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Avui, dia de Sant Pere,
celebrant que tu fas festa,
com una dolça contesta,
i amb s’amistat més sincera,
hem de traçar una quimera
que a la fi ens ha de dur,
(fet es pregó de dos mil u,
que ens digué sa pregonera),
a un trobar justa manera,
que algun pregó el facis tu.

Amb aquesta dècima em felicitava en Tomeu Sbert Barceló el dia
de Sant Pere del 2001, després que la meva dona, n’Antònia Salvà,
digués el seu pregó «Una passejada pels comerços de s’Arenal
1940-1970», just una mesada abans de la meva onomàstica. Han
passat deu anys i avui veig complida una il·lusió durant molts d’anys
perseguida.
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DEDICATÒRIA

Antònia Salvà Sastre

Vull dedicar l’edició d’aquest pregó a n’Antònia, la meva dona,
companya estimada i mare dels meus fills, amb qui fa ja més de
quaranta-cinc anys recorrem plegats el viatge d’aquesta vida. Ningú
s’ho mereix tant com ella, un manat de nervis quan som fora amb
la bicicleta i fins que som al seu costat, però un gran complement
en l’exercici de la meva curolla escriptora.
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PRESENTACIÓ

El meu presentador Joan Llaneras, jo i el Batle de Llucmajor.
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Digníssimes autoritats, amics i amigues arenalers, molt bon vespre a tothom.
Quan em varen demanar per fer la presentació del pregoner de les Festes de Sant Cristòfol 2011 i veient que es tractava
d’en Pere Canals i que el motiu del pregó era «Ciclisme, ciclistes i les bicicletes a s’Arenal», no m’hi vaig poder negar. Tot
al contrari, estic molt content que em doneu l’oportunitat de fer-ho.
Supòs que en Pere us contarà aspectes del ciclisme i les bicicletes a s’Arenal, us parlarà de ciclistes il·lustres que han
passat per aquí, dels que s’han format al vostre poble o dels que han guanyat curses molt importants portant el nom del
Club Ciclista Arenal.
Per a mi, ciclisme, ciclistes i bicicletes a s’Arenal van lligats a una família, la família Canals. Molts de records de
concentracions amb la selecció espanyola de pista a l’Hotel San Diego, arribades de curses importants com el Cinturó
Ciclista a Mallorca o la Challenge a Mallorca de professionals. Però també, córrer les curses que s’organitzaven arreu,
gairebé a tots els pobles de Mallorca, compartint esforços, però també rialles i bons moments amb tres germans de
s’Arenal, en Toni, n’Andreu i en Pedro. Per cert, en aquells anys, quan érem ben jovenets, en Toni (el membre de la família
amb més qualitats per a la pràctica del ciclisme), era un dur contrincant a les curses d’infantils i cadets, però al mateix
temps un bon amic i company.
Fins i tot, a hores d’ara, ja retirat del ciclisme professional, algun dissabte de tant en tant practic el meu esport en
companyia dels membres de la Grupeta Arenal: els germans Toni i Carles Bon, n’Andreu Canals, en Toni Cladera, en
Marcos Fernández i tants d’altres que surten cada dissabte de l’any des de l’Hotel San Diego ben puntuals, a les vuit i
mitja del matí.
A més a més en aquests moments compartesc amb n’Andreu (el fill major d’en Pere) el que és el projecte de la meva
vida: portar endavant el Centre d’Alt Rendiment de ciclisme en pista al velòdrom del Palma Arena.
Com veis, són molts els vincles que d’una manera o altra he tengut i tenc amb s’Arenal i sempre amb un denominador
comú: la família Canals i el seu amor per l’esport ciclista.
Res més, agraint-vos una vegada més l’oportunitat que m’heu donat d’esser aquí entre vosaltres, us present ara en Pere
Canals, pregoner de les festes de Sant Cristòfol de s’Arenal 2011.

Joan Llaneras Rosselló
11
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PRÒLEG

Simpàtica caricatura de Toni
Timoner Obrador.
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Amb en Pere Canals Morro m’uneix una bona relació des de fa molts d’anys. Abans de ser nomenat president de la
FBC, les nostres famílies ja gaudien de sana amistat. Jo tenia pis parat a s’Arenal, on passàvem temporades d’estiueig.
Els matins era cada dia a la seva cafeteria per llegir els diaris i fer la xerradeta amb ell, també vaig ser un dels primers a
ajuntar-me al grupet de San Diego fa ja més de 35 anys, vaig gaudir moltíssim també col·laborant amb ell durant la seva
presidència a la federació i hem fet uns quans viatges d’oci junts. Per tant, quan em demanà de prologar-li el llibret que
és a les vostres mans, no vaig poder negar-m’hi. Vaig esser present el dia que digué el pregó de festes de Sant Cristòfol
2011. La presentació a càrrec de Joan Llaneras, un gran encert.
Ningú com en Pere Canals és capaç de fer un recorregut pel ciclisme de l’illa, i molt manco pel que fa referència al de
s’Arenal, que coneix com cap altre.
En primer lloc perquè quan ens aturàvem al seu Bar Canaletas, els dos germans, encara ninets, estaven embadalits
escoltant tota la conversa del meu germà i jo amb n’Andreu, el pare. Més tard, perquè ja als catorze o quinze anys,
foren capaços d’engegar el Club Ciclista Arenal sense l’ajut de ningú. Club dels que més treballen per la bicicleta i el
ciclisme. També per la gran labor al capdavant de la FBC, encara jove però innovador, i perquè als seus hotels sempre
s’ha respirat ambient ciclista i amb les seves organitzacions ha cultivat i engrescat els seus companys hotelers a fer per a
aquest esport una de les poques coses que al llarg dels anys desestacionalitza el turisme. I per acabar, perquè per a l’edat
que té ha conegut els grans herois de principis de segle xx: en Miquel Bover («Sardiner»), en Tomeu Roig («en Tomeu
des Molinar»), en Toni Roig («Sordet»), el felanitxer Simó Febrer, que sempre considerà un dels millors de tot temps, o
el solleric Mayol. També les fornades posteriors, on destaquen en Nicolau i Pou, jo i el meu germà Guillem, en Tomàs
Garcias, en Francisco Garcias («Tanque»), el llucmajorer Tomeu Taberner «Xutet», els Flaquer, Abraham, Llompart, els
Bover (fills), Cebrián, Gelabert, Coll Bover, Coscolluela, Fontbellida, Biel Company i el seu germanastre Miquel Gual, els
germans Alomar, Salom, Sastre, Alarcon, Pedro Mascaró, Toni Karmany, Sastre, Trobat, Burguera, Bibiloni i una mal a fi
que no record, i els més recents, Biel Mas, Tous, Fullana, Pep Escales, Jordi Nicolau, Mayol, Mora, Tortella, els Jaume,
Cañellas, Francisco Julià, Gomila, M. Mas, Mascaró, Caldentey, Cerdà, Vallori, Benejam, Tortella, Salvà de Llucmajor, Pou,
Pep Juan, Jaume Tomàs, germans Aynat, germans Porras, Joan Llaneras i els darrers, Colom, Reynés, Horrach, Toni Tauler,
Miquel Alzamora, Mas de sa Colònia, i molts més, sense oblidar-nos de les fèmines Maria Mora, Magdalena i Maria Rigo,
Magdalena Gornals, Isabel Mayol, Cati Tugores i Marga Sastre. Malgrat no ser terra especialment procliu al ciclisme
femení, no podem oblidar que Mallorca ha tengut una gran campiona en la persona de Marga Fullana.
També perquè ha conegut els noms il·lustres d’aquells periodistes que de les seves cròniques en feien quasi poesia:
Miquel Vidal «Rat», Nicolau Brondo, Lambert Cortès «Avespa», Bernat Comes «Beco», Constantino Cebolleda «Cons»,
Paco Riutord, Marc Verger... O també perquè els grans campions stayers que eren a Mallorca per competir amb nosaltres
—Pronck, Verschueren, French, De Paepe, Bucher, De Lillo—, eren sempre per devers Can Canals. I per què no, perquè
ha conegut un gran nombre de ciclistes que han desfilat pels seus hotels, primer a l’època que Gabriel Saura ho era tot
a la RECF, els temps dels germans Lasa, López Rodríguez, Jordi Mariné, Tamames, Ventura Díaz, López Carril etc., i els
temps que en Joan Serra va presidir l’espanyola, a més de ruteros, els pisters i les fèmines. Hi va haver uns anys (bastants)
que tot el ciclisme a l’illa passava pels seus hotels: Cinturó, Volta de Fèmines, Volta de Veterans, Campionat d’Europa...
En Pere, el primer que va fer va ser dur-me l’original del llibre. Em va enganxar, el vaig llegir en dos dies, per tant esper i
desitj que per a tots vosaltres sigui tan entretingut com ho va esser per a mi.

Toni Timoner Obrador
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SALUTACIÓ

Pere Canals el dia que digué el pregó.

14

CICLISME, CICLISTES I BICICLETES A S’ARENAL - Retrospectiva vista per la família Canals

Il·lustríssim Senyor Batle, digníssimes autoritats, amics i amigues.
Vull en primer lloc donar les gràcies a aquelles persones que han fet possible que avui sigui aquí amb vosaltres, amb
motiu de les molt entranyables festes de Sant Cristòfol de s’Arenal, i especialment al batle i a l’Ajuntament de Llucmajor,
per l’honor que em dispensau en fer-me el seu pregoner. Que m’ho demanàssiu, i especialment amb el tema «Ciclisme,
ciclistes i les bicicletes a s’Arenal», ha estat per a mi una gran satisfacció i orgull, ja que per dins les venes de la família
Canals corre sang de ciclisme, ciclistes i bicicletes.
Idò així, en el decurs de poc més de mitja horeta, que sols donarà per tocar de passada l’ampli temari que havia preparat,
us deman la vostra atenció i també disculpes per endavant per la torpor d’aquest humil orador.

Pere Canals Morro
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CAPÍTOL I
Aquest capítol és el començament de tot. Només cal mirar els títols epigrafiats. És la prehistòria de la bicicleta a Mallorca
i també a s’Arenal, fins al meu pare ciclista, professional santamarier.

1. Història de la bicicleta i els seus precursors
Farem un repàs al que podríem anomenar «l’invent de la bicicleta», que no fou tal, sinó una successió d’enginys més o
manco conformes a les lleis de la física, no sempre ben entesos aquells dies de fa segles. Val a dir en primer lloc que ja al
segle II aC, en un sarcòfag que es troba al Museo Nazionale de Roma, alguns autors pensaren reconèixer en un dels seus
relleus un patí, quan en realitat es tracta d’un aparell de quatre rodes per facilitar les primeres passes infantils.
A l’església de Saint Giles a Stocke Poges, prop de Windsor, un dels seus antics vitralls de vuit colors, datat de l’any 1642,
més o manco un segle abans que els velocípedes de Nuremberg i 150 anys abans de l’aparició dels celerífers, mostra un
angelet sense ales que viatja pels núvols en un bicicle no dirigible.
En
una
taverna de
Karlsruhe
(Alemanya)
un client malacarós està
assegut en una taula amb
un tassó de qualsevol
beguda esperitosa i cavil·la
sobre si mateix. És el baró
Von Drais, que devuit anys
abans havia inventat el
primer bicicle dirigible.
Nascut el 1785, havia
inventat el 1813 el primer
cotxe que es movia sense
cavalls damunt quatre
rodes, que resultà un fracàs
i també la befa dels seus
conciutadans. Una cosa
tenia clara Von Drais, que
Vitrall de vuit colors de l’any 1642 a l’esglèsia de Saint Gilles a
provenia de família noble
i tenia estudis agrícoles i Stoke Poges.
de matemàtica: el vianant
aixeca a cada passa el seu
centre de gravetat i consumeix així una energia innecessària. En un vehicle, de manera molt distinta, tota la força s’aprofita
per anar cap endavant, i així teòricament el desplaçament gaudeix de tota la força. La tracció muscular, amb el mateix
17
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esforç i despesa energètica, corre més despresa. El
major problema eren les carreteres de l’època, amb
molta de terra i grava poc compactada, molts de clots
i pols o fang, segons l’estació. El vehicle devia esser
d’una única rodada. Dues rodes alineades pateixen
la meitat de fregament que quatre, i amb un vehicle
així s’aprofita la millor part de la calçada. A l’invent,
que va anar guanyant en popularitat, se l’anomenà,
popularment la Draisiana.

