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INTRODUCCI6 

E L MOTIU DEL 

PRESENT NÚMERO 

.\;, pnlullm, ui Im ,.~/fll mai nfl.';/ra illlutrfó al fi·r allu!". .. 1 
número, l'uH'¡/ricollnl"'II().~ (11 tic/filiar l't·.l·/CII$. Itú·/o";al tic lIo$.ln' 
grall riu". Sl.,.¡alúxc) (k.,1.·iar·lto.~ dl'l {(lIItf f1.>:sluyallll, aparI de 
(//Il. 1I0.~trl· objulc és . .;nl.>: d'ItOlIU·"f1/l(e f11'l'qllip qlle {'lIle,,;, 'l!f1yifm/s 
d'li 11 campiollat COlli ¡a1lllli di, .. pulfll, poguéa!'solirellrio11l1Iilllll. 

Tol . .; eOlllú'l'ml'obm dcl Barcelona ell e/s 2,¡ all}'.'" que por/a 
tI'/·.\·i..;It'lt(/fI, 

Tul . ..: . ..:alll'11l f/1Il' jU1I1 al:..' gralls Iriolllf>:, /{'.~ ml.<> f1c1apartlllcr('.<; 
tll l'rol/"..; 11(111 fi I esgrogueir d,..: colors dd club ... , j>crò 101:; .""bl'lII 
/lIfllbl qlll· la Mil/allllradició del BarcelOna 11(1 f1~l'il Simpr(' Iriom, 
{llllt de It·s Uft.~ apllt'lld(',~ ."I"fIlllcioll.~ . 

. Ic/llalmcul d Barcelo na ti 'lidll prbpill. .E/ lJiJrcelona t.~ 

!Jora/ollll. COlli dt):ul (,l/cer/fII/allliltl ell Co rrecuíla ell ci hrillallt 
pn)!tg dl· l' 1Ii...;lOrlll/ dd c1uh b!UII'grtl1lfl O , or ... t.~ 1'/~lIima dc Iu 
Cilllal, ,r ... d cor del pobk .. , ó III 'vid" dl· !lara/oml qll{' s'Im Call' 
lií...:. III 1I1I1I1Ibr(l~·fltllI IIl/pdlll, IImh la1"itln del BtJrcclona ... ,pcrh 
I/():;nltl'l".'; 1I/(l(im, que, ('1I1t·S licIl/li/',,; eir(lIm,~làllcil's, d Barcelona 
/fill..: $01 . .; IJtlr(t"!ollll, é.~ C/llalllll\"lI, i /1111111' neluaeió de gJlJries o 
d/Trolt· . .; 11 dIa Pt"l'tfllly ulll·ral/u'n!. 

E...: p,'r Iol oúò, f/1Il" jOI'E.\'Tf'T r.ITAL.l.\',1 /111 crq:ut 
ulIl/plir amI, 1111 ,/curt· tlrt/iClIIII llU número ('.t'/rllortlillari ell /to· 
/Urllf1~t!e al. .. Jlfgatlor . .; f/llt· Imt formitlnhlt· prO·l'1I d'imdoll/nble 1·Q. 

/1I11lal /t,," tlollnl, fOIlQIfl-ri,,/ IIm'ameut Ull Illol, que sl'mulat'1I 
dljillith:nll/l"IIII1I1",,-,.,' Iit" h ... . ..:cn." lIlall.~, (/('.-.prl:; dd~ resulla/.o; 
dl· la prilllll'lI '¡'olla dI"! l"lIlIIpiOlIllI . 

.\'0 j .... 'l:II~t:lli IrolJal' OI "f/lIl'.~1 {'.\·ll'lIordillflri , //111/ pcrfcafó 
iOll/pic/n. /;:.0: imjJO . .; . ..:ibh. 

jOI"E.\'Tl'1" C./J~JI..I.\'.I 11(1 I . .; IlIIlI NC1'i.~'a 11'.E.'t/>OI'I,~. 
jOI·E.\11'T C.IT.II.A.\'.I l~ llUfi Rl'1:i.<:ta d'nc/unlilnts, l."'OIII 
y/, .. :i:"" purfll1Jrul (lIllIlmlll qlll' l'-"a,ltnlll cI.';{'lIlir dcl poble, crclI 
mwplllUrt·'I/'I1 m/lli1ll11 parI, IlOlIIomljlwl (llsjl/glUlor.~ d',m elllb, 
III qUil/li tim/oI, /n Cnl"llIlIvII c...:porli1..·II, 

~ .:::;~ '~;"~{;~~s;~:~:e.<:llI tlnr 1111 '<.'Ibm "', 



• • 
UNA GOTA D'AMARGANT ... 

PER TONIFICAR 

• l''' Cul" SOLDEVILA • 

\'oleu que l\)unti Inmc\'tI veu n! cor que clI.l\ln 
la victòria del.Barcdona r,c'l I\grad:ro In ;n
,'haci6, però.,. ¡>erò no tinc un temperament de 
cori.ta, la verilat. No. En primer lloc, tot i hnvo:or 
fet eatudis musical.s durant una colllld"nnys(so]felg, 
teoria, escales, arpegi,_ l':lcrt:Ïcis de Czera)' o de 
I-Iortal ), em trobo al>¡.o!utament mltneM de condi
cions per conrenr l'ur! de Beethoven, àdhuc en el~ 
~eusnspeclesméshumHlimésd'e tnrpercnsa. La 
pinnola o el pinno de munela, polser,cO\ permcte
rien de mantenir al&,unelrelncion II.mblamllsicu, 
però, IU'CrroR)";! de la mc\"n inCllpncitnt no he l'o]· 
gut aprolltaf.me d'aquelles ",Iudons bordi~~en' 
quet ... Olotares. 

