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UNA ALTRA
VOLTA
D'ALEGRIA
COMPARTIDA
LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA, LA TERCERA PROVA PER ETAPES MÉS
LONGEVA DEL CALENDARI, ARRIBA AQUESTA SETMANA EN UN MOMENT
ESPECIALMENT DOLÇ PEL QUE FA A TOT EL QUE ES MOU AL VOLTANT DEL
CICLISME DELS PAÏSOS CATALANS.

Text CUGAT COMAS
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un garbuix de moviments que semblen
voler-nos dir alguna cosa. I en aquestes
ve la setmana subratllada. I ens vestim
de Volta, tot feliçois i feliçoies.

ant Josep fa dècades que no és
festiu generalitzat, però tampoc ho és Sant Jordi i segurament no faci cap falta. El 19 de
març és un dels dies més importants
del calendari en l’imaginari compartit
dels Països Catalans. Quatre fites que
tenim la santíssima sort que no són
excloents les unes amb les altres coincideixen al voltant d’aquesta data. L’una
és global, i és que comença la primavera. No serem ‘bilbenys’ aquí, la primavera no és més nostra que de Kuala Lumpur, per dir algun altre topònim. Ens en
queden tres que sí que podem conjugar
en dialecte propi. Sant Josep són falles
al País Valencià, és crema cremada i
sucar-hi melindros al Principat, i per
si no n’hi hagués prou amb això, el
quart ingredient de l’aiguabarreig quan
s’escau aquesta setmana de l’any: en
ciclisme passen coses importants. A
Itàlia fan la ‘Classicisima’, i a Catalunya,
la Volta ja és a punt. I amb això, la gent
del i al voltant del ciclisme, ja fem.
“Estic que no sé el que em passa”,
diu en Benjamí en una de les primeres
escenes de l’Estel de Natzaret. L’alegria
el desborda i quasi que no pot formular
ben bé el motiu de la seva joia. Deixem
els Pastorets i parlem de ciclisme encara que, literalment, preparant aquest
‘Tercer Temps’ especial de la Fosbury
els que som més de les dues rodes de
la redacció estiguem, literalment, que
no sabem què ens passa. Perquè més
enllà de l’alegria per la principal prova
ciclista (masculina) que ens passa a la
vora al llarg de l’any, notem un pessigolleig afegit, una torna emocional que
fa més joiosa la prèvia d’aquesta Volta
que fa 101.

UNA AFICIÓ QUE ES VA ARTICULANT

Qualsevol persona avessada al ciclisme
de sempre, si llegeix que aquest temps
d’ara té alguna cosa de diferencial, té
dret a posar-ho en dubte. Sempre s’ha
de posar tot en dubte. Quan afirmo
aquest ignot “passen coses”, més que
en la carretera i al seu voltant parlo dels
dies abans i després, de les següents
anelles de socialització ciclista. Passa
que després de la sembra de l’eclosió
de la pràctica ciclista és com si estigués germinant i florint un cert sistema
d’afició i cultura ciclista, una articulació d’un generós ecosistema entre
mediàtic i comunitari que desvergoneix
l’afició catalana més fidel i específica.
Hi ha programes i podcasts (en l’era
en què la línia entre una cosa i l’altra,
com a gèneres radiofònics, és una meta
volant costeruda) que en català ens
radiografien la temporada. A la Fosbury
tenim quota a l’Etapa Reina, però la foto
de grup amb ‘A peu de port’ i ‘Ràdio
Volta’ és l’orla generacional que abans
no teníem.
Tenim fins i tot la televisió pública
més “aciclistada”, amb més transmissions al minso i escarransit projecte d’Esport3. Tenim un ecosistema
d’aficions al voltant de pàgines i perfils
de xarxes socials o un grup de Telegram nounat que connecta bona part
d’aquesta comunitat. En certa manera
dic que ens podem congratular que
en el moment d’explosió global del ciclisme de competició (amb cada prova
femenina esdevenint un espectacle,
amb la versió masculina personificada
en el diàleg directe permanent entre
primeres espases, amb l’eclosió d’altres
disciplines i fins i tot bones audiències
en velòdrom en les darreres grans cites) hi hagi una part catalana i en català que ho reprodueixi. Perquè quan no hi
ha aquesta rèplica és quan ens podem
queixar. I ara no passa, al contrari.
I amb tot això ben present ara arriba
la Volta. Una competició que sentim
nostra i que com el receptari tradicional

LA FESTA MAJOR DE L'AFICIÓ

Què ens passa, doncs, per tenir aquesta sensació? Què hi fa que més enllà de
la il·lusió de la retrobada (la del primer
dia de Festa Major, la del primer dia de
classe, la del primer petó) aquest 2022
la comunitat ciclista catalana estigui
especialment alegra? Doncs que corren
bons temps, sí. Que els vents bufen a
favor i sembla que al voltant del ciclisme de competició s’hi genera moviment, tertúlies, programes… que hi ha
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associat a certes dates, tant és si hi
ha detalls o coses que milloraríem: el
millor és que hi siguem i ho celebrem.
La Volta és literalment el tortell del ciclisme català. Hi ha vegades que surt la
fava, potser la fruita confitada no acaba
agradant a ningú, hi ha qui l’embafa i
d’altres que els agraden elements més
escumosos de la taula ciclista. Però
fa festa. La Volta fa festa. És alegria
compartida.
Podria pontificar del recorregut, però
ja el glossarem. Ens podem lamentar que el G5 actual torni a no venir
(Pogacar, Roglic, Van Aert, Van der
Poel, Alaphilippe) però és que amb
l’actual recorregut i plantejament seria
fer volar coloms que hi menessin els
seus camins. I és que a més és com
el dia de Reis, tant fa el que digués la

LA VOLTA LA
SENTIM MOLT
NOSTRA UNA
AFICIÓ CADA
COP MÉS
ARTICULADA
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carta: sempre hi ha teca amb què jugar
del que ens han dut. En aquest ‘Tercer Temps’ repassem història i edició,
participants i què cal esperar-ne,
farem com la prova i anirem a voltar
a Perpinyà en aquesta picada d’ull
sensacional, perquè mai cal perdre el
nord. Situarem com de bé hi arribem, a
nivell de ‘vidilla’ ciclista aquest any als
Països Catalans o amb quin delit estem
fruint del nivellàs esportiu del ciclisme
femení, mentre esperem una ReVolta
que està confirmada, però que seguim
imaginant-nos equitativa a la Volta.
Fem tot això mentre esperem l’inici.
De Sant Feliu de Guíxols a Montjuïc,
passant pels Pirineus i les comarques,
una primera setmana de primavera més
en aquest racó de món. Alegria, família,
que tornem a tenir Volta!

EL COLOFÓ D’UN TRIMESTRE FARCIT
DE CICLISME ALS PAÏSOS CATALANS
EL GRAN PREMI DE VALÈNCIA, LA CHALLENGE DE
MALLORCA I LA VOLTA AL PAÍS VALENCIÀ HAN DEIXAT
UN GRAN REGUST

Text JORDI FEU

La Volta tanca una primera part de
temporada ciclista en la que s’hi
condensen la totalitat de les proves
masculines de ciclisme professional que
es disputen a casa nostra. Entre finals
de gener i principis de febrer, el País
Valencià i l’illa de Mallorca han rebut la
visita d’alguns dels millors ciclistes del
panorama internacional.
GRAN PREMI VALÈNCIA

Iniciant la temporada europea, el 23
de gener es va córrer el Gran Premi
València, una cursa clàssica d’un sol
dia que el 2021 va reviure després de
15 anys. Amb un perfil pla ideal per als
esprintadors, l’italià Giovanni Lonardi

es va imposar en una arribada en la que
el ciclista de Sarrià de Ter, Àlex Jaime,
va aconseguir una meritòria quarta
posició, celebrada comentant la jugada
en català amb els seus companys del
Kern Pharma.
CHALLENGE DE MALLORCA

La Challenge de Mallorca és una prova
ciclista particular. Enguany ha durat
cinc dies, ampliant la proposta fixada
els darrers anys, i cadascuna de les cinc
etapes ha exercit com sempre de trofeu
independent. El primer, el Trofeu Calvià, se’l va endur el jove nord-americà
Brandon McNulty, una de les sensacions d’aquest inici de 2022, arribant
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El pilot per
Mallorca, Girmay
Hailu alçant
els braços a
la Challenge i
Vlasov campió a
València.

en solitari i amb un clar avantatge a la
línia de meta. El segon dia va ser el torn
del Trofeu Alcúdia-Port d’Alcúdia, amb
victòria a l’esprint per al prometedor
ciclista eritreu Biniam Girmay Hailu.
Tim Wellens va vèncer en un reduït
esprint el tercer dia, en el Trofeu Serra
de Tramuntana, després d’una jornada escarpada, allargant el seu idil·li
amb Mallorca. El següent dia el veterà
Alejandro Valverde es va imposar al
Trofeu Pollença-Port d’Andratx, en un
final ideal per a les seves característiques. Finalment, el Trofeu Palma, en
una nova oportunitat per als velocistes,
se’l va endur el belga Arnaud De Lie, de
només 19 anys, en la seva temporada de
debut al World Tour a les files del Lotto
Soudal.
VOLTA AL PAÍS VALENCIÀ