Exemplar rústic de draissiana o celerífer fet
a Mallorca.

A Mallorca n’hi ha algun exemplar en alguna
possessió de senyors, que he tingut exposat a la FBC
quan jo era president, al carrer de Francesc Fiol i
Joan de Palma. No té pedals ni direcció i està fet de
fusta i alguna peça metàl·lica (les rodes semblen de
carro, amb els cèrcols protegits amb ferro). L’impuls
es donava amb els peus exercint pressió a terra.
El 1817, el mecànic de Nuremberg Johan Karl
Siegismund bastí una màquina impulsada mitjançant
coltells de níquel. Mac Millan i el seu compatriota
Cavin Daizel (un tenaller britànic), perfeccionaren
la tracció posterior i Ernest Michaud (França), una
bicicleta amb pedals de ferro l’any 1868. Un altre
francès, Pierre Michaux, va perfeccionar el sistema
i es pot dir que aquests foren els vertaders inventors
del velocípede. Uns anys després i, gràcies al mateix
inventor, naixia el velovitesse, una mena de tàndem.
Mentrestant a Anglaterra ja es feien velocípedes a
mida. Aviat s’incorporà el fre, el timbre, un selló de
pell i adorns molt diversos. L’any 1886 ja hi havia
pneumàtics inflables. El 1871 James Starley presentà
un model amb un mecanisme de transmissions per
corones, aplicat a la roda davantera, i el 1888 Otto
& Wallis presentaren un model més avançat amb
cadena sobre la mateixa roda gran.
Eren anys que la bicicleta feia furor, se n’inventaren
de tot color i de tota mena; d’una sola roda, bicicles,
tricicles, quadricicles, amb sidecar, amb llums d’oli
o de carbur, algunes de plegables, altres amfibis de
l’enginyer belga Cooman, unes adequades per anar

Originalíssima bicicleta-ambulància de la
Creu Roja.
18
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damunt la neu, una de sis rodes presentada a la Fira de Leipzig dels germans Pizzer de Munich. Serviren per equipar
batallons militars, per als bombers i la Creu Roja, els carters i la policia, etc.
A les dècades dels 80 i 90 del segle xix, Thomas Sheergold de Gloucester o Lawson fan el que era més paregut a la
bicicleta que coneixem avui dia. Essencialment pareix que poc ha canviat els darrers 120 o 130 anys: un quadro, el
manillar, els frens, les bieles amb els pedals, la cadena de transmissió per fer la tracció a la roda posterior, sellons de
pell (els més anomenats foren durant molts d’anys els anglesos Brooks), rodes de trenta i no sé quants rajos, i llandes
de diverses amplàries (en temps de mancances en feien de fusta), cobertes de goma, desmuntables amb cambra d’aire.
Sembla que la cosa ha canviat poc. Idò no, el canvi és enorme, sols una dada: la bicicleta del guanyador del primer Tour
de France (1903), Maurice Garin, pesava 18 quilograms, i la d’Alberto Contador, guanyador el 2010, en pesa 11 menys.
També la primera era d’un sol pinyó; ara, entre que poden esser equipades amb tres plats i onze, algunes ja fins a dotze
corones, es poden arribar a fer fins a 36 multiplicacions o desenrotllaments. Per entendre’ns, és com si a un cotxe
l’equipassin amb 36 marxes. Hi ha contribuït la recerca de nous materials: alumini, carboni, titani... comparats amb els
materials que s’empraven fins fa unes dècades, que tots els quadres es muntaven amb tubs de ferro i acer. Tècnicament
hi ha hagut molts canvis: gravetat, aerodinàmica, confortabilitat per millorar el rendiment de l’esforç i l’estètica, aquest
darrer avui dia, molt important.

2. La bicicleta a Mallorca
El ciclisme arribà primer a Mallorca que el tennis i el futbol, va ser coetani al
desenvolupament de l’hípica, menys important als inicis que les curses de braus,
o que el futbol després. El ciclisme mallorquí, pel seu caràcter associatiu, quasi
professional, amb penyes i grups de suport, grups propis d’informació i masses
fanatitzades, va transcendir (passats 120 o 130 anys de forta tradició), la seva
pròpia realitat, articulant arrels morals, comercials i fins i tot industrials, en aquella
crisòlita societat, d’aleshores ençà. D’ambient popular i esperit competitiu, va ser
creat a similitud de les espontànies carreres de cavalls o pedestres, als pobles de
les Illes des del 1885.
Ací radiquen els orígens d’aquest esport, i no en l’atzarosa i decorativa arribada pel
capritxós financer que va fer dur la primera bicicleta a l’illa l’any 1869. Primer per
les corregudes de bicicletes entre la burgesia mallorquina i l’arrelament popular
amb el començament de la producció en sèrie, convertint-les així pel seu baix cost
en una màquina de feina, de transport, necessària per a la subsistència i per poder
anar a fer feina de Sant Joan, Santa Maria, Muro o Consell a Ciutat, per anar del
quarter a casa seva i guanyar uns sous amb la competició, manejada per empresaris,
que salvades poques excepcions, no tenien gaire escrúpols. Sorgeix un baix món:
el de les apostes. És el Veloz Sport, creat a finals del segle xix, amb la ruleta de les
calaveres girant i els «pisters» entrenant, jugant-se la vida, que inspiren gloses i
cançons a l’espiritualitat esportiva sobre peraltes quasi de circ, plenes de gent fins
a la bandera. Dins aquell ambient es produeix la catarsi del ciclista, convertint-lo en
heroi i també tal vegada en mallorquí de luxe.
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Comparativa de la bicicleta del ciclista francès
Maurice Garin, primer guanyador l’any 1903, del
primer Tour de França.

Ningú tenia una bicicleta en aquells temps a
Mallorca. Els primers que disposaren de tan
rar enginy eren mig malabars, mig artistes de
circ, i en pujar damunt el bicicle anaven amb
el temor de perdre l’equilibri i caure a terra.
No trobem estrany que ciclistes com Ernest
Canut anàs sempre amb dos lacais de lliurea
al seu costat per preservar-lo de les seves
freqüents caigudes. Ell mateix, banquer de
professió i professional de les assegurances, en
dugué la primera el 1869, com ja he dit, una
mica tardana, ja que aleshores al món civilitzat
ja tenien escoles d’aprenentatge, es feien
carreres de velocípedes a França, a Alemanya,
a Nova York o al Crystal Palace de Londres, on
ja s’havia forjat el concepte «ciclisme», i fins
llavors no arribà el primer bicicle a la major
de les Balears. Gaspar Font fou el promotor
de l’acomodament del concepte, forjant amb
altres l’esperit esportiu necessari perquè
aquesta activitat mecànica es consolidàs.

El 1892 les primeres curses en pista seriosament
organitzades tingueren lloc al velòdrom de Felanitx. En aquells temps Palma també
tenia el seu primer velòdrom, el de Son Espanyolet, de la Societat Velocipedista de
Palma, prop dels molins del carrer de la Indústria — fins fa uns anys existia el carrer del
Velòdrom.

Maurice Garin

Aquesta etapa duu a Palma, rere Madrid, al segon lloc a tot l’Estat on se celebraren,
amb victòria de Neira, els campionats nacionals de velocitat (1904), que significaren
la majoria d’edat del ciclisme mallorquí. L’ambient insular discutia, remorejava sobre
quins eren els millors ciclistes a l’illa de finals del xix i principis del xx. Noms com el
de Lozano, Abadal o Neira eren ben coneguts i en boca de tots, i amb la inauguració
del velòdrom de Tirador (333,333 metres una volta), del Veloz Sport Balear, l’afició va
demostrar el seu saber, les organitzacions estaven a l’alçada de les millors d’Europa (es
va parlar d’organitzar uns campionats mundials l’any 1908), i les messions eren pertot
arreu de Mallorca. Podem parlar de corredors locals com Colom, que ja el 1898 guanyà
diverses carreres a França.
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Mentre, la classe alta, la burgesia, els «botifarres» ciutadans copaven els càrrecs directius de clubs, sobre els quals
destacava el Veloz Sport, però també el Cercle Ciclista Felanitxer i la Societat Velocipedista d’Inca. Cònsols de la UV
Espanyola, i vicecònsols del seu homònim francès.
Alguns ciclistes eren bons escriptors. Ignasi Seguí, Miquel Mestre i altres sabien fer la crònica d’una excursió com si avui
la viéssim per la televisió. Ciclos Cosmópolis eren els grans amics en cas d’avaries i rompudes dels bicicles.
En Tomeu Roig des Molinar; en Toni Roig Clar «Sordet», que fundà la gran empresa d’autocars MUSA; en Miquel Bover
«Sardiner», o en Simó Febrer de Felanitx foren grans campions a grans carreres a la Península i a campionats d’Espanya
en carretera i pista. Jo encara he tengut temps de conèixer-los i de parlar moltes vegades amb ells.
Hi havia públic per a tot: ciclisme, corregudes a peu, curses de braus, futbol, carreres de cavalls... Pertot s’omplia de
gom a gom: curses de ciclistes contra cavalls, messions on es jugaven el porc engreixat a punt de fer matances, i doblers,
molts de doblers.
Hi havia velòdroms a Felanitx, sa Pobla (1897), Pollença i Manacor. A Llucmajor n’hi havia fins a tres, entre els quals s’ha
de citar el del Monestir (1915). Manacor, Artà (Son Taiet) i altres pobles tingueren velòdrom o voltadora, alguns fets en
dues setmanes i altres que necessitaren anys.

