons apla11dimenls i clasificant-se primer 
l'Artal i segon en Cervera, en el trampolí. 

200 melres, brm;a de pit. Quatre concur-
sants. En Francesc i B. Domingo, pertanyents al 
nostre Club i en Sapes del Club Nalació Sabadell. 
S'entaula una torta brega entre Francesc i Sapes; 
de bon principi en Francesc pren la davantera 

MANUEL VALDÉS 
Recordman de IBlscaia de la prova 100 
metres, estil lliure, en t' 8" 2/10, clnssi
flcat tercer en els Campionats d'Espa-

RICART BRULL SALVADOR PARÉS 
CHmpió d'EspHnya deis 100 metres, 
don;, i participan! de l'equip camp10 
deis 4 per 200 metres, rellevaments. 

Campió de Catalunya deis 4 per 200 
metres, deis 5 per 50 metres, estil lliure, 
per equips de rellevaments i Campió 
d'Espanya deis 100 metres, estil lliure. nya cl'aquesta cursa. 

100 metres, estil lliure. Femenins.-Daríicipen 
en la cursa, sis senyoretes, que per cert la feren 
molt bé, essent premiada llur actuació amb soro
ilosos aplaudiments, classificant-se així: 

Primera : Srta. M.ª Llu"isa Vigo, 1' 26" 6/10. 
Segona : Srta. Maria Aumacellas, 1'33'' 1/10. 
Tercera : Srta. Merce Basols, 1' 37" 6110. 
Quarta : Srta. Josefina Torrents, 1' 38''. 
Cin4uepa: Srta. Maria Martinez, 1' 49"'. 
Sisena - : Srta. Aurora Trigo, 1' 59'' 4.'10. 
Salts de Palanca i Trampolí. - Solament hi 

prenent part !'Arte.ti, C. N. B. i en Cervera, del 

pero abans d'acabar la primera recta en Sapes 
logra ;_Jassar-lo, acabant-se la cursa amb el 1 riomf 
d'en Sapes, que· ho feu esp!endidamenl, eslablint
se Ja classificació que segueix: 

Primer : Sapes. C. N. Sabaclell, 3' t 5''. 
Segon : Francesc, C. N.B. 3' 19" 4/ 10. 
Tercer: Domingo, C. N.B. 3' 24'' 9/1 O. 
Quart : E. Domingo. C. N. B. 3' 45''. 
250 metres, rellevaments (5X50).-La lluita es 

desenro1lla entre tres equips de! nostre Club. 
La compelició fou entaulada amb ferma ernbran
zida, essent el. resultat de la cursa el següent: 
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SEMA PALATXI 

Campió d'Espanya dels 4 per 
200 metres, rellevaments; se5cn 
deis 400 metre!', estil lliure i ter
cer en els 2.000 metres, mar. 

,FRANCESC SEGALÁ 
ESTANISLAU ARTA[,, 

Campió de Cétalunya deis 4 per 
200 metres; rellevaments, salts 
lrampolí i les maleixes proves. 
en els Campionats d'Espanya. 

Campió de Catalunya deis ·4ÓO metres, es~il lliul'e, en 
mar i en piscina, i d'Espanya deis 1 500. me1res, 400 
metres, estil lliure i dels 4 per 200 metres, rellevmnents. 

Primer: Equíp A: Pinillo, Parés, Brull, Cruells, 
Vil a, 2' 39" 8/1 O. 

Segon: Equip B: Prieto, Nada!, León> Gam
per, Marlinez, 2' 44" 5/ l O. 

Tercer: Bquip C: Fontanet, Guibernau, Sam, 
Borras, Serra, 2' 48'' 4/ I O. 

Water Dolo.-Aquest málx qui¿ lenia d'ésser 
de Campionat de Catalunya i jugat entre el "Bar
celona'' i J' ''Athletic'', no pogué celebrar-se com 
a tal per no haver-se presentat els waterpolistes 
de !' "Athletic'' i en consequencia es celebra un 
partit enlre els equips A i B de prirnern cate
goria del Club de Natació "Barcelona". 

