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lVatació "" 

v antera 
fenses lxecs nrnrquen 
que len en al damuní, c;o es 
massa sovinl. D'una 

marquen els txecs 
Surten els txecs, 

eslanl desmarcat xuia 
la dona a Cordes 

que marca moll encara. 

es aixo 
momenls de 
e l1:er 1 

aquesf 

Els 
per individualisJes; 

en c!s núms. 
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Eís millors preus 

rníllor assor!it 

Els colors més 1110-

clerns 

s díbuixos rnés orí

¡:;-irrnls, 
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el, prirm~r dia ¡ la de 

a i x s ·ha n í ii u l ¿¡¡ , 
fof.s els paYssos que componen 

. Ara, que han 
Cal alana 

c!usivan1enl 

e.x
han eslaf, 

l1H'rm de se~.;-ona edició (Jí:'.:ls nosires 
una con!inrrnció ben convincent de 

una mica 
veh1re·1, 

el! 

l.a 

en 

sinccn.11ncn!, no ens pen
lCJ nosíra 

fa 110 

que 

cridaner, com. no 
que ha resposft 

la lluila en!re els 
els de i'Aí!eJic 

el millor lrnn eslal 
curses que no eren de 
inl'aniils, en una de nens de 1ots 
clubs i de lotes les eda!s han demoslraí als neda
dors 

ja ara no 
el «Crawh? 

que 
sudl'd retiruís, 
dornínen el pracl 

ne:dadors nosires 
secrei i el 

dfl m1ció que fe] creure 
una naluralíiat ¡ una 
qucrn indran l'edaí, 

faran coses gTosscs en 
De lci re:3l.rJJ de les cursers, 

record~s 
sobrcsortinl, et 

que se'n díu sobresortiní, 
· ara, que val Ja remarcar les l luiíes 

no va haver··hi 

que varen tenir e.n les curses de 400 me1res i. 

en la 'IOO, En Parés i 
En Sabalél. 

clll aixó, 
com varen anar les 

cnlrar cr1. el deíal! breu de 

casa noslra 
prova en lois 

Jriomf pera l'At!etic, fücil 
més dlflci! Bernal 

amb el nostre mere las· 
, Arranz. ten1ps del recordman fou dis-

cnd i el de Maieu, per seva més baixa 



1. Artigues, Aíletic, 23 m. 14 s. 2/10. 
2. Mateu, Atletic, 24 m. 21 s. 7/10. 
3. Berna!, Atletic, 24 m. 26 s. 
4. Arranz, C. N. B., 24 m. 39 s. 8/10. 
5. Baldú, Barceloneta, 28 m. 45 s. 
6. Morral, Sabadell, 29 m. 40 s. 2/10. 
7. Amell, Mare Nostrum, 30 m. 29 s. 

= Nafació : Any X : 17 J = 

!loe de capdavanter davant del nostre jove Ruiz
Vilar; en una cursa de classificacions ben espaia
des. que dona aquests resuHats: 

1. Sapés, Sabadell, 3 m. 6 s. 1 /10. 
2. Ruiz-Vilar, C. N. B., 3 m. 12 s. 2/ 10. 
3. Toepfer, C. N.B., 3 m. 15 s. 3/10. 
4. Zwiller, C. N.B., 3 m. 16 s. 6/10. 

Sapés, Parés, Sabala ¡ Brnll - Campions d'Espanya 1931 

Despres d'aquesla prova vingué la de més 
emoció del festival, la deis 100 metres estil lliure. 
En Sabata va apurar En Parés fins a tocar la 
barra gairebé al rnateix temps i, exaclament, amb 
dues decimes de diferencia. Sabata f éu el seu mi
llar lemps damunt la distancia i Parés un dels 
seus bons, que tant i tant mílloraria si més s'en
trenés. 

5. Navarro, Atktic, Z5 m. 25 s. 2/1 O. 
6. Raurich, Marlorell, 3 m. 32 s. 5/10. 
Coma alJra prova d'aquests Campionats lin

g·ué !loe els .salts de trampolí. Fóu on el públic va 
organiJzar la gran cricloria, dirigida, sembla, con
tra els jutges. Artal i Aznar, represen1ants res
pectius del Barcelona i de l'Atletic, saltaren regu
larment arnb un discret avantatge per part del 

Segalá, Parés, Sabata i Zwiller; Campions 4 x 200 metres. - Campior1at d'Espanya 1931 

1. Parés, C. N. B., 1 m. 6 s. 2/10. 
2. Sabata, C. N. B., 1 m. 6 s. O. 
3. Zwiller, C. N.B., 1 m. 9 s. O. 
4. Ulió, Atletic, 1 m. 9 s. 2/10. 
5. Cairol, Atletic, 1 m. l1 s. 2/10. 
6. Calero, Atletic, 1 m. 17 s. 1 /10. 
A Ja brfü;;a de pit, Sapés va mantenir el seu 

nostre que feu el conjunt de cada salt - compre
nent I' espai de temps entre xiulet i xi ulet del jutge 
- amb més elegancia i amb més seguretat, esse11t 
amb juslícia nomenat campió. 