3. Arribada de la bicicleta a s’Arenal i la Festa del Pedal
No tenc gaire constància de les primeres bicicletes a
s’Arenal. En tot cas ni eren bicicletes dels gentlemans,
aquella classe rica i acabalada dels primers anys, ni molt
manco dels campions dels primers anys del segle xx,
famosos i idolatrats per les masses ciutadanes i de poble,
que desitjaven tenir el millor de tots, alguna vegada a base
de força bruta. El que comptava era que el nostre guanyàs.
No, res de tot això era per a aquell Arenal quasi desèrtic
on ni tan sols hi havia carretera per venir de Palma, ja que
s’havia de fer una gran voltera per s’Aranjassa per camins
d’arena, o per davallar de Llucmajor camí de revolts i ple de
clots. Devien ser, els qui en tenien, alguns ciclo sportmen
que s’enfrontaven a totes aquestes adversitats, i tal volta
algun treballador, que per no gastar els 25 cèntims que
costava el tren de Llucmajor a s’Arenal, patia fred o calor
per pujar o davallar de la vila. Aviat arribaren les Festes
del Pedal, de les quals parlarem aprofitant algunes de les
cròniques de fa quasi cent anys.
Hi ha constància d’una primera Festa del Pedal a s’Arenal
l’any 1915 i l’any 1916 a la finca de Son Company. Després
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en seguiren d’altres. Aquesta era una
festa que organitzava el Veloz Sport
Balear, i aviat va quedar ben arrelada
dins l’ànima dels palmesans, que en
arribar la primavera o l’estiu acudien
a la convocatòria. Milers de ciutadans
amb les seves bicicletes partien de
qualque part de les Avingudes, passant
pes Molinar, es Coll d’en Rabassa i
s’Aranjassa (encara no hi era la carretera
arran de mar) fins a arribar a s’Arenal, on
tot el llogaret i les autoritats esperaven
l’arribada dels excursionistes, amb tota
mena d’actuacions, música, carreres
de cintes i gimcanes, missa solemne
a l’esglesieta de Nostra Senyora de la
Lactància, patrona dels trencadors. Tots
Corregudes a la platja el dia de la Festa del Pedal
els cafès, botiguetes de vendre i també
moltes cases particulars s’oferien per
facilitar el que fes falta per al subministrament a tanta gent (més d’un miler de bicicletes, diuen les cròniques). La
concentració era sempre a la platja, davant el passeig de Miramar, confluent amb el carrer de Sant Cristòfol, on hi havia
la majoria de cafès i botigues. Cert és que l’any 1915 una d’aquestes eixides era a s’Arenal, i també més tard, o tal volta
abans, i el llogaret era escollit pels seus organitzadors per ser un lloc no gaire enfora de Ciutat i també perquè la seva
platja, la mar i els pinars que l’envoltaven en feien el somni dels palmesans. Jo, encara ninet, record molt bé la darrera
d’aquestes mil·lenàries concentracions de ciclistes. Devia ser l’any 50 i poc més, el bar Canaletas era ple i la família i el
personal no donàvem l’abast. Hi va haver rifes i molta bauxa, i nosaltres fèiem tot el que ens manaven, que no devia ser
gaire cosa.
Record que damunt la baca d’un cotxe havien col·locat un gran pedal, que amb el temps va ser meu, ja que el seu
guardià, en Bernat «Blando», me’l va regalar. Avui tot està podrit i a punt de pegar-li foc.
En acabar a la presidència de la Federació Balear, els pocs socis numeraris de la societat vingueren a cercar-me i m’oferiren
comandar-la, amb grans dificultats econòmiques. La nostra esperança era poder tornar jugar al bollet (aleshores
prohibit). Aconseguírem el permís (de paraula) del governador civil, i per això vàrem haver de fer obra al xalet, que era
damunt el peralt. Vàrem aprofitar la gran altura per fer-hi dos pisos. Quan tot estava fet i adequat per al negoci, que
havíem traspassat a altri —ens rendia 10.000 pessetes diàries—, rebérem ordres del comissari de policia d’aturar-nos.
També els del Tiro Pichón, La Veda, el Círcol Mallorquí i pocs més (era una de les condicions). S’havia legalitzat el bingo
i aquest joc feia furor. Amb els guanys poguérem pagar, justet, justet, les obres que havíem fet. Els socis numeraris (no
gaire més de trenta), propietaris del Tirador, aprovaren un acostament a la societat recreativa La Veda, prop del Born.
Les idees no eren de fer ciclisme ni d’arreglar el velòdrom i me’n vaig anar. Fa anys que no pag la quota, tampoc mai me
l’han reclamada, i a hores d’ara no sé tan sols si en som soci o no. Tampoc sé si el Veloz Sport Balear existeix ni de qui és
ara el velòdrom.
22

CICLISME, CICLISTES I BICICLETES A S’ARENAL - Retrospectiva vista per la família Canals

4. La bicicleta com a mitjà de transport
La bicicleta es va socialitzar gràcies als preus, a l’abast dels minsos sous dels treballadors, i
també perquè la indústria per a la seva fabricació anà agafant força a l’illa i a la Península
(a Palma Ciclos Morey i Maimó, que eren cunyats, foren dels primerencs, i va estar
obert al públic fins no fa gaire anys). Fos com fos, el cas és que molts de santamariers,
binissalemers i altres pobles perifèrics de Palma, i altres, vis a vis de la seva petita capital
comarcal, empraven la bicicleta per als seus desplaçaments a la feina i a casa. Diuen que
de Santa Maria a Palma i viceversa, tant els matins com els horabaixes, es comptaven a
centenars els ciclistes (l’Hotel Solimar el feren una colla de picapedrers de Santa Maria que
hi anaven i en venien), «carreristes» més aviat, ja que era el que feien des de la partida fins
a l’arribada. Aquesta praxi va servir com a plataforma de llançament cap a fites més altes, i
aquests ciclistes, sota el nom de «neòfits» o «principiants» participaven a les «corregudes»
populars. Sovint un ciclista neòfit corria la cursa en la seva categoria, i si la cosa anava,
s’apuntava a la propera, i crec que a vegades fins a tres.

Anagrama Ciclos
Maimó

Per situar-vos en aquells temps, sols una dada: el meu conco Andreu Mateu Serra, espòs de Margarida, la germana de
ma mare, anava amb el seu pare cada dia, del poble fins a Palma. Passes llargues que anaven de travessa a travessa de les
vies del tren, a fer feina a les vidrieries de Can Guardiola, que aleshores eren Dalt Murada, passat la Seu, cap al Baluard
del Príncep.
El conco Andreu, era «forofo» del seu cunyat (mon pare), i puntual seguidor. Un dia, tot estava preparat perquè en
passar pels hostals de Santa Maria, en una carrera que anava cap a Bunyola, li fes l’avituallament, que dissortadament va
fracassar. El meu conco, de presses més que de quatres, agafà la seva bicicleta, el bidó d’aigua (aquells temps d’alumini)
i una fruita, i abans d’arribar al poble veí, ho va entregar a mans de mon pare, ficat com pogué pel mig del pilot de
ciclistes. I una pregunta: «Andreu, que necessites res més?»

5. Andreu Canals, corredor professional a Santa Maria
Dins aquest mosaic del ciclisme, les bicicletes, els velocípedes i els «velocífers» i «celerífers», la burgesia, el poble
treballador, la competició i la transformació al professionalisme i la revolució tecnològica, nasqué l’any 1914 a Santa
Maria del Camí el que a partir del 1942 seria el meu pare, casat amb Magdalena Morro Cañellas, de famílies provinents
de Bunyola, encara que arrelades al poble des de molts anys enrere, dedicats al negoci de feixines i llenya, que amb
carros repartien pels forns i pobles del voltant.
A Santa Maria el corredor més famós havia estat en Joan Juan, que guanyà moltes curses a Mallorca i a la Península.
Aleshores, el ciclisme insular de la postguerra arribava alimentat per la fam, els inacabables anys de servei militar i
també per la característica geogràfica de Mallorca. Anys després el poble gaudí també d’en Toni Gelabert, notable ciclista
amb moltes victòries al seu palmarès, i del malaurat Sebastià Romaguera, que prometia molt.
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Andreu Canals envoltat de seguidors. Al
seu costat a l’esquerra, Sebastià Romaguera
i Andreu Cañellas “Burballa”.

Pobles prop un dels altres i tots de Ciutat, la capital.
Per això la bicicleta fou mitjà de transport adient per a
la classe obrera. Gràcies a la censura i el raquitisme en
els espectacles públics, i al fet de no ser gens ni mica
polític, el ciclisme tenia arrelada la seva popularitat.
Aquest esport arribà a ser clau en la postguerra de
misèries i de corretja estreta i pa groc, i una cultura
on el militarisme era el quotidià. Biel Company,
Francisco Alomar, Andreu Trobat, Rafel Pou, Pep
Nicolau, Miquel Gual i també Andreu Canals, com
tants d’altres, suportaren l’obligat servei d’armes que
en molts de casos durà fins a dos lustres, però tots
ells amb les seves màquines anaven i venien dels seus
pobles: Algaida, Sant Joan, Santa Maria... Fins a mitjan
anys cinquanta el ciclisme era una professió dura, i per
guanyar uns sous anaven a on fos, per humil que fos
la carrera. Ni pretemporada, ni res: el ciclista en aquell
temps sortia de la mateixa vida.
A la caserna del Cap Enderrocat, al llarg d’un caramull
d’anys, el capità Calafat solia dir-li: «Canals, ets
corredor i fas molta de via, però sempre arribes tard.»
Els millors anys de mon pare varen ser de devers
l’any 1937 (en plena Guerra Civil) fins al 1942-1943.
Destacava principalment a les baixades, i diuen que
davallava el coll de Sóller sense mans al manillar. El
1939 guanyà el Campionat de Balears de Resistència
en Carretera, i el 1940 el de l’americana a la pista fent
parella amb Tomeu Flaquer d’Artà, i també el rècord
d’Espanya en corregudes a l’especialitat, que avui
en diuen «Madison». Va córrer molt per Catalunya,
on tenia molt bon cartell, adscrit al Club Deportivo
Español durant dos anys i després tres anys amb el
Barcelona FC. Va ser segon a la Volta a Catalunya del
1939, darrere Mariano Cañardo, que fou qui el fitxà
per al Barça.
La volta a Mallorca d’aquell any fou molt disputada.
A la darrera etapa, García Ribas, de Campos, va partir
fet una bala, avantatjà de més de cinc minuts Canals,
però a la baixada del coll de Sóller va recuperar temps.
A l’arribada a Campos, el jurat declarà guanyador