Entre el 2 i el 6 de febrer va ser el torn
de la Volta al País Valencià. Es tracta
d’una prova que ha reviscolat els últims
anys, amb campions de la categoria de
Tadej Pogacar, Alejandro Valverde o
Nairo Quintana. La primera jornada,
entre Les Alqueries i Torralba del Pinar,
i final en alt, va deixar al jove prodigi
belga Remco Evenepoel amb el mallot
de líder i com a principal favorit per a la
victòria final. Un altre ciclista de l’equip
Quick-Step, el velocista Fabio Jakobsen, es va endur la segona etapa entre
Bétera i Torrent. L’etapa estrella era
la tercera, entre Alacant i les Antenes
del Maigmó, amb un dur ascens final
que incloïa un tram sense asfaltar i on
el rus Aleksandr Vlasov va fer valdre
els seus dots d’escalador per guanyar
l’etapa i fer-se amb el mallot de líder. La
quarta etapa, entre Oriola i Torrevella,
es va resoldre a l’esprint amb victòria
per a l’italià Mario Moschetti, mentre
que la cinquena i darrera jornada,
entre Paterna i València, va tenir també
una arribada massiva en la que Fabio
Jakobsen es va tornar a imposar. Vlasov
va va pujar al lloc més alt del podi
seguit d’Evenepoel i de l’andalús Carlos
Rodríguez. El mallorquí Enric Mas va
ser el quart classificat.
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UN RECORREGUT CLÀSSIC PERÒ
AMB NOVETATS DESTACADES
ANALITZEM EL RECORREGUT DE LES SET ETAPES DE LA
101 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

Text JORDI FEU

C

làssic i innovador a la vegada.
Així és el recorregut marcat
per les set etapes de la Volta a
Catalunya 2022. D’una banda
és clàssic perquè els perfils de les successives etapes s’assembla a l’estructura
que la cursa segueix des de fa molts anys.
És a dir, un parell de dies inicials amb
etapes amb alguns ports de muntanya
de baixa categoria, inofensius per a la
classificació general. Després, les etapes
pirinenques, que quasi sempre acaben
definint el campió. I uns últims dies amb
etapes de transició i la traca final que es
viu a Montjuïc la darrera jornada. A diferència del 2021, la Volta d’enguany no
comptarà amb cap etapa contrarellotge.
D’altra banda, és innovador perquè
introdueix novetats importants. La
primera, la sortida des de Sant Feliu de
Guíxols, trencant nou anys seguits en
què Calella era la població d’inici de la
cursa. Després, l’arribada de la segona
jornada a Perpinyà, obrint la Volta també
al nord del país, cosa que no succeïa des
de 1955. En la quarta etapa, l’ascens final
a Boí-Taüll també pot ser qualificat de
novetat benvinguda, tenint en compte
que no apareixia a la ruta de la Volta des
del 2002.
Seran set etapes que repassem a
continuació:
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BOÍ TAULL TORNA AL RECORREGUT DESPRÉS
DE 20 ANYS I ÉS EL PRINCIPAL AL·LICIENT
DEL RECORREGUT

1A ETAPA: SANT FELIU DE GUÍXOLS – SANT FELIU DE GUÍXOLS (171 KM)
Sant Feliu de Guíxols pren el relleu de Calella com a municipi que viurà l’inici i el final de la primera etapa de la Volta. El recorregut d’aquesta jornada inicial és molt similar al de les primeres
etapes dels darrers anys. Serà un primer dia amb tres ports de muntanya de baixa exigència, els
tres de tercera categoria, per les carreteres principalment del Baix Empordà. Els alts que es pujaran
al massís de les Gavarres propiciaran escapades, però és probable que l’arribada acabi sent per a
l’esprint dels homes ràpids, amb una rampa final que no es pot menystenir.

2A ETAPA: L’ESCALA – PERPINYÀ (202 KM)

La segona jornada serà segurament la més especial de la Volta 2022 a causa del retorn de la competició a la Catalunya Nord després de seixanta set anys d’absència. El dia començarà per l’interior
de l’Alt Empordà per tornar després cap a la costa, passant per la carretera que segueix paral·lela el
mar des del Port de la Selva, Llançà, Portbou, Banyuls... Una gran jornada paisatgística, això segur.
Un cop a la Catalunya Nord, el recorregut és ben planer, recorrent el Rosselló fins a l’arribada a
Perpinyà.
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3A ETAPA: PERPINYÀ – LA MOLINA (161 KM)

La plana del Rosselló deixarà pas al Pirineu en un recorregut que s’assembla força al de la quinzena etapa de la darrera edició del Tour de França. La vila de Montlluís, al Conflent, marcarà el
final del primer ascens del dia, un port suau però de primera categoria. Poc després del pas per
Puigcerdà començarà el segon port de la jornada, fins la Collada de Toses. D’allà, baixada a Alp i
ascens a La Molina. Cap dels ports del dia és excessivament dur, però l’acumulació de quilòmetres
en pendent pot passar factura als ciclistes que vagin més justos. Els favorits hauran de decidir si se
la juguen o esperen a l’endemà.

4A ETAPA: LA SEU D’URGELL – BOÍ-TAÜLL (166 KM)

Aquesta es pot considerar l’etapa reina de la Volta 2022. Més que la seva duresa, la meteorologia pot ser el factor clau, tenint en compte que, a finals de març, els 2.015 metres de l’estació de
Boí-Taüll són amenaçadors. Ben aviat arribarà la primera pujada, amb l’ascens al Coll de Bóixols.
Després de creuar la conca de Tremp, els ciclistes es dirigiran cap a l’Alta Ribagorça a través del
Port de la Creu de Perves, coronat a 1.334 metres d’alçada. Finalment, tot i que no és una pujada
massa dura, 14,2 km amb un pendent mitjà del 5,5%, l’ascens final a Boí-Taüll ha de ser el moment
en el que es vegin atacs que puguin ser decisius per a la victòria final.

5A ETAPA: LA POBLA DE SEGUR – VILANOVA I LA GELTRÚ (206 KM)

L’etapa més llarga de la Volta creuarà Catalunya gairebé d’una punta a l’altra, partint del Pallars
Jussà per arribar fins a la capital del Garraf, passant per la Noguera, la Segarra, l’Anoia, la Conca
de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Penedès. Amb només el Coll de Comiols com a port puntuable,
sembla un dia ideal per als velocistes malgrat les carreteres estretes i sinuosos que poden afavorir
l’escapada.
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6A ETAPA: SALOU – CAMBRILS (167 KM)

La penúltima etapa serà íntegrament a la demarcació de Tarragona, amb un recorregut que, començant i acabant en plena Costa Daurada s’endinsarà dins la serra del Montsant i les muntanyes de
Prades. Serà un altre dia perquè els espectadors gaudeixin de les imatges des de l’helicòpter, però en
el que els ciclistes hauran d’estar atents a un perfil escarpat de principi a final. El coll de la Teixeta, a
27 km del final, pot ser un aliat per a les escapades.

7A ETAPA: BARCELONA – BARCELONA (138 KM)

Barcelona seguirà com a seu fixa per tancar la cursa, amb el tradicional circuit a la muntanya de
Montjuïc. Després d’un recorregut de 90 km pel Baix Llobregat, els corredors entraran a la capital per
començar el primer dels sis passos per la línia de meta que precediran l’arribada final. La consecució
d’ascensos a Montjuïc poden ser una última oportunitat si la classificació general arriba molt igualada
a l’últim dia.
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LA CURSA PER ETAPES MÉS
INCERTA DE LA TEMPORADA
QUI PODEM CONSIDERAR COM ELS FAVORITS
PER AQUESTA VOLTA?

L

’absència de Primoz Roglic i Tadej Pogacar és
una oportunitat magnífica per a la Volta a Catalunya d'aquest any 2022, la seva edició 101.
Com a mínim, en clau competitiva. Els dos
eslovens es presenten com a dominadors indiscutibles
en les prèvies de les proves per etapes on competeixen
(bé, i també en el resultat final) i la Volta s’entreveu com
el primer oasi real d’aquest 2022 frenètic per a la resta
de ciclistes.
Sense una contrarellotge que ajudi a definir la general i dues etapes de muntanya a l’abast d’un munt de ciclistes, serà la fortalesa dels equips més potents, l’estat

de forma de les estrelles i el moment precís de llançar
un atac els elements que acabin definit la classificació
general a Montjuïc.
Conscients que sempre que fem pronòstics el guanyador apareix de forma imprevista des d’un racó amagat, citem a continuació els noms que a priori semblen
més predisposats a guanyar la Volta. Després del triplet
d’Ineos de 2021 (Yates-Porte-Thomas), comencem
per l’equip britànic, afamat de guanyar després d’anys
erigit en amo i senyor del ciclisme i d’un 2022 en què al
World Tour només compta amb una victòria d’etapa via
Filippo Ganna.
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Richie Porte - Ineos Grenadiers
L’australià es retirarà quan acabi la temporada però encara és un dels millors corredors
del món en proves d’una setmana. Quart a la
Tirrè-Adriàtica d’aquest mes de març, Porte
es postula com a líder d’un equip que també
compta amb Richard Carapaz i Carlos Rodríguez com a opcions per a la general. Segon a
la Volta 2021, guanyador el 2015 i quart el 2016,
l’australià té un equip fortíssim (Kwiatkowski,
Castroviejo, Sivakov, Plapp) per marcar el ritme
a l’alta muntanya. L’absència de contrarellotge
el perjudica i si hi ha atacs de lluny pot sortir
escaldat.