Altrament, no liac 'ocu. Diuen que noésindis· 
pen'>llble i s i sentiu cantar a alguns C()ri~tes creureu 
que efecth-ament no ho é~_ Pt-rò, ell bona doctrina, 
cal tOitenirque unll per onaafònicaode veu indis
ciplinllble no ha de triar l"ofid decori.tl\._ ,,"hi ha 
tants altres d'ofici (des d'eldecatnli]ic fins aIde 
n\lnbtreirre_p<lnsnble)queno delllnnen condidons 
per al btl " mtol 

TOies aquestes objeccions no us semblen prou 
vAlidu? Donc., bé,usen diré una altra; unanhm 
de mena més Intima, Us la diré en \"eubaiu.per
quê cop.seu millorlt\¡evn qualitat de confidència. 
"O sento la v¡ctòril, del • Bnrcelona F. C.' com un 
himne. (.Sou deb blau5-bla nul \'la fora! Sou 
del~blanc8·blaus!.). Feu el favor de no ¡nlerTOm· 
pre. Deb:eu,me up1icar, {hIlna culpa tinc jo de 
trobllr-meobliglltlle:rplicnrsentimenl$complellOS? 
"o,ocdelsblanc·blaus, Enl\.b\olut. Hi ha raons 
esuncll\.ls.suprn-esporti\'esque em priven d'l'uer ne, 
POiN\t n ésser, IOC blau-vermell, Alcshorts que 
m'alura: Perquè no canto, sinó en vell alta, Olen
lalmentalmenys1 

Calma, calmn. Xo ~enlir en lormll d'himne, no 
vol dir dei:rl'rde ~entir en absolut, ni tan sol senlir 
fredament. \'01 dir que l'entusil'sme, la satisfacdó, 
l'alej¡'ria no ens embriaga com un alcohol fin~ l'I 
punl de fer·no perdre I:. IItenlòria, U. joia del 
triom! no esborra els desencants loferts i les mi_è· 
rie pR~sades, Cert que en el nOMre tl'mnnà de 
,enl mediterrAnia hi ha una forll' tendèndaa c<,n
lerir a la viclòria virtuts dïndullrèDl:il' plenAria, 
Si utl\n sabofÓf desenlir-$C 1\1, lIavl5la mel de la 

j¡'lòria, a que treu caPlrimr el cupenremiento,~II
dir.seareo.:ordllrle.snomrgond'allrabom? 

Ah, seumalolS per ab qllenomC$elpl'esenlté 
preu. Ni el paSSl\( ni J'esdevenidor valen res pera 
vO$l\ltre.s, SeumalOls que no I\rribeu ni u éue vo 
luptuo!051 

Jo no ,utloblidar: vell\qul. Durant ¡hivern 
d'enguany han e~de\'ingut p,íblics una coll<I d'ind· 
dentsdesngmdnbles. Més d'un cop ens hnnindul't 
amnleirelfutbol lIo0men!\.tcatalàin. senyllln.r el" 
seus vids. El profenionalisme i l'cspeclacularisme 
-dos aspecles del maleill-Cft~ han apareguI sota 
unnclllrorméSCfUIl, El!nnalitmel'nti-e5portiudel 
p,lblic,lnsevnimpressionnbilitlltfemt:nina,I" .sev .. 
$Orollosa ignorànda, Sense voler, m'he re<:ordat 
que al començaolent de la gran guerra l'Imperi bri 
tànicdublRva encara abans d'adoptar el set .. ei mi
Jitaroblilralori i leiaesfOfçOI per obtenir el mà:r;m 
rendimentdelseutmdidonal siJtemade servei ,'0' 

luntari,el,cluMde !utbol,les fumOSC!i ¡liiue l'ro
feuionab,donnrenuncontlngentridlculde'Oldau." 
L'e~port, adoptat com ofici, no era una bona e.scola 
d'heroYsme ni tan $Ols de civhme, Aleshores, com 
podleOl dedicar-nos a cantnr ell seus bit ? 

La final del campionat de Catalun,." com COtl1-
prendreu, no ens ha allunyat gaire d'aquesta manera 
de pen5llr-, Set gols, '01 I cOMtituir un bell seort', 
nOClln\'iC"n instantllnian¡ent el curs d'unrnonn
ment. 

Tanmatei:r, malgrat totes aquestes reserv~ i 
mll\iço~, senlounl\ veraale .. ri. davant el triomf del 
,Barcelonl\ F, c. .. ~Ié o meny es\'aVdes, més o 
menys e~br"vades, serva les es~ndC$de l'esportilme 
clttnlài té,amb els 5eu vint-i-cinc any' de vidn, un 
valor simbólic que no tenen els altres clubJ. Hi ha, 
li mtsno, una continuitat d'esforços. 

Altrament, I. drcum!tt.ncll\ d"ha,'er aconseguit 
el titol ¡uprem desprb d'haver arribat com qui diu 
aLcnpd·avalldelaclaslficaciÓ. repre'enla un 
eremplederenceióbaron\yoln que no potdeil"nr-nOli 
indiferent IInne~aRlla fell'enlusilUimeebnutors 
d'aquestformÓlmiracle? J\mb quina parau!n mA
Irica han noon~eguit els directius del • Ban:elona ' el 
desvetlLamenld'aquestespreciolCSvirtut? 

C.I que ¡i electivament hi ha . paraula mt.· 
rica. mirin de no oblidar-la en els anys venidon 
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JOAN GAMPER 
~n podia lIIa"~ .. r en aquesl nümero, el rt:t ... t del funda 

dor, del geni audaç qui en feliç inkiati". donA a llum el 

c!ubqucavuil:HcntienlarJeniludde.e rorçu,upre
l'aril Il conquerir el mà:lim titol, ptr honra de 50S colors, 

idebdeCatalun)'a ..• 

l 



D'origen hong<'lrés. PI<llko ha Jug<'ll en els millors 
equips de rEuropd Cenlr<'l], 

En el Vas.1Sde Bud<'lpesl. comença a ¡ugM el 1913. 

Hi eSlil,wé I1l1s<'I11919, excepluanl el 1917 1 1918, que 
eSI<'IvlI a III Or'IIlGuerra. 

El 1920 pllssb <lI W¡'cnncrA. F. i d'aquesl <'IlSpdrfil 

de Prllgll. on jugà 101 el 1921, ingress.,nl. llavors. 
dIM.T.K, 

En lI! 10llrnéc que <'Iquesl equip féu per EspanYII el 

mes de desembre de 1922. Pl<'1lko s'enl!lI1orb del clima 

esp<'Inyo], I vingué a eSlablir-se el mllleix IIny. 

inW're~!'ltllll al Barcelon<l. en el que fugit 101 el cllmpio

nil1 de llegons per a poder par1iclpllr en el de primera 
c<'Ilegorl", 

~s PI<'Ilko un formid<'lble I!der<'l, es~enr d'l!dmirar 

III formil verdllder<lmenl segur" Que ré de blocar lI! 
pilora. 