Andreu Canals, Campió de
Balears de Fons en Carretera
l’any 1939.
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García Ribas per un sol segon. La festa acabà en una
batalla campal entre els seguidors del santamarier i els del
campaner. Després sempre foren bons amics.
Amb en Francisco Garcias «Tanque», Francesc Garcias
Ribas, Flaquer, Llompart, Bover, Fullana, etc. formaren
un gran equip, que va guanyar els millors pisters, els
Sancho, Gimeno, Berrendero, Delio Rodríguez... N’Andreu
guanyà una etapa el 1941 a la volta al País Basc (Circuito
Montañés), i en fou líder uns dies.
Un altre cop a Catalunya corrien quatre o cinc carreres, i un
dels mallorquins guanyà un mè («es Tanque»), que després
se’ls va escapar. Entre tots l’agafaren i se’l menjaren. El tercer “Circuito Norte de España”.
Compartiren la festa amb vint soldats mallorquins, que El massatgista Saura arregla el maillot
eren en una caserna a prop d’allà. Canals es guanyava un
blau al líder Andreu Canals, a l’etapa de
poc la vida fent contraban de sobrassades cap a Barcelona,
i de cobertes, cambres i tubulars cap a Mallorca. Mai Burgos.
tengué cap problema: dos dels seus germans eren guàrdies
d’assalt o policies armats que controlaven la duana al port de Palma, i també la popularitat feia
la resta.
Vegeu una mostra de la competència i la rivalitat entre uns i altres del mateix poble: unes
gloses publicades dia 3 d’abril del 1936 a la famosa revista d’aquell temps Foch y fum (transcrit
literalment), dedicades a la Penya Juan Juan de Santa Maria:
«A sa Peña Juan Juan ja no ténen corredós tots son uns enbuyadós que no saben a hont s’hen van.
Sa Peña ha fracasat sobretot en ses carreras y fent ses cosas groseras es públich ha agraviat.
¿No sabeu lo que pássa a n’es corredós de sa Peña? Casi sempre van derrera y no arriben a fe váse.
Día 23 de Febré váren fe una carrera y perque anaven a derrera malament heu váren fe.
En Canals amb gran coratja pedaletje mitx segú perque a n’en Cañellas de una volta de ventatje.
En Cañellas va tancá en Canals a sa carrera y sa váren retirá perque anáven a derrera.
En Rey y en Cañellas duen un gri a dins es cap, com que son desbaratats sempre fan ses derreras.
Vaje quines locas quimeras que duen aquests atlots y son talment aubercochs que heyá per ses primaveras.
Com qu’ells anaven derrera y heu váren desbaratá es públich sa va enfadá y suspenguéren sa carrera.
Ells están enfadats perque en Canals no ténen y ma pareix que si no s’enténen no correran pus plegats.
Si tots heu fan axí cuant están a sa carrera al instant no hey haurá Peña perque heurán hagut de fojí.
Sa Peña ha fracasat d’ensá que no te en Canals, no te corredós formals, tots pareixen refredats.
En Canals y en Sión tots dos fan un bon equipo y a sa Peña guañaran perque ténen un bon tipo.
Te en Sion un gran sprint y un forta resistencia y sempre va a devant perque te molta potencia.
En Sion y en Rom sempre que vólen corre domés sa llevan sa gorra y fan primé y segón.
De tots ma despediré desitjant prosperidad y molta felicidad perque puguéu fe primé.»
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CAPÍTOL II
La nostra arribada a s’Arenal l’any 46, records d’al·lot, mestre Rafel Araujo i el CC Arenal i un petit anecdotari

6. L’arribada de la meva família a s’Arenal
La fi de la carrera ciclista de mon pare va donar per comprar el traspàs de la fonda Ca na Grina, a partir del mes de maig
del 1946. De totes les vivències de la família a s’Arenal i de l’hoteleria que anà creixent a partir dels anys 50, ja n’he
parlat prou, però cal insistir i aprofundir en el paper de la família en el desenvolupament de l’esport ciclista, de la seva
promoció a Europa i de la situació actual d’aquest turisme, marginal fins ara, però de tanta importància avui dia.
A partir del dia que els meus pares es feren càrrec del cafè i fonda de Ca na Grina, sota el rètol «Bar Restaurant Canaletas»,
no hi havia dia que un o altre dels ciclistes de renom mallorquins: el paisà Toni Gelabert, en Toni i en Guillem Timoner
(sis cops campió mundial rere moto stayer i vora els trenta campionats d’Espanya), els germans Gual i Company, l’algaidí
Andreu Trobat, Bernat Capó i tants altres, venguessin al nostre bar a fer la xerradeta amb mon pare, també els pocs
diumengers que s’atrevien a sortir, calçons amb bufes, l’amo en Toni Serra, i mestre Miquel Blando (l’encarregat al
Tirador de passar el comptavoltes i tocar la campana), el senyor Toni Pomar, en Toni de la Pau, encarregat de vendes a
Can Minaco, i alguns altres.
Ell va ser promotor d’algunes de les carreres ciclistes que s’organitzaven per les festes de s’Arenal (per Sant Jaume). Si la
carrera anava cap a s’Aranjassa a la costa de na Bòtila, no hi mancava premi de muntanya, i si anava cap a Llucmajor la
retxa era «damunt costes», la darrera davant Son Verí de Dalt.
Més tard, al nostre Hotel San Diego, tinguérem de client el suís Hans Knecht, campió del món amateur i professional.
Abans, emperò, el famós ciclista belga Rick Van Looy era client a l’Hotel San Francisco amb l’esquadra Faema, també
coneguts com «els diables rojos», i cada horabaixa jo i el meu germà esperàvem a veure’ls passar davallant a tota pastilla
pel carrer de Sant Cristòfol.
Mon pare va ser el promotor, junt amb Joan Moyà de l’Hotel Lido, Francesc Tomàs de l’Hotel Iris, Toni Vidal de La
Pedrissa i qualcun altre, de l’equip professional Hoteles de Mallorca, que com a primeres espases tenia Jaume Alomar,
Toni Carreres, Toni Karmany, Biel Mas, els Mateu de Selva i de Sineu, el llosetí Miquel Martorell i els montuïrencs Toni
Tous i Miquel Mayol (mort ben jove, hoteler a Peguera). Feren molt bons resultats, però els «monis» sols bastaren per
a mitja temporada: la Volta a Andalusia, la primera del calendari; la Volta a Llevant, i una o dues més. Aquells temps,
subvencions oficials: I això què és?
El primer ciclista professional que tinguérem a l’hotel, —una llarga estada per preparar la temporada—, fou l’alemany
Siegfrid Adler (que va córrer amb l’equip Bic de Jacques Anquetil, Jan Janssen i Julito Jiménez), recordman dels 20 km i
de l’hora d’Europa en pista coberta, l’any 1968 a Zurich.
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Per cert, ara ens hem retrobat, quaranta anys després. Des d’aleshores, la família i els nostres hotels han estat
protagonistes en gran part del ciclisme local i l’extraordinari desenvolupament de la zona, i Mallorca, lloc d’estada, tant
per a entrenament de professionals com per a esbarjo per als molts cicloturistes que ens visiten. Ara ja 100.000 cada any.

7. Miscel·lània dels meus records ciclistes
Els anys 60, Biel Mas, Toni Karmany, Francisco Tortella, Toni Carreres,
Pep Escalas, Pedro José Gomila, el saliner Miquel Mora, Miquel
Bover, els Timoner, com abans el llorità Nicolau i en Pou de Pina i
altres, corrien en pista i ruta, i alguns es guanyaven bé la vida, corrent
als velòdroms i voltadores de l’illa o de la Península (Catalunya).
Però a partir dels setanta i vuitanta, el ciclisme es converteix més
aviat en cicloturisme, i també esport entre els més joves, i queda
demostrada la incapacitat del ciclisme a Mallorca per ser un esport
de primera línia com abans. «La Roqueta» estira molt, els viatges i les
estades a fondes han esdevingut molt cars, els equips estan més ben
estructurats i organitzats i ja no són quatre amics que es llancen risc
a l’aventura. La pista viu anys de decadència. Manquen bons equips
com un temps Minaco, VSB o Calzados Gorila, o encara més prop,
el Werner, el Henninguer, el Flavia... o darrerament l’Illes Balears,
que serviren de rampa de llançament a molts ciclistes mallorquins.
També les beques que els governs autonòmics i el central donen
als esportistes, per poder dedicar-se a temps complet a la que avui,
diguem, és la seva professió. Avui les millors esperances són el
menorquí Albert Torres i Damià Muntaner d’Establiments.
A cada poble hi havia un o més ciclistes que anaven a totes les curses,
corrien en pista, i els mallorquins que sortien a la Península guanyaven
competicions. Val a dir que quasi sempre al pilot professional hi ha
hagut representació mallorquina: Jordi Nicolau (germà d’en Tomeu
Penya), Biel Mascaró, Jordi Cañellas, gran «pistard», i Miquel Mas,
campió del món de mig fons a Sant Sebastià, el montuïrenc Toni Tous
Andreu Canals i Francesc Tomás
(segon en un Tour de l’Avenir), Jaume Salvà (al Dormilon i al Teka),
Fernando Benejam, Toni Vallori, Joan Gomila i Joan Caldentey (al amb Guillem Timoner al velòdrom
Huesitos), Pep Juan (nebot nét del santamarier Joan Juan), Toni Tauler de Vigorelli, el dia que guanyà un
amb el Kelme. Ara, amb les noves categories —Continental, Europa, dels seus campionats del món.
etc.—, també hi tenim representació, sobretot amb la irrupció dins
el professionalisme de Joan Llaneras, en un equip de primeríssim
lloc internacional, com ara el de l’ONCE, dirigit per Manolo Sáiz. Foren petits testimonis d’un passat gloriós, que hem
recuperat en part, gràcies al que possiblement sia el més llorejat de tots els esportistes d’Espanya (juntament amb Rafel
Nadal), que avui ens fa l’honor d’esser aquí amb nosaltres.
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8. Mestre Rafel Araujo Terrades «de Cotxeres»

Rafael Araujo amb els germans Canals, un dia
d’arroç amb peix.

De gran importància fou per a nosaltres que
el pare ens enviàs a l’Academia del Carmen,
al Coll d’en Rabassa fent el trajecte amb
bicicleta, plogués o fes calor, fred o vent. Els
dies de mala mar les ones omplien la petita
carretera d’arena, i arribar a s’Arenal costava
un ronyó. Encara no estava enquitranada. Una
de les bicicletes estava muntada damunt un
quadre que havia estat d’en Toni Gelabert,
l’altra no ho sé però eren lleugeretes pels
temps que corrien, 1953-1956: Dia sí dia
també ens trobàvem a la tornada amb mestre
Rafel «de Cotxeres», perquè hi tenia estada i
fou l’encarregat i guarda del lloc d’aparcament
del «trenet», al que avui és el carrer del Terral,
inaugurat el 1921 i tancat el 1936.

Aquest home era des Molinar (jo crec que es feia el topadís). Pensau que sortíem de l’acadèmia quan ja eren les sis
tocades, i entre una cosa i l’altra a la tornada era ja fosca negra. Dúiem una dinamo que feia una miqueta de llum,
poca (no trobàvem cap automòbil). Amb mestre Rafel sempre volíem fer carreres, devia ser un home fort perquè quasi
sempre ens guanyava.
Amb el temps enviudà, fou el nostre primer president al CC Arenal
durant molts d’anys, i sempre ens demostrà el seu afecte i la seva
estima. No passava quinzena que no anàssim a ca seva a menjar un
arrosset i un ranxo de peix que duia de la barca d’en Biel «Monjo», que
sabia preparar com ningú.

9. Els prolegòmens d’una club
ciclista

Directius del CC Arenal; Toni
Pujol “Mosso” i Toni Nadal
“Capità” amb el seu fill Toni.

Jo i el meu germà fórem promotors i fundadors, junt amb altres, del
CC Arenal, un dels clubs més antics i més prestigiosos a les Balears. La
nostra afició era tanta que a l’estiu, les tres setmanes que durava el
Tour de France, sintonitzàvem l’emissora Radio France i, orelles prop de
l’aparell de ràdio (un dels pocs a tot s’Arenal), escoltàvem l’excitament
del locutor Robert Chapatte i ens excitàvem també. Amb el pobre
francès que aprenguérem a ca Madame Barraud, tractàvem d’aclarir
28

CICLISME, CICLISTES I BICICLETES A S’ARENAL - Retrospectiva vista per la família Canals

les incidències de l’etapa, especialment les de muntanya, ja que eren temps de Louison Bobet, de Charly Gaul, però
també de Federico Martín Bahamontes, l’àguila de Toledo, un gran escalador que guanyà el premi de la muntanya, el
qual esperava els altres menjant-se un gelat. Si anava escapat tota la parròquia estava pendent de nosaltres per saber
notícies que molts de cops ni tan sols sentíem o enteníem.
Ja sabeu que el ciclisme sempre havia estat esport d’estiu, ara ja no tant, i en acabar la lliga de futbol el major interès
del públic es concentrava en la Volta a França, que sempre acabava el dia 14 de juliol, festa nacional a França. La nostra
joventut coincidí amb l’època de Bahamontes i Loroño, que protagonitzaren gestes èpiques, principalment a la Volta a
Espanya.
Fou dins aquest context dels estius tranquils, idíl·lics i desenfeinats dels estiuejants a s’Arenal que cresquérem i ens
férem grans, ajudant a les feines del cafè, jugant, nedant i capbussejant al mollet i al seu martell, on es concentraven tots
els al·lots del llogaret. El ciclisme era per a nosaltres més important que altres festes i saraus.