Equip A: estava format per A. Trigo, Guiber
nau, Basté, Viia, M. Trigo, Majó, Heitmann. 

Equip B: l'integraven Prieto, J. Trigo, Puig, 
Garnper, Crnells, Borras, Brull. 

La primera part encar que rnolt bellug·ada, no 
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COME CIAL 

fou res d'exlraordinaria, puix en quasi be Jot el 
temps prengué Jols els caires d'un partiJ d'enlre
namenL finalitzant sens haver-se 111arcat cap gol 
ni per !'un ni per l'allre equip. 

A la se~fona part una falta feta per en Majó, 
dona lloc a marcar el primer g·ol a favor de l'e
quip A. Poc després una rapida escapada de Heil
rnann i una tirada precisa, aconsegueix el segon 
gol per l'equip A. 

La davanlera de l'equip B passa al domini 
conlrari pero no obstant la seva evolució no a con 
segueix cap resultal favorable per el! i u na rapic!a 
fugida den Majó despres de una passada feta per 
Heilmann,aconsegueix marcar el tercer i úllim gol. 

El parlit en si fou baslant mog·ut i ting"L1é cai
res de visualitat ben rnanifesta, complaent a la 
concurrencia. 

Arbitra amb molt encerJ l'Anloni Vílamala. 

p T, 

m ~~I.o 9" 

PINTURA VERNISSOS CABLES D'ACER MÁNEGUES 

EMPAQUETADURES LUBRIFICANTS EFECTES NAVALS 

llllllllllllllllilllllllllll Passeig Nacional, 12 i 13., Telefon 12778. Barceloneta. 
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Les senyor.etes 

Jo!'JEFINA TmmENS, 

MARIA AuM,ACELLAS, 

'MARIA LLU"iSA:' VIGO, 

MERCÉ BASÓLS, 

Campiones i :recordwo

men del~ 4x100 meJres, 

rellevaments, c,:o_qque

rits en els Campi'onats 

d 'Espanya d'enguany, 

a~b exif esplendent;.ja 

qúe lograren batre el 

récord a'aquesta prova 

amb 1'8"1/10 de diferen

cia. Es un notabilíssim 

triomf ~~Ú ~ Ja Secció . 

Femenina del Club de 

Natació "Barcel'Ona " . 

• c. r l, 

llll/llllÍllJlllllllllllll/IJll/1111111111111111 

L-'equip A"e.st;á~formal. per Batallé, Puig-, Sabá.;:,. 
la, Cruells, Prietb, Majó, M. Trigo. · 

L'equip B l'integren A. Tdgo, Gíbernau, J. Tri-
go, Basté, Gamper,B.rull,.Mora. . 

La victoria esper t'eqüip B que juga moll mes, 
notant-se .Ja; manca .de combinació del equip A 
degut tal vroJta a !'handicap :qu.e li produi l'absen
cia deis .germans Oimenez i ,!'estar en Sabata le
sionat, la qua! cosa· el priva de destacar-se com 
t.é. per costulil. 

'· Hi hai;rué algun mom~nt en que ambdós equips 
estaven en completa necv:i,ositat pero el B, logra 
refer-se L ii11posar la' sev'a taclica de joc, acaban!-· 
se el matx amb e-! resuHat :de 6 go!s a favor de 
l'equip B que fou 1proclamatca111p.ió, conlra 1 gol· 
de l'equip A. . · 

Arbitra en Seriña. 
Obtingueren el títol de Campions d'Espart'.ya, 

e11 1els: · · ···: : ··-. ··· · 
1500 metres, Franciasc Segala, del C. N. B. 