AI '5CU P<'l(s l'<lnomenll\"en l'home ¡'man. 

Campió de Cal<'llunya d"enguany. sols esperll en 
Plarko el poder assolir el màxim r(lol. 

Que la sorl rACompllnyi I es vevin complerls els 
seus desitJos!... 

Francesc Dlatko 



Josep Dlanas 

Intensi!. encara que un xic rnllssa mo

guda, hil eslol sempre lli vldn del fins ara 

capità dd Barcelona. I diem fins IHII. per~ 

què es molt probable que la Directiva el 

destilueixi del Cdrrec, degui !I lïncalif!ciI* 

ble IICII!: que conlclè &¡redinl a en Pep 

Torrents. director de El MUf/doDcportivo. 

Hes deixem. aquesta crfliclI que no és 

<!Iquf el lloc apomí per fer-la 

En Plana:!; començb li jugar a l'An

dreuenc. passan1 al poc temps a l'Avenç. 

ingressant en el Barcelona Ili temporada 

1921·22 t!n que quedb campió d'Espanya. 

L'aclullci6 d'en Phmas. ha eslal l'erb. 

sempre un poc de.!lculdadll, cosa que ha 

rebaixlIl en moll el seu ,aler. Ja un 
cop. donant malura de poca formalitat. de!>t:TIÍl 

dd Barcelona. f:IIKntdesquill¡flc<il, per haver flrmal 

per l'Avenç i pels blau-grana, relngrusilol 110VII

meni al Bllrcelon6, degui a rexlremada cri~is de boo!\ 

j01lador~ Que IIQue~1 pn~s.w ... ilQuella lemporildd, 

Planas, hd l'sial sempre un ueel'lenl defensa, i 

en Iu èpoques en Que no ilbllndood renlrenamenl, 

arribll a bser un dels millors d'EspanylI. 

Ln seva d~nda i concepció de joc, 00 hn esldl 

encara igualada a Cilldlunya, i Junl amb en SurrOCil, 

féu una de les parelles de dden!'es més sòlida que 

Ilngut! l'equip blau-wrana. 

Ha Ulal campió de CalaJunyll eI~ an)'s lenl. 

1922, Ien", i 1925 i d"Espanya ell9Z2, 

Ha rcpresenlnl '"dries \'Cirades a ClIlalullya 

es'\enl prtSenlal son nom per a les seleccions 011' 

cionals. però mili fou elegit. 



Emili Walter 
Un dels elemenls que ml!:s han conlri

bun al Iriomf del BlIrcelona en el clll1lpio
nllt d'enguay, I!:s, sens dubte. n'Emili 
Walter. 

Procedent d'AJemània, d'on I!:s fili, 
vingué 11 CatlllunYII el 1922, iugllnl a l'Unió 
EsporTivlI de Figueres, , 

Dues volIes campió de la seva re~IO 
amb el Pfforzeim, oblingul!: novamenl al!aJ 
11101, conquerinl el cllmpional provlncllIl 
de Oirona en la primera lemporadil que 
hi iugll, 

Les aClullcions, de grans hilS IOles 
elles, reSlaven però inconegudes per l'..,fl
cióciuladana, fins Que en el parlil d'ho
menarge iI en Oilnlper. que es ceJebrll al 
cllmp de Les CoriS, es deSIi1plJ lila ulls 
del públic J de la majoria dels cr(¡lcs de 
fUlbol. 

Aquell fou. sinó el seu més gran triomf. 
el que li obrI el camf que l'ha porlill al 
lloc que oc:upft, 

Des de llavors en Waller es veié sol'li -

cilat pels ml!:s importa nIS clubs de primera categoria, però sem
pre rebuTja el canviar de c:olors. 

Per boca de ell maleix, sabem que aIxò era degui a Que la 
seva més gran asplrac:iO estava en ingres8ar al Barcelona. ob
jeC:le que vegé sali5fet aqueara temporada. 

No c:onelxrem personi!lmenli! l'exc:el'lenl defenSi! blllu-grana, 
però no era lIixò obslllde per 11 nOSlre objecle. 

De Ir"Cle arable i modeSI, en Walter ens rebi!: eslanl alllil, de 
resultes d'un refredal ~3ClJl el dia del parlil 11mb el TerrllSall, 

Es per lIbò que degUI al seu eslal, I Iemen I abusllr de Ili cor
dial rebuda que ens féu, escursllrem 101 el posaible l'inrerviu 
porlada a cap, 

Responenlll noalres preguntes en Wal!er ens c:onreslà mos
trllnl-se cOnlentfssim del IraCle deia seus c:ompanys d'equlp, a 
l'Igual que el de l'enlrenlldor to1r. Klrby, 

- Tinc 26 anys. ena diguI!:, 1 I ... mev ... ml!:a gran alegria fou 
al conquerir el ClImpionar de Ca lalunya guanya ni al Terrassa pcr 
un :!!Corc que mai podrem nosaltres somnIar ... 

I cregui que amb roll l'enlrenamenl que porlavem a cap, a 
Siljea, no esravem paa segurs del resultal ... 

La desUea! aCluaclO d'alguns clubs. que moliv ... ren el seguil 
de drcunsrllncies 10lea elles desfavor ... bJes pels nostres colors, 
ens reien rèmer pel flnal del camplonal, que ningú podr.1l negar 
hem Iluanyarllelllmenl sobre ellerreny. I respeCTe al d'Espanya, 
renlm grans conflances en el ruullal flnal, puix amb 101 ¡ que pro-
hahlemenl en Planes no podrà parTicipar en alguns dels parrils, 
eslem en esplèndida forma I complemambuna moralexc:eI'lenl .. , 

Aquesles foren ses darreres paraules. tancanl noslr ... conver
sa amb una ilmlc:al encaixada I reservllnl-nos per a momenl més 
oporlu el publlcllr cerltsCOM3 que son del 101 Impossible en els 
presentsmomenls .. , 



Ramon Torralba 
Un dels elemenTs m~8 odlclts 1I1811fCe:

lona ha siguI sempre en Torralba. 
Des de l'any 1913 que procedent de 

l'Inlernllcional ingressà al Barcelona, ha 
parTlclpat en IOlS els pllrl¡rs per el mllleix 
¡ugals. hilvenl represenTat els colors de 
In Regió per durs ve¡edes. 