Les altres proves de fora Cam¡::>ionat corre
gueren en llur major part a carrec d'infantils de 
tot arreu, cosa que dona lloc a una piJa de series 



= Natació : A !!!J X : 174 = 

en !ots els estils, entusiasman! el Els més 
destacals foren els dos Sabaié i dos Canela-
un cada mena del Barcelona i l'aHre del Mar-
lorell i En Cabre.j¿1s, del nostre Club, junl anih 
Piernavieja, del , i [)ernal, de l'Atle!íc, 
Porniren aquesls 

50 metres, lliure infantil: 
1. Sabalé, C. N.B. 33 s. O; 2. Sabaté, Mar-

lorell, 35 s. 11! 1 3. C. N. B., 35 s. 
4. Canela·, N. B.; 5. Canela 

Piernavieja, Cal.; 7. Piernavieja 
nacasa, C. 
cudero . l3arcelone.1a, 
10, B12rnal lll, Al; fins 
a 16 necladors. 

metres, , in-
fcrntil. 1. Dorca, N. 
f:J., 45 s. 2. Subi-
r¿¡Js, At.. ¿¡7 10; 
3. Escudero, Barcelo-
11elc1, 47 s. Sil 4. Rie-
ra, Marlore!I; Saba-
lé lL Martorell; 6. Mar
ti11. 

H i v él n ha v e I' , 1 él 11i!Hí: 

aHre0 provcs) en el 1na
I c:ix festival, 1 e:il~; corn la 
de. 5 x 50 mc:lr-es, 110-

mes, en la 
del 11ostre 
una bona rnarca; de 
4 x 50 meJres, rclleva
ments femenins, i !'in

¡¡ ele 

rn.31s. 
J\lleí ic 
na!, UI , 

2 m. 41 s. 2/10; 
N. Sabadell; 4. C. 

N. Medilerri'rna. 
En el 

uena fou, com 

1 !11. 32 s. 
lll. 33 s. o. 

m. 
' 1 !ll. 37 s. 3 ! [o. 

f¿icil vicJoria també de Carme Soriano en els 
100 melres única femenina ere cam-

ele Aumacelles, i les 
as i Wheeler. 

í. Carrne Soriano, C. N.B., com les altres, 
lll. 32 2/!0. 

2. Maria Aumacclles, l m. 34 . 5/10. 
?J. Carrne Prieio, 1 rn. 39 s. 2/10. 
4. Channio11 \Yheeler. 

de 
1wcla, a clels séilts 
Arta!, clavani d'Aznar i 
c:ls rellevarnents de 4 x relativa cmoció. 

bo pre·· 
Mestres. 

Zwilier 
rnl. :Sabala e.s 1 amb 

l3ernal duran! lola la cursa, exceple en la darrera 
recia e11 uns rnelres, 
que do-
11an1 la victoria al nosire club, 
rc~~':lultals: 

1. C. N. a, Zwiller. ~Sabala i Pa 
! j 

l l 

llllS 

! rn. 
~)0 

que 
ele 

, (k~I 
5/IO, fins d sel nedadorn. Dues 

J'm!llls en les que, com l'altre día 
re e.Is dels nedadors de 
cirnb els resu!Jaít< 

i50 m ctre~1, 

proves 
veu

enidor. 

,':)ab;:11é1, l Mateu, 

jornada, dia 13, a 

Amb qu0~ el dia anlerior 
íanl clonada lc1 capa-

Gamper donaren la 11ota més bellc1 
amb una lluiía lorrnidabi 

a\ punl de da H amb el seu 
de. darrera hora que 
l i ia victoria darmmt del recordrnan. 

dós le.mps a de lluita. 
1H)O metres: 
1.. ,1.._,.N.A.,5m.47 
2. , e. N . B. , 5 ni. Ll 9 ::1. 
3. Ma!e:u, C. N.A., 6 m. 16 s. a se! 

corredors. 

Moliner, 45 s. 
3. E)om1casa, onze 

l~ellevamen!s infanííis 5 x 50: 
1 . C. N . m . 58 2/1 o. 

z) m. 16 . 
'3 !11. 19 s. 9/íO. 