10. El Club Ciclista. Presidents,
carreres, equips i ciclistes
Oficialment i segons la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, consta com
a data de la seva fundació la del 14 de febrer de 1964. No obstant això, des de
feia 6 o 7 anys ja funcionava com a tal. La passió de la família per les bicicletes
i el ciclisme ens dugué a la fundació del CC Arenal, que avui, amb quasi tota
seguretat, és el que té més història de tots els que hi ha en actiu a les Balears.
Tota la feina per a la seva fundació, la férem jo i el meu
germà. El primer president va ser mestre Rafel Araujo
Terrades «de Cotxeres», mentre jo era el seu secretari.
De vocals hi havia en Pep Coll «Morrut», en Toni Fiol
«Mosso», en Jaume Tarré, en Pep Melis «es Sabater», en
Toni Nadal «Capità», en Biel Amengual «de s’Estanc», en
Toni Julià «Porrerenc», en Toni Martí «Crosta» (d’aquest
us contaré la primera carrera que vaig fer amb ell amb
bicicleta), en Miquel Parets «en Michel des Cafè Nou»,
en Pep Oliver «Baster» i un català que va venir a fer feina
a s’Arenal i que esdevingué molt popular a tot el poble:
en Bonaventura Alzina Soler «Boni», que ha viscut molt
de temps a Londres, en casar-se en segones núpcies,
però que ens ha visitat dos o tres cops a l’any, i que morí
ara fa tres anys, als 91. El Govern Civil sempre ens va
tornar els papers, ja que el seu nom no passava el filtre
polític necessari. Havia estat a la División del Campesino
o del General Lister (no sé gaire bé amb quin dels dos),

Biel
Rebassa,
exciclista,
director
esportiu i
president
del CC
Arenal.
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a pesar que sempre ens deia que no sabia res de política. El
llevàrem de la llista, però sempre fou dels nostres, va dissenyar
l’escut del club i amb ell organitzàrem moltes carreres.

11. La meva cursa amb en Toni
Martí Llitrà
No li agrada que l’anomenin pel seu malnom, «Crosta», que a mi
m’encanta. De fet els pares eren «s’Alcudienc» i «s’Alcudienca».
Els germans, Pedro, Damià, Joan (mort molt recentment) i ell
mateix es dedicaven a la pintura de cases, façanes i hotels. Per
això eren coneguts amb el sobrenom d’afegitó «es Pintor».
En Toni, en posar amb el seu cunyat en Joan Tomàs «Vell» el
Bar Restaurant Jamaica, era també conegut per en Toni «des
Jamaica».
En Toni, que ara té 72 anys (tres més que jo) sempre ha estat un
home fort, també de pes (pes de bàscula), tot cor i empenta. Així
jugava al futbol, feia boxa, corria, era el millor jugant a les bitlles,
bon cuiner, caçador i jugador de truc. Us cont tot això per situarvos-el i perquè sapigueu on ens trobam.

Tomeu Bestard, actual president,
fent entrega d’un trofeu a una
carrera d’Un Hivern a Mallorca.

No sé per quines cinc-centes un dia de xerrameca ciclista la
discussió ben acalorada ens dugué a un desafiament, una cursa
ciclista entre jo i ell. El perdedor havia de pagar el beure dels
quatre amics, que ens havíem de reunir al Bar Canaletas. Fixàrem
dia i hora. A casa nostra, per mor del meu germà, ja hi havia unes bicicletes de competició. Jo aleshores pesava prop de
10 arroves. La sortida fou a la vella carretera de Cala Blava i la distància, crec, fins a damunt la primera costa anant cap al
Cap Blanc, per devers el que avui és l’Hotel Delta. L’amplada de la carretera (camí des Cap Blanc) no tenia res a veure amb
la que té avui, i el paviment estava ple de clots, sense enquitranar. Jo estava molt preocupat perquè era ben conscient
de la diferència atlètica entre jo i ell. Encara no anava amb bicicleta i el pes i la meva resistència física eren hàndicaps
que jo pensava insalvables.
El fet és que el dia i a l’hora acordats, els dos ens trobàrem ben al punt de partida, amb calçons curts Meyba, que era el
que s’usava per anar a la platja.
No sé qui va ser l’encarregat de donar el sus. Fins a Cala Blava tot eren corbes a dreta i esquerra, i a la primera ja no el
vaig tenir a la vista. Convençut que jo seria el «pagano», resignat, vaig anar tirant com vaig poder, i vet ací que per devers
el que avui és la urbanització de les Palmeres, me’l vaig afinar aturat en una vorera vomitant fel i freixura. No havia sabut
dosificar l’esforç, i potser la calor el traí, de tal manera que pus mai més me’n parlà, de fer proves amb la bicicleta.
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Amb en Toni, i la seva dona Catalina, sempre hem estat molt bons amics. Ara
els dos són jubilats, i malgrat la tristor d’haver perdut el seu fill Jaume, fa 14
anys, a l’edat de 31, per causa d’un mal dolent, intenten passar-s’ho al millor
possible. Tasca prou difícil.
El CC Arenal va ser promotor i organitzador, amb el CC Insular, el CC El Porvenir
i el CC Pollença, junt amb el Diario de Mallorca, del Primer Cinturó Ciclista a
Mallorca. També de la cursa del Mediterrani. Molts d’anys hem tengut equip
ciclista i, de fet, l’únic cinturó que de moment ha guanyat un mallorquí és el
que guanyà Toni Cerdà corrent amb el CC Arenal-Pripps l’any 1965 (el segon).
A mestre Rafel Araujo el va succeir el meu germà, i després de poc temps, en
Biel Amengual Quetgles «Madora» i en Biel Rebassa. Seguidament, en Pep
Dolç. Tots a la seva manera fent bona feina, i des del 1995 en Tomeu Bestard
Bauzà. Són a la junta en Pep Quintana, els meus fills i jo, i també en Nofre
Moyà i n’Àngel Villa.
Quasi sempre havíem tengut equip ciclista, primer com a CC Arenal-Pripps,
després com a CC Arenal-Santiago Rubio i San Diego, també com a CC ArenalTenis Arenal, i finalment com a CC Arenal-Emaya, amb l’ajut d’Sport Bequi i
Ciclos Quintana. Amb el ciclista alemany Lars Teutemberg guanyàrem el nostre
segon Cinturó l’any 2003, enguany ja se n’ha celebrat la 46a edició. Molts
d’anys hem estat el primer equip balear i també un dels nostres, primer ciclista
balear, com per exemple Rolando Villa i Toni Bon. D’aquest darrer cal afegir que
ha corregut i acabat la no gens menyspreable xifra de 13 cinturons a Mallorca.

El dia de la meva cursa
amb en Toni Martí.

El CC Arenal ha organitzat fins ara el programa «Un hivern a Mallorca», que
subvencionava l’Ibatur i la Conselleria de Turisme, però darrerament la crisi
també ens ha afectat en aquest aspecte. Ni tenim subvenció d’Ibatur, ni tenim
patrocinador per al primer equip.
El club estava ben estructurat, tenia organitzativa pròpia i funcionava gràcies
als més de 200 socis que vàrem arribar a tenir. Mestre Pedro Clar «Fogó»
n’era el cobrador. Organitzàrem excursions amb autocar per tota l’illa, i també
anàrem a Cabrera. Altres anys, sota la direcció tècnica de Biel Rebassa, l’equip
es va desplaçar a la Península a córrer carreres per etapes, de la importància
de la Volta a Aragó, la Volta a Navarra, la Volta a Cantàbria, la Volta a Astúries,
la Volta a Lleida o el Cinturó de Catalunya, aquells temps d’aficionats, amb
resultats satisfactoris.
Temps enrere, jo tenia un Peugeot familiar de vuit places i un diumenge sí i
l’altre també vaig anar per tots els pobles de Mallorca, durant un bon grapat
d’anys. Amb els meus tres fills, en Biel i en Pedro Parets, en Joan Tur, en
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Dieguito Muñoz, en Guillem Orell Melian, els germans Sebastià i Joan Escarrer, en Bernat Cañellas, en Joan Vaquer o en
Toni Andreu i algun més, sempre estava ple. Us diré que en una ocasió vaig col·locar fins a deu bicicletes en aquell cotxe.
Va ser un bon vehicle i fa ja 12 o 14 anys, quan el vaig vendre per al seu desballestament encara el mecànic va trobar
comprador i avui dia el veim per s’Arenal. Eren uns anys que amb el patrocini de Jaben - San Diego - Carnes Santiago
Rubio tenguérem un exèrcit d’alevins, infantils, cadets i juvenils comandats per en Joan Jaume, coetanis molts d’ells
precisament, d’en Joan Llaneras.

12. En Freddy
Ni em record del seu llinatge, ni falta que
fa. Tots el coneixíem per en Freddy. Fou
als inicis de la creació del nostre grupet.
Jove, molt gran i gros, i fort, un homenot.
Començà a venir rere nosaltres amb un
cotxe de gran cilindrada alemany, un BMV,
però no es ficava amb el grupet. Els meus
coneixements d’alemany em permeteren
d’iniciar converses amb ell.
Aviat a l’hora de prendre el cafetet era un
més de nosaltres, i arribà el dia que li vaig
confiar el meu cotxe per al trasllat d’aquell
fotimer d’al·lots, cosa que representà un
descans per a mi. Jo era jove i havia de vetlar
pel bon rutlar dels negocis. Li vaig limitar la
velocitat, ja que tenia el peu feixuc. A poc a
El cotxe Peugeot familiar que manava en Fredy.
poc es va guanyar la confiança i l’afecte de
tots nosaltres, encara que res en sabíem
d’ell. Així arribà el dia que, com cada any, rebérem la visita de Bernd Singer i el seu autocar ple de turistes al San Diego.
Obtingué el permís per viatjar cap a Alemanya ocupant un dels pocs seients buits amb la intenció d’arreglar papers i
tornar ràpidament. Pus mai més l’hem vist.
Tal volta en Pep Quintana o la seva dona, n’Aina Maria, sien els únics que conversaren amb ell. Era a la presó. En arribar
a la frontera va ser detingut, processat i condemnat. Havia segrestat i atracat amb violència una dona major. A mi
la policia judicial, per ordre de la Interpol, em va fer preguntes sobre el seu modus vivendi: on vivia, on guardava el
cotxe (sembla que tampoc era seu), que jo no vaig poder respondre. Fa estona, anys, que no sabem res pus d’ell. Esper
que l’empresonament l’hagi fet reflexionar i comprendre que hi ha un ordre i s’ha de respectar, i que sia ara un home
recuperat per a la societat.
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CAPÍTOL III
Llucmajor sempre fou terra de bons ciclistes i ha tengut al llarg de la seva història fins a tres velòdroms. Perquè som a
s’Arenal de Llucmajor, en vull tenir un petit record per als arenalers.