Ha sigUI campió de CaTalunya els anys 
1913, 1916. 1919. 1920, 1921, 1922. 1924, 
19'1b i d'Espanya d!920 ¡ 1922. 

Els seus començos rulbol(Slica roren 
l'lIny 1910 li l'InTernacional, essenI en 
aquesT I en el blau-grona els únics clubs 
en que hil eSlill. 

Jugll també rllny 1917 lImb el I?lIdng 
de t-1l1drid, però rou 11 cllusa de III seva 
incldenlel re.sld!nclll, puix complill el 
servei militara Madrid. 

En Torralba, d'una IImabiliTlIl mllnHeslll, I encara que l'hon trll de 
les mis Inrempulivu ens rebé mollbé. 

Coneixíem III nosalTres sobradament son hIstorial, però volguerem 
honrar les nostru pllgines amb qulscunes declaradons IWftnllques 
sempre interessa niS per els aflcionals. 

Torralba It actualment 29 anys I ta. lunt amb en Vinyals. ellugador 
més antic amb quI compta el BlIrcelona. 

__ Orans esperances tenim en aquest camplonlll-ens deill
puix lIiX( com l'equip en III prlmerll vollaaMva per complet dea
blllleatll t, lIrll sembla que hi començi hllver el degui complln
yerisme. 

-Respecle 11 Jugll r.lincintenci6de fer-ho menlre el Club em nece!lsl![ 
I les forces no em manquin. COSII de la que IIclulllment ulic 11 coberl. 

-De III malaurllda acció d'en Plllnas el pllS!lat diumenge. sols li ne 
que dir-li, que fou degut a un momenl d'obcecacló que IOla podem lenlr, 
I crec que no es devia hllver esbomba I de III mllnera que s'hil fel. dllnl
li un caire francamenl duagradllble pel nostre company. 

-Precisamenl, fa poc ocorregué a Oulpt1scoa un cas semblant, en el 
queen Oamborena pegll una palada 11 un cOnlrincanl i casi ningu "ose 
n'ha assabentat: a més el Gobernlldor d'Irun donll ordre de que no es 
parIts absolutamenl de l'assumpte, puix era en desgrat del fUlbol. i crec 
que és el que devia hil ver-se J~I aquJ ... 