Simon Yates - BikeExchange
Cinquè a Andalusia i segon a la París-Niça, el
corredor britànic sembla arribar en plena forma per prendre el relleu del seu germà Adam
al palmarès de la ronda catalana. El recorregut
és perfecte per a ell, un dels pocs que pot tenir
l’ambició d’atacar a uns quants quilòmetres
de meta (especialment a les primeres rampes
de Boí-Taüll). Per estat de forma i talent hauria
de ser considerat el favorit número 1, però a la
Volta sempre li ha mancat un punt d’ambició i
acostuma a tenir un rendiment d’alts-i-baixos
constants. A més, l’equip no acompanya a l’alta
muntanya.
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Nairo Quintana - Arkéa Sámsic
El colombià és un clar candidat al triomf final
per diversos motius. El més important és que
arriba a Catalunya com un tro, després de ser
cinquè a la París-Niça i rodar al ritme dels millors a la muntanya i guanyar dues proves per
etapes a França. Guanyador de la Volta de 2016,
ha acabat al Top 5 de la general en quatre ocasions més i celebra com ningú l’adéu de la contrarellotge. Lluny de polèmiques estèrils, el seu
rendiment d’enguany torna a ser esperançador
i l’Arkéa de 2022 porta la sisena marxa posada
de forma permanent.

Alejandro Valverde - Movistar
Un altre que es retirarà aquest any (aquest
cop torna a dir que és el de debò) i que viu sota
l’elixir de la joventut permanent. Els seus resultats impressionen un cop més (guanyador al
Gran Camiño, segon a Strade Bianche), però la
teoria ens diu que una cursa per etapes de l’exigència de la Volta li ha d’acabar passant factura. Sigui com sigui, Catalunya i ell viuen un idil·li
(esportiu, només esportiu) traduït en un palmarès amb tres victòries a la Volta (2009, 2017,
2018) i nou triomfs d’etapa. Tornarà a guanyar a
La Molina? Aguantarà a Boí-Taüll?
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Esteban Chaves - Education First
L’equip de Vaughters és una teranyina a l’hora
d’esbossar lideratges reals. Amb Urán de baixa
d’última hora però amb Hugh Carthy a l’equip,
és el record de l’exhibició de 2021 el que ens fa
optar per Chaves. El colombià va ser el dominador de l’alta muntanya i sense la crono hauria
acabat amb el mateix temps que el vencedor
Yates. Pràcticament sense haver competit arriba a Catalunya amb un recorregut propici que
coneix a la perfecció. També és del club d’altsi-baixos, però si està en forma pocs regals més
bonics que el seu somriure dalt del podi.

Michael Woods - Israel
Si no és ara, quan? El canadenc enrolat a l’elit
del ciclisme ja veterà ha demostrat any rere any
un bon nivell en les clàssiques més dures i en
les proves per etapes. En progressió ascendent,
l’any passat va fer top 5 a Romandia i Suïssa, i
a Catalunya ja va ser sisè el 2019. El recorregut
és difícilment millorable per a les seves condicions, especialment a La Molina, i pot ser una
de les seves darreres oportunitats de pujar a un
podi d’una prova per etapes World Tour. Ha examinat les etapes de mutanya in situ i la Volta és
el seu primer objectiu real de 2022.
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Jack Haig - Bahrain
Tercer a la general de la Vuelta de l’any passat,
l’australià és un corredor especialment fiable en
proves d’una setmana amb elevada presència
de muntanya. La Volta a Catalunya encaixa molt
bé en el seu calendari (ve de ser sisè a la París-Niça) i només els 2.000 metres de Boí Taüll
generen algun dubte sobre les seves opcions.
Haig té un bon equip de suport (Teuns, Poels,
Buitrago), tot i que cal veure si el Bahrain prioritza les opcions d’etapa de Sonny Colbrelli i
Phil Bauhaus atesa la seva condició de favorits
en arribades ràpides.

Jai Hindley - Bora
Austràlia ve forta a la Volta 2022 amb un altre
candidat que ve de fer-ho bé a la Tirrè-Adriàtica i amb ganes de demostrar que el seu segon
lloc a la general del Giro d’Itàlia de la pandèmia
no va ser fruit de la casualitat. Hindley és un
escalador pur que té terreny per mostrar-se a
Catalunya i el seu equip té més cartes per jugar
a l’ofensiva (Schachmann, Higuita) amb ciclistes que poden esdevenir també aspirants a la
general si les condicions els són favorables.
Se’ns fa difícil veure’l dalt del podi, però té l’edat
i l’estat de forma precís per sorprendre.
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Joao Almeida - UAE
En el seu debut a Catalunya l’any passat va
acabar en setena posició i no acostuma a perdre’s cap Top 10 de les generals de les curses
per etapes. Ciclista polivalent i menys escalador que la resta, la seva virtut principal passa
per aguantar bé al seu ritme i aprofitar la punta
de velocitat en petits grups per sumar bonificacions que a la Volta 2022 poden ser imprescindibles per definir el vencedor final. Comparteix
lideratge amb Marc Soler, que corre a casa, i
tots dos tenen un potencial suport gegant en
George Bennett, Rui Costa o Juan Ayuso.

Guillaume Martin - Cofidis
Del club dels que sempre semblen no poder
més quan estan a l’alta muntanya i que sempre
hi són. Ja fa unes quantes temporades que el
filòsof ha fet un salt de qualitat que l’ha portat
a rondar els Top 10 de les generals de forma
habitual, amb un tercer lloc destacat a Dauphiné 2020. A Catalunya no haurà d’anar a remolc
d’una contrarellotge que li jugui a la contra i de
ben segur que traurà el cap entre els millors. El
2019 va ser vuitè i sembla preparat per millorar
resultat després de completar una París-Niça
prou digna però sense escarafalls.

...

A LA VOLTA A CATALUNYA TAMBÉ TENEN OPCIONS DE LLUITAR PER LA GENERAL CICLISTES
D’EQUIPS NO CITATS FINS ARA COM BEN O’CONNOR (AG2R), FAUSTO MASNADA (QUICKSTEP), MATTIAS SKJELMOSE JENSEN (TREK-SEGAFREDO) O SAM OOMEN (JUMBO VISMA).
Fosbury.cat

AYUSO DEMANA PAS
EL FUTUR GRAN TALENT DEL NOSTRE PAÍS FA EL DEBUT
A LA VOLTA A CATALUNYA AMB NOMÉS 19 ANYETS

Text ROGER CASTILLO

N

o us amoïneu, que no hem embogit amb
el titular. El cognom Ayuso pot ser font de
bones notícies si canvieu Madrid per Xàbia
i una política assenyalada per la corrupció per una jove promesa del ciclisme amb ganes de
menjar-se el món. Juan Ayuso (Barcelona, 2002) ja fa
uns quants anys que demostra tenir condicions per ser
el futur gran talent ciclista del nostre país. Amb només
19 anys farà el seu debut a la Volta a Catalunya acompanyat per les altes expectatives després d’un inici de
temporada brillant.
L’any passat per aquestes dates Juan Ayuso encara
era un nom desconegut per als aficionats del ciclisme que no es fixen en les categories inferiors. Tot just
estava disputant la seva quarta cursa com a professional a la Coppi e Bartali enrolat a les files de l’equip
formatiu Team Colpack quan va ser capaç d’aguantar
el ritme de corredors com Jonas Vingegaard (Jumbo
Visma) o Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) i va sumar
dos top 6 d’etapa en dos jornades de perfil sinuós. El
primer cap de setmana d’abril va guanyar dues proves
de gran prestigi al circuit júnior (Trofeo Piva i Giro del
Belvedere) i va confirmar les sensacions de ciclista
generacional en guanyar el Giro Ciclistico d’Itàlia amb

tres victòries d’etapa incloses i pràcticament tres minuts de marge sobre el seu immediat perseguidor. Una
exhibició impecable que va ser la catapulta definitiva:
dos dies després canviava el modest Team Colpack per
l’UAE de Tadej Pogacar i els seus recursos milionaris. El
contracte firmat també va ser una declaració d’intencions de Machín i companyia, amb quatre temporades
i mitja assegurades fins a finals de 2025. En Ayuso hi
veien una nova estrella i no se’n van amagar en cap
moment.
A les files de l’UAE Ayuso va continuar la seva progressió amb diverses curses meritòries (entre elles, el
segon lloc a la Vilafranca-Ordiziako) i pocs dies abans
de celebrar el seu 19è aniversari va pujar al podi del
campionat d’Europa sub23. Sigui com sigui, la sensació de ciclista de futur s’ha convertit aquest 2022 en
pura expectació pel que ja és capaç de fer en l’actualitat. Ayuso es planta aquest mes de març a la seva
primera cursa per etapes de nivell World Tour després
d’haver-se exhibit en dues semiclàssiques de forma
consecutiva. Primer a la Drome Classic, on va mantenir
un gran duel fantàstic amb Vingegaard i exercint de
líder al Trofeo Laigueglia resolt amb un triplet al podi
de corredors de l’UAE. Ayuso va ser segon, però va ser
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el corredor que amb els seus moviments ofensius constants va regalar el control de la carrera al seu equip.
El palmarès del ciclista de Xàbia manté un zero al
seu comptador de victòries com a professional que
ben aviat començarà a créixer. Les seves condicions el
converteixen en un ciclista total que des dels 18 anys
format part d’una de les tres estructures ciclistes més
potents del món. Acompanyat de grans corredors a
l’UAE, la millor mostra que el talent d’Ayuso és d’una
gran estrella és que ja té galons de líder en algunes
curses malgrat la seva joventut. A Catalunya l’UAE s’hi
presenta sense Pogacar però amb corredors de luxe
com Joao Almeida, Marc Soler o George Bennett. Per
a Ayuso no deixa de ser un debut que si no hi ha cap
contratemps tindrà continuïtat aquesta primavera en
voltes d’una setmana a Romandia i a Dauphiné, més