13. Remembrança als corredors llucmajorers.
Els velòdroms
No puc deixar de banda, encara que només siguin
quatre retxes, una repassada a la història ciclista de la
vila. Primer, el guanyador de la primera Volta a Mallorca,
l’any 1913, en Toni Llompart «de Can Guitarra», més
conegut per «Matalasser» perquè feia feina en una
fàbrica de teixits d’un conco i el tenien a la màquina
de fer teles de matalàs. És, amb en Benet, l’únic dels
seus fills encara viu, que serva la memòria i els records
d’aquesta gran família ciclista, amb qui m’he entrevistat,
i que ha refrescat el gloriós passat del nostre ciclisme i
que me n’ha donat les principals dades.
El primer velòdrom a Llucmajor va ser al carrer del
Sindicat, a les darreries del segle xix. El segon, devers Curses al velòdrom del Monestir
l’any 1915, al carrer del Monestir, nom que va agafar, de
(Llucmajor) a començaments del
333,333 metres. I el darrer, el velòdrom de Llucmajor de
l’any 1925, construït per Toni Llompart Julià a la finca na
Federica, de la mateixa corda i traçada quasi rodona, com si fos un ribell gros,
amb poc peralt, però molta d’amplada, ja que el seu promotor, Toni Llompart, va
implantar les «apostes mútues esportives ciclistes», on els corredors, tal com si
fos una pista atlètica, amb unes línies concèntriques a tota la corda, no podien
sortir del seu passadís. Eren curses amb handicap. Va estar obert fins als anys 40
i va ser un velòdrom de molt d’èxit. Era al final del carrer de Catalunya i encara es
pot veure un tros de la seva construcció, molt moderna per aquells temps, ja que
a manera de poliesportiu, hi havia camp de futbol, bàsquet i altres.
D’un nou velòdrom al polígon de Son Noguera, poc en sé. Era un tema del CC
Llucmajor i crec que nosaltres vàrem fer algun escrit alguna vegada per donar-hi
suport,però res més. I que els polítics sempre ho han promès. Segons el nostre
president Tomeu Bestard, els terrenys escollits no eren prou grans per fer-hi una
pista. Esper que almanco la idea no quedi oblidada i en un futur no gaire llunyà
tornem a somiar.
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Cal tenir en compte que Llucmajor, terra de molts i bons ciclistes, va gaudir entre les darreries del segle xix i fins devers
l’any 1945 de tres velòdroms. Avui els nins no poden ser al carrer, on hi ha molts de perills —trànsit, manca d’espai i el
que és el pitjor, qualque cop ajuntats amb males companyies. L’esport de la bicicleta és el que en surt més mal parat per
la manca d’instal·lacions idònies, ja que són costoses i necessitades d’un espai físic que moltes vegades els ajuntaments
prefereixen destinar a altres usos.
La saga dels «Matalassers» va continuar amb un dels fills, en Miquel, corredor elegant, ràpid i intel·ligent, que solia fer
parella amb n’Andreu Canals, mon pare, que hi posava la força (Miquel Llompart va córrer fins que una desgraciada
caiguda li fer malbé un ull i va haver de retirar-se). No podem oblidar en Joan Taberner «Xutet», en Noguera, en Xondo, en
Simonet, en Joan Tomàs «Garbó», en Francisco Roig, en Damià Oliver «Grauete», en Javier Molina, en Miquel «Pinaret»,
i tants d’altres. També, hem de recordar alguns dels seus directius, com l’amo en Sebastià Mairata, president de la penya
d’en Tomàs, i en Roig. El Club Ciclista Llucmajor va ser refundat el 1977 per Martí Pascual (25 anys president), junt amb
altres, amb en Jaume Salvà, també president, fins a Guillem Orfí i tots els qui el precediren.
Cal afegir que aquí, per les festes de Santa Càndida, el segon diumenge d’agost, molts de nosaltres correguérem la nostra
primera carrera, en un circuit que era reservat sols als ciclistes de Llucmajor i s’Arenal.
També hem d’esmentar «en Parrita», «en Calco», «es Porrerenc», en Maties Roig, en Joan Grau, en Rafa Lozano, en Pep
Rubio, en Genaro Ramos, en Llorenç Tomàs, en Francesc Orfí, en Rafel Sampol, en Jaume Salvà «Tacó» (gran professional),
en Joan Salvà «Cabreret» i el seu fill Telm, en Martí i en Joan Pascual, n’Andreu Salvà i altres que no record.
Una retxa a l’amo en Joan Oliver «Grauete», que al cel sia, el qual va
ser durant molts d’anys l’organitzador de la cursa Fires de Llucmajor,
la més ben pagada al calendari de Mallorca. Una altra retxa al senyor
Ginard, un llucmajorer que, arribat de l’Argentina amb quatre duros,
fou l’empresari del velòdrom de Tirador.
Però el meu millor record és per a en Rafa Tallón, que morí a mitjan
anys noranta al creuer de la carretera Militar amb la de s’Estanyol,
quan transitava per allà amb una moteta.

14. Joan Antoni Brazales Morcillo
(Villarrobledo, Albacete, 1928)

Joan Antoni Brazales i el seu
company Biel Mir, als talaiots.

I la meva admiració per al qui trobam a cada aturada al xibiu dels
Talaiots, que no és altre que l’amo en Joan Antoni Brazales Morcillo, de
Villarrobledo (Albacete), nascut el 8 de març de 1928, que va arribar a
Mallorca l’any 1950 en venir a fer el servici militar i que ja mai més se’n
tornà. Es casà amb na Pedrona Amengual Capó. Primer va ser foraviler,
i després tota la vida va fer de picapedrer. Del matrimoni hi ha dos fills
i dos néts. En Joan va amb bicicleta tots els dies (manco els dijous, que
va a veure els néts) des de l’any 1989, que es va retirar —són uns 40
km diaris. Ell segueix, però els companys... En Damià Oliver «Grauete»
ja és mort, i en Biel Mir, primer va patir un greu accident, del qual va
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sortir amb un turmell esclafat i problemes de sucre. Segons em diu, la bicicleta li va molt bé, el manté en forma, però
admet que cada dia la màquina és més feixuga. Li agrada el ciclisme davant la tele els dies de Voltes.

Esquerra: Toni Taberner
Gamundí (a) Xutet, multi
campió de Balears de
velocitat.
Centre: Miquel Llompart,
Campió d’Espanya de
mig fons l’any 1941.
Dreta: Jaume Salvà
“Tacó”, un gran ciclista
professional.

Grup de ciclistes
llucmajorers.
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CAPÍTOL IV
Aquest capítol està dedicat als primers arenalers, que jo vaig conèixer, que anaven amb bicicleta. És un capítol molt
simpàtic... Llegiu i veureu!

15. Els reptes de l’amo Antoni Contestí i mestre Rafel
Guasp
Abans de passar més seriosament a donar noms dels que crec que han estat els primers o millors ciclistes arenalers,
vull fer referència a aquests dos homes que ja he citat al meu llibre S’Arenal que he viscut. Poc més poc manco la cosa
va anar així:
«Un dia anaren a Palma, al
velòdrom de Tirador, en Toni
Contestí “Borronat” i en
Rafel Guasp “Pastilla”, per
practicar i de passada fer un
entrenament i veure com
anava la cosa. Les bicicletes
no crec que fossin gaire
bones (en aquells temps
n’hi havia poques) i a més
a més tampoc eren de pista
(les de pista són de pinyó fix
i els pedals i les manovelles
una miqueta més curts per
evitar tocar el trespol als
peralts, i sense frens).
El cert és que els temors
inicials d’enfilar-se per
aquell empinadíssim peralt
Rafel Guasp “Pastilla” amb la seva família.
foren vençuts a mesura que
anaren voltant, com més de pressa més amunt, fins a arribar a una altura ja molt considerable. Ai! Si quan ets a dalt
t’agafa la por i deixes de pedalejar... la caiguda és segura i l’esclat ben aparatós, però les conseqüències no solen esser
gaire greus i... patapam!, que en Rafel caigué i va arrossegar el cul fins a arribar a baix de tot. L’home es posà a plorar
com una Magdalena. L’amo Antoni “Borronat” de quatres de cap a ell li va dir: “Rafel, Rafel!, Rafelet, què tens? On t’has
fet mal?” I venga plorar i plorar. N’Antoni cada cop estava més preocupat pensant si s’hauria romput uns quants ossos. A
la fi, en poder xerrar, digué: “No, Toni, no tenc res que em faci mal.” I girant els ulls cap aquella paretota i veient l’altura
de la qual havia caigut digué: “Però que no trobes que s’esclat ha estat de molt amunt?»
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Mestre Rafel havia nascut l’any 1905 i morí el 1996, i l’amo Antoni
Contestí crec que nasqué a Llucmajor l’any 1911, però de ninet la seva
família ja era per s’Arenal al molí de n’Alegria. Va morir el 1985, a l’edat
de 74 anys. Ambdós eren coetanis, cal idò pensar que aquest fet, com
els que referiré tot seguit, passaren a la dècada dels anys vint o trenta.
Aquesta parella anava pels pobles de Mallorca a participar en carreres
ciclistes. Mestre Rafel solia aturar-se (si la carrera era de diverses
voltes) darrera la primera paret que trobava, deixava passar els ciclistes
(aleshores hi havia pocs cotxes seguidors i el control del jurat tècnic era
bastant deficitari) i allà menja qui menja albercocs o figues segons el
lloc i la data. Més d’un cop la tebior de la fruita que menjava li provocà
forta cagarel·la, de males i oloroses conseqüències.
Els dos eren bons amics, malgrat la diferència de classe social, i els
agradava fer bones voltes, tal com faig jo ara. El cas és que un dia,
davallant de Llucmajor, amb la carretera sense enquitranar, en una
d’aquelles «capamuntes més costa avall», l’amo Antoni, que era un
home de seny, es va posar capbaix per tenir bona postura aerodinàmica,
mans ben aferrades al manillar, qui sap si en arribar per devers el Molí
de Can Pere, a totes i de quatres, per avall s’ha dit! No trobarien un
carro que també davallava (potser anava a cercar alga), que l’amo
Antoni esquivà sense problema. Mestre Rafel, més petit i lleuger que
n’Antoni, feia tot quant podia i sabia per seguir-lo i no perdre la roda.
No va esser a temps de fer el mateix. Rafel i bicicleta rodaren per terra.
Hi va haver tants d’ais i espants mai. Tot d’una que l’amo Antoni voltà
i arribà a mestre Rafel per ajudar-lo, que li diu: «Però Rafelet, què has
fet, home de Déu, que no has vist es carro?» I ell que li respon: «Ja
ho crec que l’he vist, però he començat a pensar a donar voltes i fer
comptes per si havia de passar per la dreta o per l’esquerra, i quan me
n’he temut ja hi era damunt i he dit: Meam si som capaç de passar-hi
per davall!».

Toni Contestí Gamundí
“Borronat” i Pep Ferrer “L’amo
de Son Verí” el temps de “la
mili”.