-Ara anirem a VllltncJa. amb una sejlUrelal completa en el triomf I 

~~~~~~ t01 cre~~uiu:a~~~en~ar::::lfa~bl:Otn:~~;:e :~~:1~n;:rl:1~I.s dC;:::;~i~~-ln~I~~;i 
Jugador qui duprls de 16 anys no interromputs de prllc,iquea 
lutbol1slea encara li rUlen IIn[ms per conlinuar jUll'lInl Hns que ... pUlluil 
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A gustí Sancho 
Hodel perlecle de jugador.!!, hll estaI 

• sempre l'actual mig centre de1811rce]Onll . 

Son carllcler d'ulll1l1 lralenl in!l'enu'll ill. 

es capIn seguidamem lll8impllria del qui 

liporll1,ienclIrll,queen lerllQuesl lleuger 

rellum no'n8 ha sigut materialment 

posslhle visi tar-lo, no per això. ho volem 

de1xllrd'anolllr. 

Sancho debutA III Barcelona, el 27 d'Agost de 1916. en un parlil 
conlril l'Espanyol que lIcéUlll en empar 11 I gol . i que es 8ospeniu~ 
qUlln mancaven 16 minuts per lIclIbllr-M. 

Els començos d'en SlIncho dins el IUlbol: fo~n en el Gll1dilllor, 
que es fusionà amb l'Esporling i darrerament 11mb el Centre d'Esports 

de San.!!, que es con\'erlr després en 111 Unió SporlivlI de Sans. 

SlIncho. és. lan t dintre 811 vIda pr ¡v.!Ida com en l'esportiva, un veri

table fien/Iemen, I sols a l'III ferma voluntllt deu l'haver arribar al 

prominenr lloc queocupll. 
SlIncho, però, 11mb ror i son amor lli Barcelona, és se:parll d'ell en 

la remporada 1922-2", que la Jugll amb la Unió SporlivlI deSan" sense 
que es poguessin Sllber els morlus de III seva deserc:ló, relngressan r lli 

Barcelona, a III stgUen r remporllda. 
Ha sigur clllllpiO de Catlllunyll en 1916, 1919, 1920, 1921. 19:24 1192li, 

I d'Espanya el 1920 I 1922. 
Estigué en les Ollmp[ades d"Anvers, jug(lnl 2 partits i hll represen

tat li Espllnya en un pilftÍ! inlernllcional. 
Sols Cili fer conl'ltllr, que Sll afició verdllderament formldahle pel 

futbol, féu que en el parril final de CÀmpional d'Espanyll, que li 

Hadrid celcbrll el 6Mcelona contra l'ArenllS, estigué Ires dies li 

l'hotel sense sorlir I fen I-se mllsatges per esllfT' en millor formil, I al 

sortir al cllmp a l'horll del parlil, no pogué 10Cilr pi10fll per l'enrampll

Illenl que li agaflla IOlS ci nervis. 1 aixf fou com volent-se: posaT en 

forma per gUllnyaTun parlÍl,s'inulilillll per 11 poder dde/lSar-lo el deguI. 



Domènec 

Carulla 

Contgudll és la v¡de d'tn'"'Cafull" dins el club bleu-grana, 

I enCllfil Que CUMiI-enlrll el t923-hllllrriballa Quul ili cim. 
Represcnulnl de Catalunya en varis pilrlils. son nom sonA 

per anar 11 111 dllrrera Olimpi.llda. COS.lI Que darreramenl no fou 

complida. 
En Cilrrulla. Ingre5sb III "aTeelana procedent de Iii Unió 

Spor,!vlI, Juganl en l'InTernacional, quan es féu la fusió dels 

equips de III barrillda de SlIn5. 
Ha pusel, lamW:. ptr qUIISllOIS els llocs d'un equip, rual-

lanl en IOlS ells. 
CllfUJ[II, eparl el ddecle de I"excessiva mlgrllne. ls en son 

lloc in.!lubslilu·lble. Com abans en Sl!mltler, la sevlI oporlunilill 

davant de porla hil 8111'0'81 més d'uolI ocasió vtnmenl compro

mUl! pel Bllfctlonll. 
La c:onslllUció d'lIllela, li permel les més diflci1a juglldes. 

mantenint unll superiorilallalenl sobre algun de sos comJ'anys. 

perÒ no ta amb aixÒ sol. que s'arriba al c:lm 

Carulla. descuida quelc:om l'enfrenament. que ~a el factor mia 

Important en el curs dels lugadors de futbol. El dia que'n Garulla 

s'entreni amb delit, arribarA aliA on U proposI. molt més leninl 

Iii recorreyudil Iii malor par1 del cilmf, 

Carullil ha sigUI campió de C,lIll1lunya en 1924 i 1~2&, 



Francesc Vinyals 
Veritable provlI d'amor i f1de1l!al al 

club. ésl'hislòria rutbo1islicad'en Vin\'IM' 

En el Barcelona \'a néixer. i amb 101
1 

"eure's postergat da\anl nouS \'alors qu~ 
puJaven. son amor a la bander;!. blalHl'r

a 

na, es mantingué ferm, 

Novamenl jugant en el pr¡me~ eq~I;( 
per les malaurades circumslàncles , 

atravessllba el club. Ja \"olunlal d'en \1 

nyals es manté fermn. i la sc\a dCIUO(l'\ 

en el lerreny de joc és igualmenl \'OIUIII'" 

dosa aril com qUdll 'itular dt'1 pri,".:f 

equip,lIuirava Iler conquerir el Clln\pi()' 

nill d'Espanya de 1920, 

Grnnconliançll "'!en Vinrill,¡en ci re' 

,¡ultal final del Cllll1piol111t d'E,¡pdll\jI, 

e-Aquest any-ens diu-,lImb 101 i que la quasi lola~ 

Iilat de Ili premslI profe.!i.!iional declarés (abans del parlil 

de Terrassd), les poques probabililalS que tenia el Barce

lona l'n el torneig nadonal. tenim unll gran conf1ançl1 en 

l'Idquirir t'I t(lol, puix la majorin d'equips pllrt icipan1s són 

equips novells en aquestes cascs, i ellCllra que de grall 

conjunl i arrt'SIOS lots t'lts, la mllnca d'uperienda els hI 

ha d'ésser un hnndicl1p considerdble. 

-Aquest dny la lluita hil d'ésser enlre el Barcelona i la 

lleial de Sant Sebllstià. puix 11mb tot i que el Sevilla és un 

onze temible per son magnrnc conjunt,;O crec que el Bar

celona l'eHminl1rà, 1111 !lna!. jugadl1 en rerreny dur. 11 Se

vil lll. té totes les probabi li tats rllvorablcs pel canlpió de 

CalalunYlI, 

-Jo crec que 11mb 101 i semblar les drcustàncics lotal· 

ment desra ... orable~, és més fbcil l'obtenció del tflol que 