4. M ar1 orell, 3 m 
5 .. Bmceloneta, 3 m. 35 s. 

nedador~'). 

l per final un it de e.n1re 
que csmentern a continuació: 

Baiarri, Pros, Sabaía, Bo-
1Tas, Cruells i 

Blau: Balalle. L3asté, Schul I3ernal 
Zwiller i Devesa 

Foren conjurninats é1lllh ele.me.nis 
de ia Federnció que fou 

amb gran 



= Natació : Any X : 175 = 
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CAMPJIONATS DJE C A· T A L U N Y A 

Organitzat pel C. N. Sitges es va celebrar en 
aquesta xamosa vila, el diumenge 23 d'Agosl, el 
campionai- deis 400 me-
tres, mar liiure: 

El fort onatge fou 
un obslacle serios per 
a aquesta cursa, que 
guanya brillantment el 
nostre nedador Fran
cesc Segala, que sense 
despistar-se toca !'arri
bada abansqueels seus 
quaiificats contrincanrs 
Artigues i Ricomá. 

Badalona; 18 Ripoll, Tarrag·ona; 19 Calero, 
Atle1ic; 20 Navarro, AJ!etíc. 

Es classificaren fins 
a 34 nedadors deis 40 
inscrits. 

Classificació pe r 
equips: 1 Atletic, 10 
pun1s; 2 Barcelona, 17; 
3 Tarragona, 30; 4 Sit
ges, 57; 5 Olímpic Club, 
57; 6 Badalona, 77. 

A Matará, i sota J'or
g·aniizació dei S. u. 
Mataroní, va celebrar
se, el díumeng·e 31 d'A
g·ost, el campionai deis 
2,000 mtrs., mar Jliure. 

L'ordre d'arribada 
fou el següent: 1 Se
gala, Barcelona; 2 Ma
leu, Atletic; 3 Mestres, 
Atletic; 4 Julia, Sitges; 
5 Cairol, Atletic; 6 So
ler, Badalona; 7 Na
da!, Barcelona; 8 Mas
d e u, Tarragona; 
9 Schulz, Barcelona; 
10 Ors, Tarragona; 11 
Sierra, Atlelic; 12 Mar
fínez, Tarragona; 13 
Torres, Sabadell; 14 
Uuch, Atletic; 15 Dais, 

C·ll'!ne Soriano, durant el Camp:onat de Catalu11ya 1931 
a Sabadéll 

Bis resultats foren 
elssegüents: l Artig·ues, 
Atletíc; 2 Ricomá, Tar
ragona;3Mateu, Atlelíc; 
4 Berna!, Allelic; 5 Mas
deu, Tarragona; 6 Be
navent, At.; 7 Ors Tar
rag·ona; 8 Rei, Mataro
ní; 9 Nada!, Barcelona; 
10 Lluch, At.; 11 Caries, 

Tarra~rona; 16 Lecha, Olímpic; 17 Teixidor, tarnní; 
J\fotaroní; 12 Buch, .Ma-

13 Vives, Alletic; 14 Castellvell, .Mataroní. 
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CAMPJIONAT 

l~amon Artigues, C. N. Atletic 

El 8 ele Se tem
bre, en el tras com
pres des del lloc co
negut pel ''martell'' 
fins davant el nos
tre estatge social, 
tingué. lloc ol Carn
pioliat d'Espanya 
deJs 2.000 metres 
mar lliure. 

Aquest, dispu
tat únicament per 
nedadors catalans, 
en nombre r-le vint
i-cinc, resulta. una 
de les pro*res rnés 
difícils que hom pot 
imag·inar-se1 per ha
ver ~de lluitar amh 
una mar avalotacla. 

Fou una prova ele veritable mar lliure, que 
potser liauria estat més prudent ajornar-la puix 

9 JE§JPANYA 

que constituí un perill per a.Is rnenys avesats a 
aquesta mena de curses. Onze només pogueren 
arribar; els altres, el fort llevant que buJá a la 
nostra Escullera, els obligá a retirar-se. 

Des dels primers metres agai'á el cap, el cam
pió tarragoni Joaquím Hícomá, que efectuá una 
magnífica canera., prometedora de gTans gestes. 
Ji1ou b~1tut per l' Artigues en els darrers me tres. ID! 
nostre jo ve Vn lerfa H.uiz Vilar, també es disti11gí 
notablement. 

L'ordre de classificació fou el següent: 
1 Ramon Artigues, del C. N. A., 55 m. ,¡5 s. 
2 Joaqnim Ricoma. del 'l'arragona, 56 rn. 40 s. 
3 Joan lVIateu, C. N.A., 1h.1 m. 20 s. 
i.1 Valeria lfoiz Vilar, C. N.B., 1 h. 4 m. 20 s. 
5 Joan J!.)r]s, Tarragona, 1 h. 5 m. 
() L 1oren9 A r r a n z, O. N. B. , 1 Ji . G m . 
7 A. Vilar, C.N.S. 1 h. 11 m. 
8 A. Julíá, C. N. Sitges. 
9 J. Lluc, C. N. A .. 

'10 Este ve Amell, l\fare N ostrum. 
11 Jaume CrneJJs, C. N. B. 