Jo em deman: Devien ser aquests dos, els primers ciclistes de s’Arenal? Qui sap. Encara que és molt possible: Ambdós
eren arenalers de soca-rel i de famílies molt conegudes, i les històries que us he contat les vaig sentir a dir moltes vegades
al Bar Canaletas (Ca na Grina), quan encara era nin. Les contaven a persones molt més majors. I les contaven molt
seriosament! El nostre bar era una mena de noticiari del poble, on tot se sabia, tot es comentava i jo, un poc introvertit
en aquells temps, callava, mirava, sentia i escoltava. Així gaudia d’informació més o manco verídica però de primera mà
en temps que al vell aparell de ràdio sols s’escoltava l’EAJ-13 Radio Mallorca i els noticiaris de Radio Nacional, a la qual
totes les emissores s’havien de connectar. A mitjanit qualque agosarat escoltava Radio Pirenaica, gràcies a la qual des de
França via Andorra arribaven notícies dignes de tot crèdit.
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En tractar-se de noves de caire polític, havia jurat i
promès a ma mare que res en sortiria, de la meva
boca.

16. Joan Guasp Torrens
«Pastilla»
Era el germà gran de mestre Rafel Guasp, que surt
en un altre epígraf. Vet ací un altre personatge
entranyable. Nascut el 1903 as Coll d’en Rabassa,
es va casar amb madò Maria «des Molí», la
degana de les arenaleres (102 anys ja). Sempre es
dedicà a la feina de maresser, ja fora de trencador
o a les serradores de marès per a les quals tenia
la mà trencada. Sempre duia les mans netes i ben
engreixades, cosa molt difícil tenint en compte la
polseguera que feien aquelles màquines. Idò bé,
Joan Guasp Torres “Pastilla” i la seva màquina
mestre Joan, que morí l’any 1995 als 92, tota la
amb manillar alt, davant casa seva.
vida anà amb una bicicleta amb el manillar de
competició al revés (mai he sabut per què). Molts
de cops anava a peu però duia la bicicleta a la mà, i em conten la seva filla Maria i el seu gendre Rafel «Restes» que en
anar a cercar albercocs a part o altra, posava un paner damunt un caixonet on guardava les seves eines, dos més de
penjats a cada part del manillar. I encara duia una motxilla a l’esquena, i si era necessari en duia una altra a la mà, i en
repartia el contingut amb la família, els amics i els veïnats.
La bicicleta roman al molí i és patrimoni de tots els néts. Mestre Joan solia dir que era client antic de Casa Bibiloni
(concessionaris de Citroën a Palma) de tota la vida, i deia ver: Havia comprat la bicicleta quan feia el servici militar, per
venir a festejar!

17. Els Sebastià Romaguera
El pare, Romaguera Sbert, era un llucmajorer, com tota la seva família, que anava sovint per s’Arenal. Venia al Bar
Canaletas, on jo, encara un ninot, m’entretenia a falsificar-li la firma. Presumia que pujava la costa de l’Hotel Copacabana
(carrer de Berlín) i també el de Sant Cristòfol, sense cap mà al manillar (d’aquells de corredor però girat cap amunt), cosa
molt difícil, pel percentatge de rampes, molt empinades, i pel mateix carrer, que en aquells temps no estava enquitranat.
El seu fill, Romaguera Bauzà, ben al contrari que el pare, sempre emprava bicicleta amb un manillaret d’aquells rectes i
estret. Els dos ja són morts. La néta, Paquita és professora al col·legi de La Porciúncula. De les gestes d’un i altre mai en
vaig ser testimoni.
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La família dels Romaguera un dia de festa i discussió.
A l’esquerra el pare i a la dreta el fill.
Madò Coloma (que m’ha atès amb molta simpatia i paciència cercant dades), la vídua d’en Romaguera fill, fa ja 42 que
està a s’Arenal, on l’any 1969 el matrimoni posà carnisseria al carrer de Trasimè núm. 66, de molt de despatx, on viu
encara amb la seva germana Maciana. Abans feia de foraviler a l’hort (prou gran) de can Pou, a mig camí entre es Control
i les costes de Xorrigo, on amb bones terres, bona aigua i molta feina feien les somades de verdura per dur a vendre.
Per casualitat un dia del passat desembre, veient un partit del Mallorca a la tele, vaig coincidir amb en Benet Salvà, cosí
bo d’en Sebastià Romaguera (fill) i en Bernat Vidal, molt conegut d’en Sebastià (pare). En Bernat diu que venia roba, teles
i llistes, anava de casa en casa. Aquest home era tan fort damunt la bicicleta que era capaç d’anar tres o quatre cops al
dia a Palma a cercar gènere. De jove havia estat mosso en una tenda de robes que era a la plaça d’Espanya de Llucmajor,
al costat de la molt anomenada «Granja», a la desapareguda illeta on altre temps hi havia el cinema teatre Mataró, que
posteriorment va regentar.
La seva dona, madò Coloma Pizà Pou, em digué: «El meu sogre era molt biciclista i el meu home tant o més que ell. En
esser junts a dinar o en una reunió ja eren en disputes de qui era capaç de fer això o allò, i més d’una vegada ja eren
partits ambdós a part o banda per fer proves de les seves messions. El meu sogre era molt cafeter, vull dir cafeter de
prendre cafès i també perquè li agradava anar al cafè, i coneixia tots els de la vila.»
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Tornant a en Bernat Vidal, és ell qui em diu: «Un dia, assabentat que el fill havia d’anar a Llucmajor i que la ruta era de
l’hort cap a Sant Jordi i s’Aranjassa, l’esperà un poc passat el cafè de Can Meco. En veure passar el fill per davall de l’única
lluminària a la carretera, davant la fusteria Gelabert, pujà a la màquina i per amunt s’ha dit, cap a la vila. El fill, per la
miqueta de claror de la lluna o pels fars dels pocs cotxes que deurien passar, anava veient de tant en tant aquell home,
que encalçava per agafar-lo i que no aconseguí. Dies després, en retrobar-se i el fill comentar-li la feta, comprengué de
qui es tractava, en endevinar-ho per la rialleta sarcàstica del pare.»
Madò Coloma em diu que el seu home havia nascut el 1927 i que morí a 80 anys d’un cop que anà amb bicicleta i arribà
carregat de medalles (nafres). Malauradament, del sogre sols em pot dir que nasqué i morí al segle xix a l’edat de 85
anys.
El seu home, en jubilar-se, fou membre, i molt actiu, de la Junta Directiva de l’Associació de Persones Majors de s’Arenal
de Llucmajor, on s’encarregava de moltes feines. Era molt ballador, «tot a l’inrevés de jo; em demanava per anar a ballar
i ballava amb totes.»

18. Pep Coll Castell «Morrut»
Jubilat l’any 1997 als 63, el duc aquí perquè el que ha fet en Pep amb la bicicleta és, per a mi, d’admirar. Per passar el
temps, va comprar-se una bicicleta de passeig, i cada cop que el veia li deia: «Pep, has de venir amb nosaltres. Sí...,
no..., no ho sé. Vosaltres feis molta via. Jo no sé anar a roda...» A la fi es va
decidir i comprà una Pinarello al seu cosí Quintana. De tot el que em deia, res
de res. Ara en Pep és prop de festejar el seus primers 77 anys, i no cregueu que
desentoni dins el grup, mai li ha sortit una paraula de queixa en fer massa via,
tot i que és ver que qualcú li dóna una empenteta en començar a fer fum.
Però això no és tot. D’ençà que en Pep és amb nosaltres ha estat operat de
pròstata i sortosament s’ha recuperat bé. Entremig, per una llúpia de no res
darrere l’orella el cridaren de tota urgència a l’hospital després de comprovar
l’analítica. A Son Llàtzer volgueren assegurar-se’n i quasi l’obriren en canal,
des de l’orella fins a l’espatla, un tall de més de dos pams que feia feredat.
També s’ha recuperat miraculosament d’aquest maleït càncer de molt mala
espina. Encara més, l’edat no perdona i les molèsties que tenia al genoll
esquerre tornen a ser motiu del tercer ingrés a Son Llàtzer per implantar-li la
corresponent pròtesi. Fa poc més d’un any de l’operació i en Pep ja torna a ser
damunt la bicicleta els dissabtes (parteix sol), perquè els dimarts i dijous és
encara en fase de rehabilitació. I jo em deman: serà encara capaç de tornar
amb nosaltres? Idò sí.

Pep Coll “Morrut”.
Ciclista. Fundador i
president del CP Son Verí,
fa ja quaranta anys.
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CAPÍTOL V.

CICLISTES ARENALERS
Aquest llarg capítol està dedicat als arenalers que més destacaren a les corregudes de bicicletes. Segurament n’he deixat
qualcun, cosa que em sap molt de greu.

19. Pep Riutort Bibiloni «Salom» (Santa Eugènia, 7-6-1923)
De ben jovenet, als quinze anys, ell i els seus germans anaren a la finca Son
Binissalom de Sant Jordi (d’aquí el malnom de «Salom»), amb el pare, que havia
enviudat, a fer de pastors. Aquesta finca avui pertany a la família Xamena, molt
estimada per mi ja que fa molts d’anys que compartim l’Hotel Ayron Park. Eren
temps molts difícils aquells, on ningú tenia res a bastament i treien el suc a
finques de secà, aprofitant tot el que donava la magra terra: garroves, figues,
ametles, gra i el poc que arreplegaven de l’hortet de vora les cases, sense oblidar
el corral de les figueres de moro, imprescindible per engreixar un porc o dos,
d’on menjava tota la família. També cal comptar el que pertocava als «senyors».
Avui, malgrat la greu crisi que patim, no dóna més que per dur-hi.
Aviat en Pep es casà amb n’Antònia Rigo Ferrer, i del matrimoni naixeren dos
mascles, en Joan (q.d.e.p.), en Pep i na Magdalena. A en Pep i els seus germans
Guillem i Joan no els devia agradar gaire allò de fer vida a la pagesia. Aprofitaren
els anys de bonança en la construcció i el fort desenvolupament dels anys 50 i
60, muntaren màquines de marès, serradora i picadisseres, i saberen reinvertir
els guanys per construir l’any 1952 l’Hotel Riutort, de prop de 400 llits i categoria
de 4 estrelles.

Pep Riutort. Foto de 1942.

Pel que jo l’he conegut, en Pep «Salom» va ser sempre un home de molt de seny, soci fundador de la societat Mar de
Mallorca, també de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma, i dins el gremi de maressers el primer defensor del
cooperativisme. Era seguidor apassionat, apassionat de l’Atlètic Baleares, fins al punt de poder assegurar-vos que la seva
medul·la era blanca i blava. Els resultats del RCE Mallorca mai el preocuparen, el seu desig sempre fou que el seu Atlètic
ho fes bé. Estava en possessió del carnet de «director de hotel y actividades turísticas».
Bé idò, en Pep fou possiblement un dels primers ciclistes a la nostra contrada, de curta durada, nou anys més jove que
mon pare, que encara va ser a temps de coincidir amb ell en corregudes de bicicletes. En Pep sempre va córrer a la
categoria de «principiant», amb un bagatge exigu els anys 1941, 1942 i 1943, però un palmarès prou interessant amb
bones classificacions, especialment dins el velòdrom de Tirador o el de Campos. Per damunt de totes destaca una carrera
a l’australiana que guanyà a l’hípica palmesana.
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En un cartell anunciador del I Critèrium d’Ases Mallorquines, circuit urbà per les Avingudes i el carrer d’Héroes de
Manacor, el diumenge dia 7 de març de 1943, amb la participació de les principals figures del ciclisme balear: B. Flaquer,
A. Canals, A. Marotell, A. Salvà, A. Gelabert, M. Coll, G. Timoner, A. Llompart, L. Sastre, G. Palmer, M. Salom, T. Garcias,
J. Bover, M. Llompart i altres fins a dues dotzenes, el descriuen de la manera següent al seu palmarès: «Quien conoce a
Riutord exclama: “Es la deportividad en carne y hueso. El Pla de Sant Jordi tiene puestas sus esperanzas en él.»
És taujà de naixement, però esportivament està considerat santjordier. Tanmateix, en Pep, pels molts d’anys entre
nosaltres, sempre es va sentir un bon arenaler, i així l’hi consideram. Morí l’any 1997.