en altres anys que el resulta I es presenla"1I amb un caIre 

molt méslldullldor, 

-Dificil se'ns presenta el parlit a València, però espero 

que la superlorhlll clilra que aqu( es mOstrà en la dlferi!n

dll de gols es mllntindrb, encara que 11mb men)'s escala,. 



Vicens Piera 
!Sill De lugador enciclopèdic ha esCaI c1(1S
B c"l~rldCtflica, el noll1bleexrrem del 

t,,"~Cel.~nd. IflOl que M:n mereSCUT .t, per 
<I(:Il"lIl amb que S'lIdllpUI a IOlS ds 

llocs d'ull equIp. 

De relle\'dnl.!l qUillirdls, son iac:. quel
COm sembla". ili de màgic~ 111111abdrismts 
d'tn Samiher. hil sigUI consagral diverses 

~eg!ldes en les llu i.!!!! internacionals. en 
es que el lrioml l'ha dUI IH~rnpre de la ml! 

~loll Jove: començà 11 Jugar en I>iera: 
Vencen. robs'inada resistència que la 

se .. " famllid li OpOSll\'iI, ingressll llis 13 
IInys en el Ja desaparescul Centre d'Es

ParIs de Sans. en el què. després de 
IU'I'aren un qUdrl i al tercer. pilssà ni pri

'Tier equip el mMeiK any de son debu!. 

L'any 1921 ,'rou quan enyiera debullI en el primer del Barce
lona. quedanl!n campiO de Clllalunya .!!quella lemporada. 

No obSI.!!III. el seu .!!clu.!!llIoc d'ulrem drela. no roeup.!! fins 
d rany ~gUenl en el que lan brill4J1lmenl conquislò el OiHee-

10llil el c.!!mpionar de Calillullyo! i d"Espiln~"II" 
Sis vegades illlerllilc:iolllll i unit olfmpie. SOli joc ha esl.!!t 

degudament dprec:iitl per Ior!'! els publies. esseni un dels juga
dors que mes r.'lpidll carrer.!! han fel en romple nrmamenl del 

futbol nociollll\. 
En SOli ingréll III OMcdona, Piera iugl! indistintamelll dïnle

rior esquerri! o drelil, passanl lombé per Iols els demés 110($ 
de ¡"equip, ell els que reafirmò ses ueel"lenlS qualilllls" 

Jugador que a,"orria I dele lava per eomplel 101 mètode 

d"enlrenamen1. pujl! sols per mèrilS nadius, fins que en el Baree· 
¡ona. i sOIa les ordres d"en Greenwell, reclifleA son equivoca1 
erireri, mllloranl du de llavors. a cadil nou parlil. 

O"en Piera s"ha dil. Iambe, que és el genu' represenlonl 

del fulbol cOlal", i. jU1I1 amb en Sdmhier son l;Ompan~" in 
separable. hil donallorlls de magnlflco glòria i! son club i o 

Calalunya. 
Les dirlells cireumo¡lbncies pt'rquè el club blilugrano hil 

pa,sal en la primera vol1i1 del eampionill. han POSOI clara menI 
de manifest les excel'lenls qUiI!ild¡' d"e" Piercl" qui en CUri 

e!lpoi hil passal per qUils! IOlS els llocs. esseni merucudoment 

elogiol per lo eTÍlica professional. 



Josep Samitier 
Poques flgure~ hi hauran dins l'esport 

que tinguin la representació Que en Sami
tier hllll!l!101iIL 

Les mts diver~eli controvèrsies han 
sigullloslingudes !lobre les seves actua
cions en els distints lloca que hil OCU~II,I 
dins un equip, ~rò en IOles eUe.s !I ha 
convingUI en !Ion caracrcrgenilll de juga
dor. en !Ion rnll labilrismc inimitable, en 
SII tècnica. en !Ion ¡HI personaU!!S!"1 que 
hllllixecall'enlUsiallme popular, amb cs
ciats per ningú logrllls ... 

Es qUdsi del 101 impOSl:Iible ellJclluir 
Pd5 iI pas la seva lICIUllció ,sPoTr!vlI. en 
aquestes breus nOlcs. però no per lIixò 
deixllrem de donar les méslnrercs!lllntS. 

Clltalildenllixença.complllllclUlllmenl 
23 anys. 

Es creència general I completament 
.:qulvocadll, el que en Samilier comença 
alUlI'ilf.nl1nlcrnadonal. 

En Sami, 
fèu els !'!eus 
primers par
lilS ale 14 

equip Infanlil del Bareclonil, passant als pocs mesos CI n~~~~~c~~n~r 
en ci qual ¡ugi! d'jnlerior dreln en el primer equip nns el mes de mnig de 
rnlly 1919, que reingressA nI Bnrcelona, 

Des de llavors en Samirier. Mguinlles circumsti!ncies i la diacipli
IIn del club. ha pnSS!l1 per IOls els llocs de l'equip. essenI cnmpi6 de 
Cnlalunyn dels nnys 1919, 1920. 1921. 1922. 1924 i 1926. 

H.r eslallnmbé campió d'E!'!panYII en 1920 ¡ 1922. 
En Snmilier ha representat un cop 11 Cntalunya en partit [nlerna

cionnl] 7 vegndes a E8panyn. 
Hn derensal uUllbé els colors esportius espnnyols en 4 pnrtils 

d·Olimplada. • •• 

Volem hlmbé cilar en aquesl breu resum, una nnècdotn que succd 
a en Samitier en lornllnl de rOlimpilldn d·Allvers. 

En Snmilier ] en Znmorn. vlnllll\len de relorn a Espanyn. en un 
depllrlnmenl en quin IIIIa\la tnmbi; un senyor espnnyol. 

Els Ires SOSlenien unn con\ler!'!a ben ngrndosa pels nostres con
ciutadans. puix qunn el senyor sapigué qui eren, lot era mirM-se'ls 
decnpnpeusiexclamnr: 

-Astes que V. es Zamorll! De modo que V. es Sl1m;lierl 
-Los mlsmo.! M!I1or. dein en Znmorn, IIgrll)1a aquelln demoslrll -

cid d'ndmiració. I en SlIml!ier somreia snlisrel. mentre Ilençll\lll III 
lJostre del \lligó el rum que produïll un cigllr empelllll li una boqulJlll. 

Però en un sOlrllC deliren, In boqull1l1 I d cigllr d'en Samltier clluen 
a lerra Irencanl-se aquella. 

El company dc \lngó s'nJup, recull un dels Irossos i rll el segUenl 
comenlnrl: 

-USI/mil. hombrc. Menos milI que es I1mbtJrlnl1. 
I en Snmltier que se l'eslll\la escoltllnl. posll cara de suflciència I 

repllcll: 
-Ambnrinll? ... Amberinll voldrll dir: In \llIig compnlrll Ambers. 