enllà d’atacar les ardenes amb l’Amstel i la Fletxa Valona. Reiterem l’evidència: la confiança de l’UAE en Ayuso
és gegant i el ciclista de la Marina Alta té molta llibertat
per provar-se en qualsevol escenari.
Mentre el seu creixement s’accelera, l’afició catalana té una bona oportunitat de gaudir-lo de nou a les
carreteres del nostre país després del «discret» pas per
la Volta al País Valencià (va ser 19è a la general!).
No és el líder de l’equip ni tampoc la segona carta,
però en funció de la situació de Soler-Almeida a la
general, que ningú descarti veure’l passar a l’ofensiva
per les muntanyes de Prades. Ningú sap què li reserva el futur i potser mai arriba a ser el dominador que
tantíssima gent espera, però desprèn talent i ambició
guanyadora per totes bandes. En Juan Ayuso hi ha un
senyor ciclista.

21
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LA REVIFADA DEL CICLISME
CATALÀ, UNA REALITAT
QUI PODEM CONSIDERAR COM ELS FAVORITS
PER AQUESTA VOLTA?

P

robablement recordeu que fa tres anys un
dels mallots de la Volta a Catalunya ja tenia
guanyador assignat des de la línia de sortida.
La magnífica peça de roba que acredita
el millor català de la general de la Volta tenia nom
i cognoms definits en la figura de Marc Soler, l’únic
ciclista de Catalunya inscrit a la prova. Si bé és cert que
allò s’ha de considerar com una excepció, en un any
condicionat per absències de corredors prou habituals
a la cursa, el salt que s’ha viscut de 2019 a 2022 és molt
més que una anècdota.
Enguany comptarem amb la llista d’inscrits de
ciclistes catalans més esplèndida de la darrera dècada,
també en clau de Països Catalans. El més rellevant és

que aquest “rècord” arriba amb baixes de darrera hora
de ciclistes habituals com David de la Cruz o Antonio
Pedrero, i d’altres que perfectament podrien haver
competit com Martí Márquez, Pau Miquel, Jordi López
o Àlex Jaime.
Més enllà de Juan Ayuso, a qui per la seva projecció
li dediquem un espai propi en aquesta revista, i també
de Marc Brustenga, a qui procurem conèixer de prop
amb 10 preguntes ràpides, repassem a continuació els
ciclistes de casa nostra que competiran a la Volta.
Ho escrivim dissabte 19 de març, amb una llista oficiosa i que vés a saber si viurà nous canvis al ritme que
portem de bronquitis i sorpreses d’aquest mes de març
que portem..

Marc Soler- UAE
El canvi d’equip del vilanoví és una alenada
d’aire fresc necessària per a un ciclista que necessitava com l’aigua allunyar-se de Movistar i
de les polèmiques dels darrers anys. En poques
setmanes a l’UAE Soler ja ha demostrat que pot
ser un gregari de luxe per a Tadej Pogacar. A la
Volta hi arriba en forma i com a colíder per la
general, al costat de Joao Almeida. Ja sap què
és pujar al podi català i no dubtem que aquests
dies veurem la seva millor versió.
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Roger Adrià - Kern Pharma
El ciclista més complet de l’estructura navarresa és aquest corredor santcugatenc de 23 anys
que quan està en plena forma lluita per ser el
millor dels equips modestos a les generals de
les proves d’una setmana. Adrià té ganes de
millorar l’experiència de l’any passat, quan no
va poder rodar al ritme dels millors i l’equip en
bloc va haver de marxar abans d’hora per la
Covid-19.

Kiko Galván - Kern Pharma
El ciclista vallesà és l’home ràpid de l’equip i un
ciclista ideal per al recorregut de la Volta. Passa
la mitja muntanya sense problemes i sempre
és un candidat a la victòria en grups reduïts
que se la juguin a l’esprint. Enguany ja ha pujat
al podi d’una semiclàssica francesa i té condicions suficients per endur-se més d’un Top 10
d’etapa.

Edu Prades - Caja Rural
El ciclista canareu ha tornat a les files del Caja
Rural després de cinc anys marcats per la seva
experiència al Movistar i per unes lesions que
han limitat la seva enorme progressió com a
ciclista. Amb un perfil similar a Galván, caldrà
veure si és capaç de recuperar un alt nivell a
Catalunya i buscar opcions en finals ràpids però
de certa exigència.
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Alex Molenaar - Burgos BH
Va arribar a Olot quan tenia 12 anys i ha construït la seva carrera com a ciclista professional
des de la Garrotxa. En categories inferiors va
destacar força, arribant a guanyar alguna cursa
per etapes amb rivals del nivell de Tom Pidcock.
Amb dues victòries com a professional, fa un
mes va ser el tercer millor jove al Gran Camiño
gallec i es pot consolidar com un ciclista complet amb una destacada punta de velocitat.

Joel Nicolau - Caja Rural
El de Llofriu viu la seva quarta temporada al
conjunt navarrès i continua fent passos endavant des d’un cert anonimat. Cada cop més
complet, Nicolau s’està erigint en un bon corredor en tots els terrenys capaç de ser cada cop
més sòlid en les generals, com demostra el 23è
lloc a Algarve d’enguany o el vuitè lloc a Croàcia
de l’any passat.

Adrià Moreno - Burgos BH
L’olotí ha picat molta pedra i s’ha intentat guanyar les garrofes lluny del nostre país abans de
rebre, fa només uns mesos, una bona oportunitat a les files del Burgos per competir en curses
internacionals de més rellevància. Ha firmat el
seu primer contracte professional amb 30 anys
i competir a casa és un somni fet realitat. Lluitarà per ser protagonista en alguna escapada.
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Manuel Peñalver - Burgos BH
El ciclista de Torrevella és l’opció més ferma de
la formació castellana per lluitar per una etapa
a la Volta. Fa anys que disputa grans curses
internacionals malgrat ser molt jove (1998) i és
un velocista prou complet per plantar cara a
ciclistes de més renom. El mes de febrer va ser
segon en un esprint massiu a la Volta al País
Valencià.

Albert Torres - Movistar
El menorquí que brilla de forma descomunal
al velòdrom està construint una carrera com
a professional discreta a la carretera. Ho ha
intentat com a home ràpid sense poder seguir
l’estela dels millors i sembla reconvertit a gregari rodador per als líders d’una estructura que
necessita la fiabilitat d’homes com ell.

Oscar Cabedo - Burgos BH
Fa uns mesos va ser l’home més fort del Burgos a la general de la Vuelta a Espanya, on va
acabar al 19è lloc i va deixar entreveure qualitats individuals que fins llavors havien passat
força desapercebudes en pro del treball en
equip. A la Volta és clar candidat a intentar-ho
des de les escapades.

Joan Bou - Euskaltel Euskadi
Un altre que va debutar molt jove com a professional i que malgrat ser del 1997 afronta la seva
sisena temporada a l’elit. A la Volta el valencià
assumirà funcions de gregari per als líders de
l’equip com Bizkarra i Maté. Ha tingut poques
opcions de brillar en solitari, però l’any passat
va fer-ho bé a la Route du Sud i a Portugal.
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MARC BRUSTENGA:
“PARTICIPAR A LA VOLTA A
CATALUNYA ÉS UN SOMNI FET
REALITAT”
LES 10 PREGUNTES DE L’ETAPA REINA, EL PROGRAMA DE
CICLISME EN CATALÀ

E

l ciclista català és una de les noves cares del
World Tour aquest 2022. Amb 22 anys Brustenga ha fitxat enguany pel Trek-Segafredo
després de completar un 2021 brillant com
a sub23. El corredor de Santa Eulàlia de Ronçana va
passar pels micròfons de l’Etapa Reina i aquí us oferim
un extracte de l’entrevista que també trobareu a Ivoox
i Spotify.