, 400 metres, Francesc Segala, del C. N. B: 
100 metresr estil lliu:re, S. Paré.s; deJ C N. B. 
.100· n1etres, estiJ 'Hiure. fei11enins, senyore1a 

M;ª·LiuYs,a Vigo, del C. N .. :B. · 
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100 metres, espc¡tlla\ Rioard:. BruIL .del C. N. 
200 melres, bra~a de f)íti .S,apes, ,del' C·J;f.'L 

Sabadell. ,~ , ... -.-
SaHs de lrampolí: ArtaL: deJ·G.·.N~ B. , - , 
4X100 rellevamenls, e~tih·l·liL1te; _ f;'emcnf: s.e

nyor~tes M.ª LluYsai \:'i¡g:ó,, -Maria.~:.:)\'urnacel,!a~, 
Merd~ Basols, JosefinaTorrens:¡ · , .: , .. ··· · 

4)(200 relle¡vamentt3, e~JiI I'liur~: B~t~IJisl?HI: 
Arla!; Ricard füull) Sermi Palatxi, F1:a;n:~<;ss>: :S.gn 
gala. ..' , 1 :e 

S' ~slablí la puntua:ció que segu~ix:;; 
CI:ub de Natació "Baf'.c!:gl,OJ~a", 40 pun~ts.; 
9Iµb de Natació Sjjb¿;¡dell:, 3 puofs, ·L 
Gltib de'Nai¡:¡ció Ar·~nas~de Bilbao, ,O; :runJs. ~. 

00límpic· Qlyb Am~teut;' 3 pun1,s:. __ .. ,u 

Drup Esd5lar d';Alcfr?t·1 1 J)unt. · _ : : i ' 
: • , ... , !-"" ' ,. • •.. , 

."TERCBRA.}ORNJ\D~ - .-' 

6~ocm5RB» A ~E'.5 ·§fTARbA · 
"· ( .. : r ·-- -·-, - ~ ·:: .1 (; j. ; ~. 

·2 .000 metre:S, m~B\ .--;:LB01rni!IJar<l:fl b.ona 11ia!" .. 
Aquests dos· alicienitsp Je·ren que's J'Qli)'.li~ __ a l'Es~u-; 
!lúa' de Llevant un ·nombr(}s p1)bli:cJ1;~t4rót? c;l_e 
presenciar la lluita .tw~ teniJ;n¡'O~ so.:¡t_eni¡~ ·els r H~-· 

1 , >< ¡ 
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dadors inscrits en la cursa, amb la confianc;:a 
d'admirar el cos a cos amb que competirien en 
Segala i en Fernandez, peró no pogueren veure 
satisfet llur desig degut a haver tingut de absen
tar-se de Barcelona en Segala. 

La distancia deis 2 000 metres es convertí en 
2. 700, lota vegada que! tragecle comprés des de'l 
Marte!! fins al front del Club de Natació "Barce
lona" compren aquests últims rnetres i autoritzant 
els reglaments de la Federació Catalana de Na
tació Amateur aquesta modificació, es feu així. 

La prava fou un triomf per en Celdoni Fernan
dez, que per aquest fet es co!·Joca a primera fila 
en la !lisia deis Campions d'Espanya. 

Als primers 400 metres van junts en Fernandez, 
en Gamper i en Fonlana 1 pero a partir d'aquesta 
distancia va avan~ant en Fernandez. Als 800 me
tres en Fernémdez porta uns cinc metres d'avan-:' 
tatge a Gamper i altres vuit metres a Fon!ana, 
Al ésser als 1.200 metres en Palatxi passa a en 
Fontana i acaba la cursa amb el següent ord1~~ 
d'arribada, establint-se la classificació en aquestá 
forma: 

Primer: Celdoni Fernandez, del Olímpic Club 
Amateur, 45' 10''. 

Segon : Joan Gamper, del C. N. B. 47' 32" 
Tercer: Sema Palatxi, del C. N. B, 47' 59" 
Quart : Sebastia Fonlana, d<:l O. E. d'Alcira, 

50' 10''. 
Cinque: San1acana, del C. N. B. 55' 33". 
Sise : Mongrell, del C. N. B, 57' 34". 
Sete : Senyoreta Maria Aumacellas, del 

C. N.B. 59". 
Vuite : Senyoreta Maria Martínez, de I'Olím-

pic Club Amateur, 1 hora 14 minuts. 
Nove : S. Nada!, del C. N.B. 1 h. 14 m. 3 s. 
Dese : Sanchez, del C. N.B. 1 h. t 7 m. 
El President de la Federació Espanyola de 

Natació Amateur, que assistí a la prova, cedí el 
seu canot-aulomobil als organitzadors a fi i efecte 
de poder controlar degudament la cursa. 