El senyor \In somriure dislmulndnmenl. mentre en Zamorn es lor

nllva vermell nns III blllnc dels ulls ... 
-SI non e VI.'I'O ... 



Patrici Arnau 
d Curra I brlllil n! es Iii vida futbolhuicd 
lo'Arollu. 

Jug/ldordel tercer equip, pass/l1l1 pri
mu, qUlln I~ circumSllIncits eren lolal
~~n l adverses als ilcluills campions de 
'-'GlalunYll. 

Et famós cas >'lc6 1114ro, ha viii deiuI 
vacanl el lloc d'interior esquerra, que 
~Vtnlualmen l era ocupal per en Pieril O 
d~lÓ. sense que /lQuesls donessin dren" 

t~~:~irll n:~~:s~:~~~~e~II~OSlenir la degudil 

Fou allavors que n'Arnau hi luga /I 

~~OVll •.. i també preciSilmen l des d'alla
B rs, Ilmlllgl! de la viclori ll somrigué ilI 

IITeelo"!! . 
Demostrà el jovl! jugador un S'no co

neixemen t de foe.avenim'se a la pe.deedó 

<'1mb sos cQmp.mys d'equip, ruulldnl ¡¡quella formidable al/l 
Aldo laf '" Sagi , que sembli1va completamen t deslIparescud/l. 
i ili I ... mllnca de la qUil! IIlribuïen els cr(lics la causa dels fra 

cassos bllrcelonisTu" 
AcTualmenll"ala Arndu · !)tlgi. nodirem superi a la que aban!! 

formava !'AlcllnTtlra, però sl que is una ala perfeCTa menI com· 
penelrllda, que mercès al foc d"equlp que prllcTica n'Arnau, s"ha 
fel poc menys que insubSTilui~l~ e~ I"equlp b[au · gran.'l " 

Als 14 anys. n'Arnau començà d fugllr en un equip ¡nf/lnlll 
del Btlrcelonll" Sos con l lnulI lS progressos feren que poc després 
PIISSÚ a un qUllrl, i des d'ell al lercer. en el que hi lugll lola Ili 
primer/l volTII del campional 

En els piTrTilS de Cap d"lIn)', lugC'l en el lilulaf conTra el Bol· 
klubben, essenT la cr¡lici!! complelamenlll\'ori!!ble III nou luglldor , 
qui parlicipàlll en rOls els parllTs de segonll volia" 

Campió de Calalunya als 17 anya que compla aClualmenT 
I"Amtlu, i amb un ample pervindre que M' 11 obra esplendenl da· 

vllnlSOS ulls" 
La lleugera conversa que amb ell S08Tinguerem per assaben

Idf-nos dels precedenTS deli!!lIs, ens el moslrll com un formidable 
enlusiasTa del 6arcelond , amb el que b d'esperi!!r que sa carreu 
ESporTiva anirll pulanl pausadamenT flna al punT ma,llIm de saó" 

L'Arnau, no Ibandonarll mai el Bllfcelona" TexTualmenl ens 
ho digui: .es el club en el que be començal a lugar. ¡ haurIen 
de pilssar coses moh grosses pera que lo canvi!!s de pensllmel 

SI lots els lTilns jugildors pensessin com aqueal .. , 



Emili Sagi-Barba 
el'l l'extrem esquerra bllrcetonisla, un 

de nOstres millors jugadors de futbol. 
El seu joc fi i eficaç \1<1 estilI i és, clllU 

de Ics victòries dels blau-grllna, 
De pares c<Jtalllns ¡ deguI 11 dlZars de 

III vidll, naixé a l'Argentind, 
l'ern>nt admirlldor del Barcclonll, in

grcssd en /lQueSI club als 1.5 an}'s, jug ill11 

en el quart _Niu Catalon;d_, per ell fon
dat. pllsMnt al poc lernps i bll;x les ordres 
d·en Greenwelllll quart equip _ Els Tran
quils. i d'all! al resen-a, dcs d'on pass~ 
al primer, 

Tilmbé juga en el Terrlilssa, qUilli la 
sevlI reeidincia era fixa en III vcïna ciu-
1111, per cursar el!! seus cl'lludis, 

Campió de CaldlunYII el 1919, 1922. 
192~ i 192.5. ho fou lambé d'EspllnYII el 
1922, IIbllndonanl el fUlbol per complet, 
després del cllmp;onllt de 1919. 

A precs però, del B.ucelona, tornti a vestir el maillol 
blaugrana, per jugar una sola vt'gada contra rEsparta de 
Praga, a J'Esradi dI:! ~Ionrjuich, més fou I/ln esplèndil el pdrtil 
Que féu, Que des de lI.,vors ja no ha abandonat la pr~cticd 
del fulbol. 

~a!Ji-Barba, ha estdl :.eleccionat multitud de voltes repre
senlllnr a Calalunya, ¡també en partirs de pro-selecció per d 
parlils inlernacionals, però 14 desgrbcid l'hil acompllnyal 
sempre en aQul!:SI darrer senlit. 

QUil.n no hil eS1d1 alguna lesió que l'hil l'rival de desen 
ro tlr/lr <1mb IOl refecle el seu ioc, IïllleriOt amb Que li hll rOCllI 
jU!JlIT d'ala, 110 s'hil preocupal de dar-li el degUI joc, i si bé 
no h<'l fr4C4SSil.I lIlai entet<'lmen t, no ha 4rribal mai IlImpoc 
d conquerir un lloc, que IIltres hlln oblingul 11mb menys me
reÏltements Que ell. 

AClulI!menl Sagi-Barba, lorna est4r en exeelent formil, 
I éll 6 un dels elelllelllS que in ¡cid la fotll1idllble segonll 
volIa d'li Quest CIln1I,ionil.l, que lanlll glòria els ha dtll en 
Ilurllnll!. 

Caslll des de l'any 1920, que fou qUftn abandonà el fUlbol, 
lé ara en SlIgi, 2.5 IInyl'l. i per n 11 Irobllt en l'Arnau, un Inle
rlor que el complementll per 11 desenrotllar tlloc degut, COM 
que no podia des de III bllixlI de l'Alcbntara, 



Breu resum c1e l'a c tu ació d e l Bar ce lon a en e l 

ca nlpi onat d 'engu a ny 

l''' FEBER 

Poc podi., e,perllr-'H! el deSMlr6!1 coml!nçil
me", Que "que"., Icmpornd ... 'ingüé ~I Barce
Inna . 

NCI<lmenr .'Iel1)'1I11I1 com li guan)"ddor en el 
PilTrilque Conlr .. el ¡"1arTinenc celebr.!! en la pri
mert¡ ¡or"<'Idd. l'o~ué IlIn '01, empalar mercès li 
UI1 peridi, qunn mllnCdvtn pocs minu' .. per 
"cllbar. 

la pèsirna IICIUilCió de In r.ulln de mitJos, lunl 
amh III no menys desll.~rro"a d'alguns elements, 
donG dnlm .. ,,1 Martinenc, que es prc'!.enl.i forml

doble de ,'olu"""1 i conjunt. 
La rcaccir; però, noes réue.'l~rilrien ell'ic