Quines sensacions tens amb l’arribada al World
Tour?
Estic en un núvol, és un somni. A poc a poc ho vaig
assimilant. A la primera concentració amb tot l’equip
junts penses que ha de ser diferent, però al final és
un equip normal. El canvi és que ara tinc companys
d’equip que han guanyat un campionat del món com
Mads Pedersen, una etapa del Tour com Bauke Mollema
o la Milà-San Remo, com Jasper Stuyven. Jo, que vinc
d’un equip sub23, procuro estar atent a tot el que
expliquen
Qui et ve a picar la porta?
El 2021 vaig començar molt bé, amb diverses victòries, i això va ajudar-me a firmar per una agència de
representants. De cop i volta em van dir que hi havia
uns quants equips interessats en incorporar-me, entre

ells el Trek-Segafredo. L’interès arriba a través d’intermediaris.
Què els crida l’atenció de tu?
Els havia sorprès que un corredor de Barcelona se
n’anés a córrer a França tan jove i que ho fes a gran
nivell. Tenien curiositat per entendre com un noi de 18
anys se’n va de casa per lluitar pel seu somni ciclista en
una estructura com La Pomme Marseille.
Com vas viure el canvi?
Va ser una experiència complicada. Jo no sabia francès,
només quatre coses i no em podia comunicar bé al
principi. Les curses tenien molt nivell i em qüestionava
què feia allà. Jo em pensava que era ràpid, però em
posaven al meu lloc. No sabia si tenia prou qualitat,
però de mica en mica vaig progressar a partir d’entrenaments i competicions.
Què et proposa el Trek?
Un projecte de futur. Tots els equips professionals estan
fitxant gent bastant jove i fan una aposta a mig termini.
Han fitxat quatre o cinc joves pensant en les clàssiques
i en intentar ser els millors en aquest tipus de curses, al
nord. Em proposen formar part d’aquest projecte i es
tracta de veure fins on sóc capaç d’arribar. Ara mateix
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el meu objectiu és aprendre i millorar, i una vegada
hagi competit amb regularitat al costat dels millors, he
de valorar on sóc.
L’estructura també té el present garantit amb Stuyven o Pedersen per a les clàssiques.
Sí, són corredors que tens en un pedestal. Mola molt
pensar que fa pocs mesos estava estirat al sofà veient
com Bauke Mollema guanyava una etapa al Tour i
ara estic sopant un dia al seu costat, com a company
d’equip. A la primera concentració de l’equip vaig compartir habitació amb en Tony Gallopin, perquè volien
que tingués al costat algú experimentat. Gallopin ja
havia format part de l’estructura i com que parlo francès, van creure que era una bona idea que estiguéssim
junts. Petits moments com aquest serveixen per valorar
el sacrifici que he fet durant anys.
El teu calendari és ben interessant…
Aquest any no faré cap gran clàssica, però m’aniré
provant en proves d’un dia com Le Samyn o el Belgium
Tour, on es fan molts recorreguts similars als que es viuen aFlandes o en curses similars. Per entrar al primer
equip del Trek de clàssiques has de tenir molt nivell,
haver-ho demostrat a la carretera. És un any iniciàtic.
Debutes a la Volta a Catalunya. Fins a quin punt és
important per a tu?

La Volta és una cursa per etapes World Tour, de molt
nivell, on l’equip ho voldrà fer molt bé. Poder formar
part de la cursa, que és la de casa, és un somni. Patiré
moltíssim, perquè és molt dura, però ja ho trobarem.
La Volta és una oportunitat per explotar les teves
característiques com a corredor…
Sí, la idea és aquesta. Tothom sap que els grans velocistes no venen a la Volta perquè el recorregut no està
dissenyat per a ells. El plantejament és ser l’home ràpid
de l’equip. Es tracta d’anar veient on és el meu nivell. Jo
ara em definiria com un classicòman, però la meva referència és de calendari sub23. Tinc ganes de competir
amb els millors i anar veient què em va bé i què cal que
millori en els propers mesos i anys. Quan vaig saber
el meu calendari del primer trimestre vaig estar molt
content, perquè disputo dues voltes per etapes al World
Tour i clàssiques belgues. Està molt bé, perquè també
puc provar-me de llançador.
Un somni per aquest 2022?
Em faria molta il·lusió guanyar una etapa a la Volta a
Catalunya. La mentalitat guanyadora hi és i el somni de
guanyar una cursa a casa seria molt guai. Fredament,
sé que el que em toca és aprendre, millorar i ajudar
l’equip en tot el que em demanin. Vull gaudir l’experiència i espero que sigui un any molt bo per a l’equip i
per a mi
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JOVES DEBUTANTS,
FUTURES ESTRELLES?
ENTRE ELS 168 CICLISTES QUE COMPETIRAN ENGUANY
A LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA HI HAURÀ UN BON
GRAPAT DE JOVES PROMESES. ALGUNS JA PORTEN UNS
QUANTS ANYS AL MÀXIM NIVELL INTERNACIONAL PERÒ
ENCARA ASPIREN AL MALLOT DE MILLOR JOVE. D’ALTRES DEBUTEN ENGUANY A CATALUNYA AMB ESCASSA
EXPERIÈNCIA EN EL MÓN PROFESSIONAL. ENS FIXEM EN
AQUEST DARRER PERFIL DE CICLISTES, PLE DE JOIES DE
FUTUR QUE AQUEST MES DE MARÇ GAUDIRAN DE LES
CARRETERES CATALANES.

1999

Tobias Halland Johannessen
El darrer campió del Tour de l’Avenir que va
competir a Catalunya l’any després del seu èxit
francès va ser Egan Bernal, que va lluitar per
la victòria a la general fins patir una caiguda al
circuit de Montjuïc. Al “bo” dels Halland Johannessen (el seu bessó Anders finalment no
debuta a la Volta) no se li pot demanar el mateix. El noruec, d’entrada, no competeix al millor
equip del món sinó en una de les formacions
invitades per la Volta. Sense tenir la mateixa
projecció que el colombià, el cert és que en
Tobias sí que té condicions per ser protagonista i aquest 2022 de debut ja ha sumat la seva
primera victòria com a professional a Besseges,
amb una victòria d’etapa arrodonit per un tercer
lloc meritori a la general. Catalunya és la seva
primera gran oportunitat per destacar a l’elit.
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2000

Luke Plapp
La nova perla del ciclisme australià debuta com
a professional per la porta gran, a les files de
l’Ineos i amb l’aval de ser medallista olímpic,
després de ser tercer amb l’equip de persecució a Tòquio 2020. Plapp, un pistard brillant, ja
fa anys que apunta maneres a la carretera i ha
brillat en categories inferiors amb les medalles
de plata al mundial contrarellotge júnior de 2018
i al mundial sub23 de l’any passat. El 2021 va
completar l’ascensió al conegut Willunga Hill al
costat de Richie Porte en una prova no professional i aquest any ha confirmat el seu talent
escalador en la seva estrena en una prova WT,
amb el cinquè lloc a l’arribada en alt de Jebel
Hafeet a l’UAE Tour, només per darrere de Pogacar, Yates, Bilbao i Almeida. Això sí: l’equipàs de
l’Ineos a la Volta el pot deixar en un segon pla.

Ethan Vernon

2000

El corredor anglès és un clar exemple de la forta
aposta pel ciclisme feta per la Gran Bretanya.
En categories inferiors només ha corregut amb
els colors de la selecció britànica amb un calendari curt que ha anat combinant amb algunes exhibicions a la pista, on l’any passat ja va
pujar al podi del mundial absolut amb l’equip
de persecució. Amb una victòria d’etapa al Tour
de l’Avenir de l’any passat com a resultat més
cridaner, Vernon és un altre jove que fa el salt a
professionals a les files de l’esquadra de Lefevre de forma discreta. No ha necessitat gaire
rodatge per començar a despuntar: aquest mes
de març ha estat cinquè al GP Monseré i onzè a
la Nokere Koerse. Ciclista potent i bon rodador,
es postula com l’home ràpid de l’equip a la Volta
a Catalunya.
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2000

Henri Vandenabeele
De l’inesgotable planter belga en surt un nou
talent que va fer un primer gran salt de qualitat l’any de la pandèmia. El 2020 Vandenabeele
va deixar enrere una trajectòria relativament
discreta en categories inferiors per un doble
podi engrescador al Giro Ciclistico d’Itàlia i a
la Ronde de l’Isard, dues de les proves més
imponents del calendari dels joves. Enrolat al
planter del Lotto Soudal a Itàlia va demostrar
un excel·lent nivell com a escalador i només va
ser superat per l’intractable Pidcock. Uns dies
més tard va triomfar a l’etapa reina de la cursa
francesa en una nova exhibició en alta muntanya. L’any passat va repetir podi al Giro i enguany
ha fet el salt al World Tour debutant amb un Top
10 a la general del Tour d’Oman. La Volta serà el
seu primer gran test.