Podem estar satisfe1s deis resuHats obtinguts 
en els Campionals d'Espanya d'enguany, no 
obstant haver deixat de participar-hiel Club local 
Alhletíc i alguns peninsulars, cosa molt sensible, 
pero arnb tot i aixo l'exit fou magnífic, maravellós. 
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H0~1IENATGJE A AUGUST H1EJITP4ANN 
L festival celebrat com a comiat al '}Barcelona'' desitjós de retre un lribut d'home-
nostre benvolgut consoci Heitmann natge a n'August Heitmann, i pera que conservi 
el dia 7 deis corrents va oblenir l'exit grata recordarn;:a del fernps que ha conviscut entre 

!i\ -~ que es mereixia. nosaltres i com a demostració de lo molf que 
_; .E,-.;.;r.-.~,.-& i Les demostracions d'afecte i sim- !'estima i considera li ofereix una medalla d'or 

paíia que es produ'iren vers el! durant la reunió com a tribut d'agTa'fment i admiració. ¡Visea 
son d'aquelles que penetren Heitmann 1 ... » Impossible és 
en el fons del cor i no s'obli- descriure l'ovació que reper-
den mai. cutí per l'ambit de la piscina, 

El Club va voier retre-li un en aquell moment. El ¡Visea!. .. 
lribut d'agnflment, puix el té fou corejal pels nedadors amb 
ben merescut, iota vegada que el tí pie clam de ¡un pal, dos 
la seva actuació ha reflectit com pals, íres pals ! El ressó fou 
estela !luminosa en totes les formidable, potent, vigorós, 
manifestacions esportives en exlraordinari, impressionanl, 
les quals ha prés part, conque- omplint- els cors d'emoció Pou 
rínt lriomfs i llorers per al un acle sublim, excedint tota 
nostre Club. ponderació. 

La seva figura de nedador La reunió matinal es des-
es destaca com a valor de re- enroma segons I'ordre i resul-
coneguda fama mondial; pos- tals que segueixen: 
seeix magnífic estil; destresa 100 metres, estil lliure. -
en els moviments rítmics; Primer: Gamper, 1· 14". - Se-
energia en les curses de velo- gon: Prieto, l' 16". - Tercer: 
citat i resistencia en les proves Fernandez, 1 '2 l "8 10. Quarl: 
de fo ns; en una paraula, ell Martinez, 1' 24'' l /10. -Cinque, 
reuneix totes les condicions i Rosés. 
qualilats del nedador complel. Feren una boni.ca cursa,de-· 

Per a nosaltres la figura de moslranl-nos els progresos que 
l'Heitmann té un valor superb, AUGUST l-IEITMANN va adquirin1 I'element juvenil. e b . El n~dador alemi'.'.lny que ha deixat una estela 
i e! lu de Natac1ó Barcelona de símpalia ¡ esportivitat entre tota J'afició 100 melres, don;.- Primer: 
en agra"lment li feu ofrena, catalanadurant el seu sojorn entre nosaltres Brull,1'21'}.-Segon: Val, 1'.30'' 
per mans del nostre Secretari en aclitut d,efectuar una entrada ª l'aigua. 5/1 O.-Tercer: Palalxi, 1'46''8/1 O. 
n'Emili Solé d'una magnífica medalla d'or en la En Brull es destaca, en forma espléndida, 
la qua! hi ha gravada Ja data de l'homenatge, i podent dir que en aquesta mena de cursa, avui 
al mateix 1emps Ji dedica un breu exordi, que amb com avui no té compelidor, puix fins a !'hora 
gust inserim; diu així: presenl no's coneix cap factor que l'aventalgi. 

«Belles dames, gentils damissel·Ies, dislingit 100 metres, brac;:a de pit. - Primer: Francesc, 
públic, nedadores, nedadors; el Club de Natació del C. N. B. 1' 28'' 5/10. - Segon: Domingo, de. 