gUem plIrrir. el 811rcdonll IriomfllvlI ntlilment de 
la Unifl SporlivII de Sans. relornanl III conndnçd 
als l'leus incondiciondl .... confiança Que lIullmenld 
Consider<'lhlemenr ilI gUlln}'ara l'Europa, ~rò no
va ment la l.errible malurd de l'ncu'!i''a connanç ... 
lifeiaempalnrelparlilquecontraeIGr.ilc:iacelebrb, 

Irrisori re~ullaHI el què, guanVilnl el" pdrlil, 
dif(cil!l, empill-:!I amb er .. equip,,! con.!iÜJero'll'l de 
men)'.!i call>iI'oriil, mOIÍ\'anl ai"ò una /lICitació en 
el, . oci" que sembla\ia porlaria Ilreu con~e' 

qUencie" pel club, perÒ l'enèl1iica IICIU.Ic:i6 d'en 
Go'Imper, .!incora de . ah'lIdó del Barcelona en 
!e!\ m6 ilpurade'l si/uildon" !\dl,'b I Colpeja 
CompletamenT el lemporal, 

Però la dugrbcia s'hdvia em~nyal en per· 
!\eJ(uir el, color!\ blau-grana, i <'Itd veiem, com 
un parlit que el B<'Ircelon<'llenia nctillllenl gu<'I 
n).u III S<'Ihddell. l'I !lO,pès Pfnp de ,., milld 
pilrl. per mOliu de lI! piula, ~rdelll el fhrcelona 
la repetició que e!l cetehril el segUenl d,lc,u!\. ~r 
l'l!pld!llanl dirrrcncia de /tea li un 

Val a rer eon'llar que el Bdrcelolla IURlI com· 
pletiullent hi1rldief1IMf, per leslc!'I'Iion'l que cn el 
Iran!'\.Curll del Pdrl;/ '1orriren bolld pati dcl~ 'leu"" 
juqador.!i, 

l "iullul!: el PMlil amb l'blpllnyol. lla nulilal 
d'un .!irbilre, mo/i,.!a la ~.!ipen.!iió a la milill p,UI. 

Fn lIquell mig partit. el Rarcelond lingué una 
<'ICIUdc:i6 tan malli'llral. l<'In irre~i.\lible. tall e'!· 
plendida, que amh '101'1 nou jugador'l" -l',\le<'lll' 
Idrae'lrclir.!!le'liona/ I en S<lmlrlcr rou upul
\WI- '!ïmpo"", rOlund<'lmenl. mantenint acorralat 
per comptet iI l'onze de I"r::,pan)'ol. 

Pen) el p<'lrli/ no rou ilc<'lhal I la repe¡ici(¡ que 
e'l cclehr.!a el 15 de lener. a porlil fitncada. mer 
c~ a poc: deportiu'l milncilC'I dI: l"F.bPilnyol, rou 
perdut per un gol a zero, I pt'r acabilr la pri
meril '·011<'1 mt:'1 de. Ilradadilmellt, ~ol'l el'! fillt.!! 
el ~rdre en ~on propi c<'lmp <'1mb el Terrd~"iI 

El fUol. donc~. !'Iemhl<'l'<I del1nili\:l!rnenl 
allunyal, puill: li m<'lIlCil\'en res !llenyI! que 7 
punts per a ¡((uill<'lr 1<1 puntuació de l'Et.piSnyol, 
queumilnleniiSalc<'lp, 

Però l'equip que ple de feble e~ mordl'l hil"!iI 
!'!i~ut humiliill en un4 primera volt" de complet 
dUdMre. reeid rormidilble di'lpc-.'1al a rreooque
rir el lerren~' i I"honor perdul~_ I la ~eltona 

\:olla rou Iriomfill, 
(¡uilnyador del 'l''r/incnc en cilmp conlr4rl, 

repclf liti viclòrill sobre el t;ilni'l I ¡-Europ<'l. pre· 
nenl complelll re\tnjil ilmh el GrÒicia i el &lba
deli, drm(.,lranl pdlmdrlilment ~., mllrx<'l a'lCen. 
denl f/'u<'lnyanl iI l'blpanyol i tanctlnt el campio
nal <'1mb Ull re"lull<'ll inlmtn". magnific, J\ hore~ 
d'<'Ir4l. encarll deu recordar ci Terra!'!!';<'I <'Iquclls 
"¡"gots .•• 

El bill"nç de la ~tflonil "011<1 no pOl t! .. .:r. 
donc'l. mé'! fillagutrni brillant. 

Ellhrcelona :'Ie'n'l ha moslriS/ amb aquella 
e,pJéndida rurma que lanlt'! hores de glòria ha 
donilt al club, I que 1I(}"ilmenl renaiun en dfJlça 
remembr"nç", amb el mlllJnrnc pilrtil qUI: conlret 
eIValcnci<'l.UllimamentCtlebr.il. 

,\ra '101'1 l'! d'e perar que aque~la voluut.,., 
aque'lld forma, e, m<'lnlillgu¡alla, iSl¡¡'!!'oilll<l, per 
" podu cnl'loc"r la prelldd bilndua "Iilu "rdnd. 
en el cim del rutbol ~nln'uldr. 



RADIO- OIENTS!! 
A les planes d'aquesta Revista 
¡robareu, setmanalmenl, una 
exfens(uima informaci6 de 

RADIOTELEFONIA 
a l'ensems que podreu perfec
donar vostres radio-al crs amb ci 

NOU CURSET DE T. S. F. 
suara inaugurat a dites planes 

COHPREU , SUBSCRIVIU-VOS , PROPAGUEU 

JOVENTUT CATALANA 
LA REVISTA DE CADASCÚ 

I--·~··O······--------------·~·-----·~--i 

i LA NOVEL~LAMfovÈNIL I 
l, L. PrImavera vonenl .erd més esplendoro.. gràcle. • r.pa"cló de I 

LA NOVEL·LA .JOVENIL I 
li P~bllc.clóquhllcn.ll.r.b.llldll lole.IU,()f"jne.. I 

:Sorllrillelprln.e'I lerccrdlloulldeud. ma.co-I mençlnl lld'lbrlL. EDICIONS 8 

II ~:::'::~;:;~~;:~:,:::,~:'I~:::~"~:':::~:: "Joventut Catalana" II 
C.d. novd t. con.mulra ..... '-Ciu •• Mluta I un 
ullmlll ~r • IlImlnt¡f Iu Iedul"t8 In .. nu que 

l 'Ini abundcna'a noelr.le"1 BARCELONA o 

I LA NOVEL' LA .JOVENIL I 
ort ~lnd'" Ilftll d. Car.Llln~ •• 30 dnllma. 

I ... mpla., PI'Ofu .. mlnl Pf"I..,nl.d. I 111"tI.'" 

oooooooooooooooOOOOOOOoooOOOOOOOO<lUDCIIlOOOOClOOOOOClIlOOCIOCIOOOOOO_ooaOOOOOOOOOOOOOOCl......:.oOOO 

JO\· .. :NTUT CATA L ANA, Edidon~ : l'onull d. c.:ul, '261, pr .. I., 2.- : BARCELONA 



s u PR E M A 
(OA\'. \ :\T I P. ... T\t11l nEL EIlROIC.\RHIl fiE ... S,WRI'\ 
PELAI 5b BARCELONA 



BRANS MABATZEMS SANTA EULÀLIA 
Carrers Boqueria, 1, 3 i 5 
i Cardenal Casañas, 2 
BARCELONA 

Sastreria per a 
Senyor i Nen 

Trajos esport, 
breeches, etc. 

Camiseria i G.è
neres de punt 

Confeccions i 
Novetats per a 

Senyora 

®f> 
"I l'nim l'J... ¡:\~sortils ex 
ten~is,.,ims en totes les 
"'l'l: .. :illlh, i els nostres 
prl"US són molt rl'lIuït .... 

NOTA : Toll eh dlJou, a la tarda, de ot a 7, re ,alem m.'ftI8que, 8ombe, ala 

ftenl deli fto"r~. eompradOrA 
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