Anthon Charmig

1998

Dinamarca no para de portar corredors a l’elit i
el darrer cas és aquest talent de l’equip noruec
que li ha costat més del previst fer el salt com a
professional però que ràpidament ja ha demostrat que té talent per donar i vendre. El setè lloc
del Saudi Tour podria ser anecdòtic si no fos
perquè hi va donar continuïtat al Tour d’Oman
amb el cinquè lloc de la general i una magnífica victòria d’etapa en un dia que acabava amb
un mur final. La Volta a Catalunya és una altra
lliga i és del tot improbable que veiem Charmig
seguir el ritme dels millors, però pot ser un dels
suports més interessants per a Halland aquesta setmana. És un ciclista que acostuma a voler
ser protagonista en cursa, ja sigui lluitant per
generals assequibles o per classificacions secundàries. Si té llibertat, que ho provi a Prades.
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PERPINYÀ: LA VOLTA TORNA A LA
CAPITAL NORD DEL PAÍS
67 ANYS DESPRÉS DEL DARRER COP, LA PROVA CATALANA SERÀ A LA CAPITAL DEL ROSSELLÓ, ON EL RECORD A
MUÇ MIQUEL ÉS IMPERATIU

Text CUGAT COMAS

L

a Volta torna a Perpinyà. Va ser una de les
primeres notícies que van córrer en el degoteig de detalls, sortides i arribades amb el
que l’equip comunicatiu de la prova sempre
ens amenitza els mesos del compte enrere. La novetat
és sonada i arriba pràcticament 70 anys després de la
darrera vegada. La incursió a la Catalunya Nord permet
que la tercera prova per etapes més longeva del calendari adquireixi enguany, ni que sigui a nivell simbòlic,
un pes nacional reforçat. La Volta a la capital nord del
país. Sembla una jornada rodona.
Retratar la relació de Perpinyà amb el ciclisme català
i global és obrir una carpeta de records i un àlbum de
cromos sensacionals. És haver d’anar enrere, sí, però
fer-ho amb la fermesa d’un passat al que sempre cal
tornar per brandar-lo com a element d’identitat col·
lectiva. Però tan bon punt va comunicar-se la incursió
rossellonesa, en aquella mateixa nota de premsa hi
sortia un nom que esguerrava una mica el panorama.
I és que té nassos, per dir-ho amb certa elegància, que
l’alcalde que hagi propiciat aquest retorn històric sigui
l’ultradretà Louis Aillot, el primer batlle de l’entorn del
projecte racista Lepenista en tota la geografia administrativament francesa.

L’home que ha fet hissar la bandera tricolor francesa
al Castellet o que ha perpetrat l’atemptat de canviar
el sobrenom comercial de la ciutat de “Perpinyà la
catalana” a un postís “Perpinyà, la brillant”. De fet en
francès, “la rayonnante”. És menester de fer parada i
fonda conscient, abans d’entrar en matèria esportiva,
quan es parla de la fabulosa capital i tota la regió de la
Catalunya Nord de no només recordar-nos-en de tant
en tant, sinó de sentir-la pròpia i propera sempre al sud
de l’Albera i tornar a dir que fa mal veure-la governada
per qui ha sortit escollit. Discurset fet.
RETORN DES DE 1955

A Perpinyà val la pena anar-hi sempre i sigui quina
sigui l'excusa escollida. Pel patrimoni, per la seva mescla, per com s’hi menja, per fer-hi volta, pel rugbi, pel
que sigui. Els equips i la caravana ciclista s’ho perdran,
però l’antiga capital del Regne de Mallorca i capital del
Rosselló sí que podrà tornar a veure els protagonistes
de la Volta. És un retorn directe des de la història 67
anys després. Poca conya, des de 1955. La ciutat tindrà
una arribada d’etapa de la cursa, i al dia següent, viurà
els actes de la sortida d’etapa corresponent. Si es torna,
es torna del tot!
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La Volta entra així a la Catalunya Nord en l’edició
101 de la cursa, un fet molt destacable ja que en les cent
edicions precedents de la cursa només s’havien registrat dues sortides d’etapa i dues arribades als carrers
de Perpinyà, els anys 1949 i 1955, amb victòries per al
francès Pierre Roux (1949) i per al català Josep Mateo
(1955).
“Des de que sóc president de la Volta sempre havia
tingut el somni de poder fer aturada a Perpinyà, i ara en
l’edició 101 hi portarem tot l’espectacle de la cursa. Vull
agrair a tots els que ho han fet possible. Serà una Volta
molt especial”, deia tot cofoi Rubèn Peris, president de
l’entitat organitzadora.
EL BALCÓ DELS PIRINEUS

Amb aquesta incursió a la Catalunya Nord la Volta podrà preparar unes etapes molt atractives pels Pirineus
Orientals, amb el gran al·licient d’acabar en una ciutat
com Perpinyà, que al llarg de la història ha demostrat que respira molt ciclisme, sent protagonista de
nombroses etapes del Tour de França, com a sortida o
arribada d’etapa de la “Grande Boucle”.
Precisament mirar-se la relació de Perpinyà amb
el Tour de França és radiografiar algun dels millors

campions de la història de la gran prova del mallot
groc. Onze cops hi ha anat a parar la prova i els carrers
al voltant del riu Tet hi han vist vestits de líder gent com
Anquetil, Coppi, Gimondi, Ullrich o Ocaña. Andorra,
Montpeller, la pròpia Barcelona, Nimes o Tolosa són
alguns dels punts als que han arribat o des d’on han
vingut les etapes catalanes del Tour a Perpinyà.
L’etapa més mítica de totes, però, va ser la del 1950.
En aquella etapa amb final al centre de Perpinyà, venint
d’un encadenat de Pirineus prou important, hi va haver
incidents a l’Aspin amb aficionats una mica massa
apassionats i un cert esclat innecessari d’hostilitats
entre països. Al Rosselló, aquell dia, arribats a meta
emprenyats de mala manera, Gino Bartali i Florenzo
Magni van dir que havien patit per la seva integritat i
es van retirar de la competició amb tot l’equip italià.
Peripècies d’aquelles que no semblen pròpies d’aquest
esport.
EN EL NOM DE MUÇ MIQUEL

Però el més important, rellevant i significatiu dels punts
de trobada entre Perpinyà i el ciclisme és un d’aquells
noms i una d’aquelles biografies que en un país normal
haurien de ser sabudes i fins i tot recitades a l’escola.
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Parlem de Muç Miquel, nascut a Barcelona, guanyador
de la Volta, instal·lat a Perpinyà, allistat a la Resistència,
arrestat per la Gestapo, torturat i ingressat a un camp
de concentració on va morir.
Muç, quin nom més bonic! A en Muç Miquel, sovint,
en un sistema mediàtic castellanitzat, se li deia Miguel
Mucio. La seva trajectòria vital arrenca a les Corts el
1902 tot i que va quedar orfe i va créixer al camp de
Tarragona. Va ser agricultor i el primer cop que va anar
a parar a Perpinyà és perquè treballava de mecànic… de
bicicletes. I com si fos allò de l’ou i la gallina, d’arreglar-les a dur-les i entre anar-hi a sobre i arranjar-les,
va esclatar un senyor ciclista. Recordat. Guanyador.
Anem un segle enrere. El 1923 acaba cinquè de la
Volta. No passarà el mateix el 1924 i el 1925, quan la
guanya. Estem parlant d’un doble guanyador de Volta,
el primer de tots els que hi van anar al darrere. Va
competir pel Sants i pel Barça, va ser segon en dues
edicions més i la irrupció de Mariano Cañardo, el millor
ciclista de la història de la prova, va eclipsar-lo per
complet.
Perpinyanès de ple, Muç Miquel va mantenir sempre
una viva consciència social i va formar part de moviments de tendència comunista. Va ajudar a refugiats
espanyols i arran de la dominació alemanya de França
es va integrar en els ‘Partisans’, una de les seccions del
moviment de resistència creat en 1941 on era conegut

de manera clandestina com Roca. El company Isaac
Vilalta l’ha estudiat i difós amb tot detall, fins i tot la
maleïda matinada del 10 d’abril del 1944 quan la Gestapo va entrar a casa, el va torturar i se’l va endur. Va
acabar al camp de concentració de Neuengamme, un
nom no prou conegut i que els memorialistes catalans i
espanyols sempre situen com un dels topònims i noms
més oblidats de tota la col·lecció de la ignomínia nazi.
L’epopeia no acaba aquí. Muç Miquel sobreviu a les
anades i vingudes i els abusos inhumans del camp,
on s’experimenta amb humans. No cau quan les SS
desmantellen les instal·lacions, batent-se en retirada
i acaba essent alliberat el 1945. Però ja no és ell, no té
forces i ingressa extasiat completament, buit de tota
energia, superat per tant de temps a l’Hospital de Lübtheen. Allà, encara en mans de personal alemany just al
llindar dels fronts i en plena primavera de 1945 acaba
enverinat i mor. 27 de maig de 1945, tres mesos abans
de la fi oficial de la Segona Guerra Mundial.
La Volta, a Perpinyà, podrà servir per reivindicar a
Muç Miquel. Ben a la vora del fabulós Palau dels Reis de
Mallorca hi té un carrer dedicat. La Rue Mucio Miguel,
en el francès preponderant. L’homenatge al nomenclàtor a un guanyador ciclista que va morir per comunista,
per haver ajudar a l’exili republicà i no parar mai de
pedalar per un món millor, més just i fora del jou del
feixisme.
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UNA NOVA ERA PER A LES DONES
CICLISTES
MÉS ATENCIÓ MEDIÀTICA, UNA GRAN FORNADA DE CAMPIONES, UN CALENDARI QUE ES VA EQUIPARANT... EL
CICLISME FEMENÍ ESTÀ CREIXENT AMB FORÇA!

Text ROGER CASTILLO

E

l món gira tan ràpid que quan esclata la polèmica de l’any un matí qualsevol a Twitter
ja ha caducat a la tarda. Per aquest motiu
convé agafar perspectiva i fixar-se en allò
que se surt de la norma banal i de la immediatesa i pren
números de ser rellevant, potser com a canvi estructural o com a fenomen que transforma la societat. El món
de l’esport, en aquest sentit, és paradigmàtic. Avesats
a mirar minut i resultat cada cap de setmana, potser
no som prou conscients que en un sol lustre el futbol
femení ha passat de comptar amb informació residual
en comptagotes als mitjans de comunicació del nostre
país a aparèixer en portades i omplir el Camp Nou. De
la mateixa manera, del canvi d’etapa que vivim són
significatives les declaracions reiterades allà on va de la
Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física Anna
Caula, defensant que serà la “legislatura de l’esport
femení”, una tria que no sembla sorprendre ningú i que
probablement genera unanimitat en la proposta més
enllà de com s’acabi concretant l’eslògan a la pràctica.
Hi ha un canvi de cicle, malauradament més lent
del que molts voldríem, però real. I el ciclisme no n’és
l’excepció. Fa sis anys a la Fosbury denunciàvem la
presència d’hostesses als podis de la Volta a Catalunya
i la proposta d’eliminar l’ús de dones-objecte a la cursa

catalana certament va ser rebuda amb controvèrsia.
Només un any després, seguint l’estela d’altres curses
i de l’augment de veus contràries a l’ús d’hostesses, la
Volta a Catalunya va anunciar que hi posava punt final.
Era el mes de març de 2017 i cinc anys cal celebrar amb
alegria continguda que ara el vincle de la Volta i les
dones sigui a través de les ciclistes i d’una prova encara
menor i amb molt camp per córrer com la reVolta. No
només això: al ciclisme català el creixement més fort
ha arribat en categoria femenina amb la irrupció del
Massi-Tactic (2019) i l’eclosió de joves ciclistes que ja
participen amb certa regularitat a les millors curses del
calendari internacional. Per citar la més jove de totes
elles, aquest més de març la ciclista de Picassent Ainara
Albert ha debutat al World Tour amb només 18 anys en
proves d’autèntic luxe competitiu com l’Strade Bianche
i l’Alfredo Binda. Paral·lelament, a l’estructura ciclista
més forta de l’estat espanyol, el Movistar navarrès, ha
fet els deures i ha convertit el seu equip femení en la
principal esperança de grans èxits després de fitxar
la millor ciclista del món, Annemiek Van Vleuten. Un
equip femení que el 2017, quan la Volta va renunciar a
les hostesses, encara no existia.
Aquesta nova era que ja és aquí té múltiples llavors
plantades i evidències ja contrastades. La més rellevant
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de totes elles és el calendari del World Tour femení,
nascut fa cinc anys i ja prou ampli per acollir 25 curses
repartides al llarg de la temporada aquest 2022. A
empentes i rodolons comença a ser un calendari ric i
que les grans curses del calendari masculí han decidit
reforçar perquè només hi poden sortir guanyant.
L’any passat l’addició de la París-Roubaix va ser un
punt d’inflexió per comprovar que l’espectacle a les
llambordes pot ser una passada amb Deignan, Vos i
companyia enfangant-se de valent abans d’entrar al
velòdrom. La cursa francesa, que va viure un debut
ajornat d’un any per la pandèmia, completa una cicle
de clàssiques primaverals reconeixible per a qualsevol
aficionat, amb el Tour de Flandes, la Lieja-Bastogne-Lieja, la Gent-Wevelgem, la Fletxa Valona o l’Amstel
Gold Race que donen continuïtat a proves disputades a
principi de curs com l’Omloop o l’Strade Bianche.
Tot plegat, al costat de curses clàssiques i referen-

cials del ciclisme femení com l’Alfredo Binda o el GP
Plouay.
MOVIMENTS DE CALENDARI

Enguany el salt de qualitat del calendari passarà per les
curses per etapes, amb l’arribada, per fi, de la primera
edició del Tour de França femení després de molts anys
d’experiments d’èxit divers amb el format de La Course.
El Tour donarà continuïtat a la prova masculina amb un
format de vuit etapes que inclou etapes de perfils complementaris, alta muntanya i una jornada de 175 quilòmetres de pura resistència que trenca tots els barems
marcats fins ara amb el límit de 160 km per a les curses
de dones que aviat també quedarà enrere de forma
més generalitzada. El Tour de França és l’aparador mediàtic per excel·lència del ciclisme i l’estrena de la cursa
femenina, que arriba amb molts anys de retard, només
servirà de catapulta encara major perquè les cases
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EL CAMÍ D’HOSTESSES A CAMPIONES JA ÉS UNA
REALITAT: ARA FALTA REMATAR LES CONDICIONS
DIGNES I LES EINES PER QUÈ LES CICLISTES
ESDEVINGUIN LES REFERENTS

d’arreu del món s’enamorin amb la velocitat punta de
Lorena Wiebes, Elisa Balsamo o Lotte Kopecky i amb
la versatilitat de Demi Vollering, Elisa Longo Borghini
o Katarzyna Niewiadoma, entre moltes altres. Que hi
ha molta vida més enllà de Marianne Vos i d’Annemiek Van Vleuten i el relleu generacional constant cada
cop arriba amb més força i amb més qualitat repartida
arreu del pilot. A banda, i encara que hagi passat més
desapercebut, també se celebrarà la primera edició del
Tour de Romandia femení.
Més enllà de curses i calendari també sembla que de
mica en mica es resol un dels principals problemes del
circuit femení: la retransmissió televisiva. La cobertura global creix any rere any i aquest 2022 tant el Tour
de França com el Giro d’Itàlia han anunciat generoses cobertures televisives en directe, de dos hores en
amunt per cada etapa, que era un autèntic forat negre
fins ara per a fer créixer l’interès de l’afició. Ni de bon
tros la situació és d’igualtat amb el ciclisme masculí,
però el cert és que l’aposta creix cada any sense pausa
i cal intuir que d’aquí a un lustre la situació lògica seria
d’equilibri molt més generalitzat. L’altre forat negre són
les condicions econòmiques. Superada l’etapa en què
pràcticament totes les ciclistes eren amateurs o semi
amateurs, cada cop hi ha més estructures professiona-

litzades de forma real i les “estructures femenines” dels
equips del World Tour masculí han crescut de forma
molt notable en pocs anys (Movistar, Education First,
Trek, Jumbo, UAE, FDJ, DSM, Bike-Exchange) i personatges masclistes com Patrick Lefevre (director del
Quick Step), habitual en les burles i el menysteniment
del ciclisme femení, s’han vist obligats a reconsiderar punts de vista de cara al futur. El diferencial entre
equips punters i equips modestos ara és enorme, però
també aquí cal preveure un lustre d’anar endavant cap
al professionalisme sense embuts.
En clau de condicions econòmiques cal ressaltar que
encara celebrem com un gran triomf quan una cursa
anuncia que equipara els premis masculins i femenins
a les seves proves, com recentment ho ha fet la Nokere
Koerse belga. Un fet que indubtablement acabarà sent
habitual encara ara és objecte de batalla, com un símbol de l’època fosca que queda enrere i un obstacle més
per celebrar l’arribada d’una nova era per a les dones
ciclistes. El camí d’hostesses a campiones ja és una realitat: ara falta rematar les condicions dignes i les eines
per què les ciclistes esdevinguin les referents de totes
les nenes que aquest 2022 agafaran la bici per primera vegada o començaran a rodar en un club o escola
ciclista local amb l’objectiu de seguir els seus passos.
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LA REVOLTA ES CONSOLIDA
A SANT CUGAT
EL 29 DE MAIG ES TORNARÀ A DISPUTAR LA PROVA FEMENINA, EN FORMAT DE CLÀSSICA: L'ÚNIC APARADOR
DEL MASSI-TÀCTIC A CATALUNYA

Text ROGER CASTILLO

C

ridada a ser a llarg termini una cursa de referència al nostre país, el proper mes de maig
la reVolta viurà la que serà tot just la seva
tercera edició després del debut il·lusionant
de 2018 a Montjuïc, dels problemes de calendari i pandèmia viscuts el 2019 i 2020 i del retorn l’any passat
convertida ja en una cursa d’un dia amb entitat pròpia
amb l’epicentre a Sant Cugat del Vallès.
El 29 de maig es viurà de nou una cursa encara de
recorregut desconegut que l’any passat va constar de 97
quilòmetres amb dues dificultats muntanyoses, l’Alt de
la Capçuda i el més exigent Alt de la Creu d’Aragall, que
va ser determinant en el trencament del pilot i va encaminar una resolució de la cursa resolta en un petit grup.
La victòria de Katrine Aalerud (Movistar) va ser ajustadíssima davant Vita Heine (Massi-Tactic), mentre que
Mireia Benito (Massi-Tactic), que va tenir opcions fins al
final, va ser quarta i la millor catalana de la prova.
El Team Manager del Massi-Tactic, Sergi Güell,
exposa a l’Etapa Reina la importància de la cursa per
a l’equip: “La reVolta és sens dubte la cursa de casa,
ens la sentim nostra. Els propers anys esperem que es
consolidi no només com una prova UCI, sinó que també
com una cursa per etapes. És un dels nostres objectius
i l’afrontem per reivindicar-nos dins l’esport femení

català, de situar-nos al mapa, perquè encara hi ha força
gent que no ens coneix. Tenir l’opció de guanyar una
prova a casa davant equips com el Movistar dona molt
prestigi i ressò al nostre país”.
Enguany l’organització apostarà per una cursa de
paràmetres similars, en format de clàssica d’un dia,
mentre continua ruminat com fer un salt endavant
per convertir-la en una prova per etapes i és capaç de
donar-li més pes esportiu com a cursa que formi part
del calendari internacional. És evident que manquen
recursos per fer créixer la reVolta i aquí sens dubte
tots els patrocinadors i institucions que exerceixen de
coixí per a la Volta Ciclista a Catalunya tenen deures
pendents per entendre la revolució que viu el ciclisme
femení i la necessitat d’acompanyar-la des del nostre
país.
La penedesenca Mireia Benito apunta al programa
L’Etapa Reina algunes claus rellevants més enllà de la
reVolta: “Les dones sempre hem estat invisibilitzades i
cal algú que trenqui amb aquests estigmes, que aposti
per nosaltres. En ciclisme femení les coses canviarien
molt si poguéssim tenir una mínima estabilitat econòmica. I al circuit internacional cal fer una crida als
organitzadors: si volen fer la mateixa cursa, amb el
mateix nom i més o menys amb les mateixes condici-
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INSTITUCIONS I PATROCINADORS TENEN
DEURES PENDENTS PER FER CRÉIXER LA PROVA

ons, han d’oferir els mateixos premis econòmics. No hi
ha cap altra opció viable”.
Una reVolta forta també seria un al·licient més per
a enfortir el Massi-Tactic, l’única estructura de ciclisme professional en carretera a Catalunya. L’equip de
Torroella de Montgrí viu enguany la quarta temporada a
l’elit amb una columna vertebral que combina ciclistes
catalanes amb camp per córrer (Mireia Benito, Mireia
Trias, Martina Moreno) i corredores d’arreu del món
amb ganes de disposar d’una oportunitat competitiva al
vell continent.
El 29 de maig el Massi-Tactic sens dubte serà un dels
equips favorits a endur-se el triomf de la reVolta, en
el tram final d’una primavera en què les seves corre-

dores tornaran a competir en proves de gran prestigi
internacional com el Tour de Flandes. La més jove de
l’equip, la vigatana Martina Moreno, ho viu com una
oportunitat: “El nostre equip s’ha fet un lloc al pilot
internacional i cada cop hi ha més curses que ens tenen
en compte. Són cites en què volem fer-nos respectar
i portar l’equip el més amunt possible. L’objectiu és
créixer, marcar territori i donar el millor de nosaltres
mateixes, fer-nos conèixer”.
Tant de bo les ciclistes del Massi-Tactic i les que han
optat per créixer amb una altra formació ciclista aviat
també puguin córrer al costat dels millors equips del
món sense sortir de Catalunya Seria un bon indicador
que la Revolta haurà crescut des d'on és ara.
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LA CURSA DE LES GUANYADORES
EXTRAORDINÀRIES
EL 29 DE MAIG ES TORNARÀ A DISPUTAR LA PROVA FEMENINA, EN FORMAT DE CLÀSSICA: L'ÚNIC APARADOR
DEL MASSI-TÀCTIC A CATALUNYA

Text ROGER CASTILLO
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assi el que passi a la Volta Ciclista a Catalunya ja és impossible que iguali la nòmina de
guanyadores de la Setmana Valenciana disputada del 17 al 20 de febrer. Malgrat no ser
una prova de nivell World Tour, la cursa femenina per
etapes ha aconseguit aquest 2022 un cartell d’inscrites
memorable i amb les millors del món repartint-se les
etapes i la general de tal forma que és probable que cap
cursa sigui capaç d’igualar un palmarès tan sonat com
el de la cursa valenciana al llarg de la temporada.
Tavernes de la Valldigna, a la Safor, feia patxoca en
donar el tret d’inici de la sisena edició de la Setmana
Valenciana. Malgrat l’absència de Marianne Vos i del
SD Worx en bloc (un autèntic equipàs), l’organització
podia fer salts d’alegria davant el cartell de corredores
que havien aconseguit aplegar: Elisa Longo Borghini,
Annemiek Van Vleuten, Cecile Ludwig Uttrup, Lorena
Wiebes o Katarzyna Niewiadoma són algunes de les
referents indiscutibles que van optar per la “via valenciana” per posar-se en forma abans de l’arribada de
curses de prestigi consumat com l’Omloop, l’Strade o
l’Alfredo Binda. Les expectatives eren elevades però la
cursa encara va ser capaç de superar-les.
El primer dia l’organització va mirar cap a l’interior i
en un recorregut de mitja muntanya prou assequible un

grup d’una trentena de ciclistes es va jugar la victòria
a l’esprint a Gandia, amb triomf per a Elisa Balsamo.
L’italiana va debutar de forma imponent aquest 2022
lluint el mallot arc iris com a vigent campiona del món.
La segona jornada va ser similar, des d’Altea a Cocentaina, de nou amb un grup de menys de 40 ciclistes
lluitant per la victòria. En aquesta ocasió l’italiana
Soraya Paladin i la neerlandesa Ellen van Dijk van
sorprendre les velocistes i la victòria va anar a parar per
a la portadora del mallot de campiona d’Europa, que
alhora també és la vigent campiona mundial contra el
cronòmetre.
ANNEMIEK VAN VLEUTEN NO DECEP

El tercer dia la cursa es movia cap al nord i les ciclistes afrontaven l’etapa reina amb l’ascensió final a
Vistabella del Maestrat, la localitat que es mou a dues
aigües entre l’Alcalatén i l’Alt Maestrat. La gran favorita
a la victòria no va decebre i va imposar el seu talent
escalador. Annemiek van Vleuten va atacar en solitari i
va demostrar no tenir rival en el seu terreny, amb tres
ciclistes de la FDJ repartint-se les tasques de persecució i la mallorquina Mavi García completant el top 5. El
darrer dia era el més plàcid, entre Sagunt i València, i
va resoldre’s com era previsible a l’esprint, amb un duel
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de tu a tu entre les italianes Marta Bastianelli i Elisa
Balsamo, amb triomf per a la primera.
Més enllà de l’espectacle esportiu, convé ressaltar el
palmarès de les guanyadores: totes quatre (inclosa Van
Vleuten, que es va endur la general) han estat campiones del món. Un autèntic luxe per a l’afició del País
Valencià, que farà bé de creure’s la rellevància d’una
prova “menor” que està perfectament ubicada al calendari després de les estades de principi de temporada
dels equips al nostre país.
TAMBÉ AMB LA CLÀSSICA

En format de clàssica, per cert, el ciclisme femení al
País Valencià ja havia fet la seva primera incursió al ca-

lendari amb la quarta edició de la “Vuelta CV Féminas”
(aquest és el nom oficial), una cursa menys engrescadora entre Paterna i València i que també es va resoldre
amb victòria de Marta Bastianelli a l’esprint massiu.

HA ESTAT TOT UN LUXE PER
L'AUDIÈNCIA GLOBAL I PER
L'AFICIÓ AL CICLISME DEL PAÍS
VALÈNCIÀ
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Les portades de la Fosbury en paper
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Suma't al projecte periodístic de tot l'altre esport

FES-TE SÒCIA!
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Subscripció bàsica

Paquet prèmium

Suport institucional

La Fosbury és de les seves sòcies,
que fan possible aquesta manera d’entendre el periodisme. Pel
fet de ser-ho rebran a casa en
primícia els nous números de la
revista Fosbury, estaran al dia amb
el butlletí de novetats i podran
participar aportant la seva opinió
amb interactuació regular amb
la redacció. També entraran en
sortejos i promocions exclusives
per la comunitat Fosbury.

Una aposta com la de la Fosbury
és possible gràcies a les persones
que no només volen formar part
del projecte sinó que a més a més
fan una aposta reforçada per la
seva qualitat
Són les sòcies protectores i pel
fet de ser-ho tindran una sèrie de
serveis exclusius, continguts en
primícia, promocions i participació
del consell editorial.

La Fosbury no només l’integren
persones sinó que també està
oberta a entitats de tota mena
que vulguin aportar el seu granet
de sorra a fer possible el projecte. Per a les entitats que vulguin
formar-ne part hi haurà tots els
serveis de les sòcies protectores
amb l’afegit de la possibilitat de fer
presentacions o actes especials,
al territori, per tal de fer créixer
plegades la comunitat.

30 €

50 €

100 €

Selecciona el teu model de subscripció!

www.fosbury.cat/botiga-online

Periodisme cooperatiu.
Esport i compromís
La Fosbury és possible gràcies a totes les seves sòcies: persones que creuen en
un model diferent de periodisme esportiu que es resumeix en cinc valors.
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DE TOT L'ALTRE ESPORT
Desminoritzem l’esport. Obrim una porta comunicativa
a protagonistes diversos.

DELS PAÏSOS CATALANS AL MÓN
Posem en valor l’esport arrelat al territori. Els Països
Catalans, com a marc de referència.

L'ESPORT QUE TRANSCENDEIX L'ESPORT
Tot allò que hi ha més enllà de la competició i l'actualitat.
Història, cultura, fet social, solidaritat i lluita.

CONTRA LES DISCRIMINACIONS
Periodisme compromès amb la perspectiva de gènere,
l'esport és divers i cal desmasculinitzar-lo.

MIRADA SINGULAR
Sense presses, busquem la mirada relaxada i el matís,
buscant un periodisme de valor afegit.

www.fosbury.cat · salta@fosbury.cat · @lafosbury