20. Biel Rebassa Alemany (01-07-1938), ciclista cadener
A s’Aranjassa hi va haver un tal Biel Barceló, que segons diuen tenia una mica de classe i guanyà algunes carreres. Ara en
Biel ja és mort, però s’Aranjassa, malgrat que és a prop de s’Arenal, mai ha estat la nostra veïna, mentre que els cadeners,
mal que les pese, sempre han format part del patrimoni veïnal arenaler, i d’aquest llogaret sí que tenim la certesa que
el primer ciclista de la zona fou en Biel Rebassa Alemany (mescla de «Paperrina» i «Molo»). Nascut allà mateix l’1 de
juliol de 1938, va practicar l’esport de la bicicleta de manera espontània des dels 17 anys fins als 22. Era molt bon ciclista
a les arribades, tenia molt bona col·locació i a l’hora d’ensumar meta tirava endavant sense girar-se darrere. Guanyà
moltes carreres, quasi sempre en la categoria de «Educación y Descanso». Va córrer la Volta a Mallorca que organitzava

M. Canals i Biel Rabassa, director del CC Arenal-Pripps, un dels millors equips que mai
hem tengut.
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el CC S’Olivera i algunes del CC La Vileta, on solia guanyar la primera etapa. Primer en defensa dels colors «oliverers»,
s’enamorà de la filla dels taverners, na Cati Oliver Quetglas, amb qui es casà. Celebraren ben joiosament, amb missa i
molta festa, les noces d’or matrimonials. Han tengut quatre filles, dos fills i un caramull de netets i netetes.
Sempre la seva vida professional va anar lligada al negoci del marès, que avui és en mans del fill petit, en Joanet, un
masclot d’home. El fill Sebastià li donava força bé als pedals i provà en alguna carrera de socials. En Biel presumeix de
bon truquer i les darreres analítiques mostraren un poc de tot... però està compensat.
Alerta als berenars!

21. Antoni Carreres Quiroga. De repartidor de llet a ciclista
professional
Nascut as Molinar un dia de l’any 1933, és fill de n’Antoni,
un català que era l’encarregat de Can Mulet, i de la gallega
María Sofía Quiroga.
Us demanareu: Què hi fa aquí aquest ciclista que amb
el pas del temps aconseguí fins a cinc títols nacionals en
pista i carretera? El motiu no és altre que, quan jo era
un al·lotet pucer, el veia dia si i altre també per s’Arenal,
amb una bicicleta molt feixuga i dues gerres de llet de 15
o 20 litres penjades al seu portaembalums, que anava
venent als veïnats que li tenien encomanada i també
a les botigues de vendre i cafès del poble. Als 14 anys,
després d’haver anat a l’escola pública de Ca ses Fèlix,
trobà feina a Can Poncio i a ca n’Alegria, vora el camí de
sa Síquia, prop des Pil·larí. Mai havia corregut cap carrera
seriosament, fins que anà as Port d’Andratx a complir els
seus deures amb la pàtria. Fou aleshores que descobrí
el bon ciclista que hi havia dins ell. Tot fa pensar, i són
paraules seves, que aquelles jornades repartint llet a
s’Arenal i també pels voltants, donaren molta força a les
seves cames i les tonificaren de tal manera que entrenar i
córrer no li suposà mai cap esforç que no pogués superar.
És molt amic d’en Pep Juan «Coppi», el darrer pescador
professional de sípies a s’Arenal.
És per això que jo el consider quasi un ciclista arenaler, i
he pensat que no hi ha cap mal que així ho faci. En Toni és
molt bona persona i fou un bon professional a les files del
Licor 43, entre d’altres.

Toni Julià “Porrerenc”, un temps que fou
directiu molt actiu amb en Toni Carreras.
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22. El meu germà, corredor ciclista. Sens dubte el millor
pistard arenaler
Nascut com jo a Santa Maria, el novembre de l’any
1943, sempre va ser un apassionat practicant del
ciclisme. El nostre pare sempre deia d’ell que tenia
«sa menjadora massa baixa», però ell perseverà
en la preparació que el va portar a convertir-se
tant en la categoria juvenil com en l’amateur, en
un bon sprinter i velocista. Al velòdrom de Tirador,
en aquell temps amb gran activitat ciclista a causa
dels intervelòdroms (que ell mateix va posar en
marxa), s’organitzaven moltes carreres. Tenia classe
i era elegant damunt la bicicleta, i especialment bo
a les especialitats de pista, americana, eliminació,
puntuació... que li anaven molt bé a les seves
aptituds.
Molts d’anys, en el decurs dels entrenaments dels
campionats de Balears de velocitat i tal vegada algun
d’Espanya, solia guanyar les proves de preparació al
B. Mulet, B. Mascaró, M. Canals i M. Pons,
seu més important competidor, en Jordi Cañellas.
defensant el Ciclos Jaben, un any que
Però, arribat el dia de la disputa del campionat, els
guanyaren totes les curses de veterans.
nervis no el deixaven dormir i quasi mai va poder
guanyar un d’aquests campionats. Més agosarat que
jo, sempre li cobria l’esquena tant per qüestions de feina com per a altres davant el nostre pare, que no el deixava fer
l’entrenament si les feines de casa no estaven acabades (i no s’acabaven mai). A la ruta, li anaven millor els circuits i
carreretes planeres que no les curses de muntanya, on perdia una minutada. De veterà, durant molts d’anys guanyà
moltes carreres, però mai una de muntanya. Un any, amb en Biel Mascaró i en Biel Mulet, amb l’equip Jaben, guanyà
totes les curses excepte la primera i la darrera.
De juvenil, va obtenir el permís dels pares per desplaçar-se a Brussel·les, on es va allotjar a la casa de Mr. Abel i Johanna
Van Ronsele, amb l’excusa d’anar a fer feina a un bon restaurant, a aprendre la professió i practicar el poc francès que
havíem après. Allà es trobà amb un tal Eddy Mercks, un altre jovençà de 17 anys, amb qui aviat va fer equip per córrer
americanes al velòdrom d’hivern de Brussel·les. No cal dir qui va ser després aquest extraordinari ciclista belga. Per
ventura ell i Fausto Coppi foren els dos millors ciclistes de la història.
El meu germà també va córrer un grapat d’anys els sis dies de Madrid en la categoria d’amateur, on jo vaig ser present
en dues edicions. El darrer que va córrer ho féu com a professional amb un alemany que nomia Kanel, i el resultat va ser
molt discret.
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23. Ramon García Arias (Vila, Còrdova, 12‑03‑1944)
No n’hi havia gaire, de ciclistes. El poble era petit i hi havia censades no més
de 300 famílies. Tot i això, fou un dels més primerencs en temps del meu
germà, arribat de la localitat de Vila, a la província de Còrdova, el 1960.
Els seus inicis també foren de manera espontània, a partir de l’any 1961, i
fins a l’any 1966. Presumeix de dues coses: d’haver guanyat una carrera a
Maó (Menorca) i d’haver format part de l’equip del CC Arenal-Pripps, que
corregué el Cinturó de l’any 1965 amb en Toni Cerdà, en Francisco Julià,
en Jordi Cañellas, en Biel Mascaró i en Jaume Estarellas. Aquest any fou
guanyador en Toni Cerdà. La darrera etapa que partia de s’Arenal i que va
anar fins al coll de Femenia, el nostre director esportiu Biel Verd li encarregà
que d’ací a Pollença no havia d’amollar el cap ni s’havia d’escapar ningú.
Va complir molt dignament aquesta tasca i afegeix ell molt ufanós: «y
todavía me quedaron fuerzas para seguir delante un buen tramo del coll de
Femenia». D’aquí li ve el sobrenom de «Ramón subo, subo».
Casat amb n’Antònia Barceló Sastre (de les travesses, a la plaça de la Reina
Maria Cristina), la seva vida laboral sempre ha estat lligada a la professió de
picapedrer. Ara ja està jubilat i té bicicleta. Diu que vendrà amb nosaltres
però l’esperam i mai arriba. El matrimoni té dues filles i quatre néts.

Ramón García Arias, encara
li dóna però troba la bicicleta
feixuga.

24. 
Manolo Serrano Palacio (Lora de Estepa, Sevilla,
05‑12‑1946)
Va córrer des del 1963 fins al 1966, va anar a la mili, i va córrer dos anys de juvenil i altres
tants d’aficionat. Eren els temps d’en Mateu, en Ramon Garcia, en Ramon Sevilla, en Jordi
Cañelles, en Miquel Adrover, en Toni Cerdà, en Paco Trujillo, en Xisco Julià i molts més que
no record. De carrera, no en va guanyar cap mai, però té bones classificacions. Corrien
les carreres de pobles i les que aleshores s’organitzaven a s’Arenal. Feien entrenaments al
Tirador i al velòdrom de Campos. Val a dir que té molt bons records de l’estada al San Diego
amb l’equip francoespanyol Margnat-Paloma i de Bahamontes, que un dia li digué, quan
eren per devers can Pep Martí: «Venga, chaval, que si coges a mi director (Remy Martin)
antes de llegar al cruce de las vías del tren, te regalaré una vestimenta completa», ¡Vamos
si le cogí! En una altra ocasió, també sortint del San Diego, amb l’equip d’Eddy Merckx,
abans d’arribar a Campos no es trobà bé, cosa de l’estómac, i va donar la volta. Merckx
va fer el mateix per acompanyar-lo i... «a partir de aquel día fuimos buenos camaradas».
La bicicleta la va regalar al seu germà Paco i pus mai més ha colcat. Després de la mili, una
temporada de picapedrer i... a repartir cerveses s’ha dit! Més de trenta anys amb Cruz
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Campo, Warsteiner, Bittburguer etc., fins que fa poc, en complir els 65, en Manolo «Cerveses», es va jubilar. Casat amb
na Maria de Gràcia Ribas, tenen un sol fill i un netet.

25. José Fanegas Ruiz. Manzanares (Ciudad Real),
24‑07‑1947

Velòdrom de Tirador (24-07-1970) José
Fanegas, guanyador del campionat d’Espanya
de mig fons, darrera moto comercial. A la foto,
Tomeu Tous (Delegat Provincial d’Esports), la
seva filla i Andreu Canals.

Arribà a Mallorca amb sols 17 anys, (beneïts
aquells dies que es podia donar feina a tots els
peninsulars que arribaven a Mallorca!). El record
un al·lotet senzill, pareixia un pollet sortit de l’ou i
segons em diu eren dies prop de la Setmana Santa
del 64, per als hotelers quasi temporada alta. No va
haver de cercar gaire per trobar feina a la barra de
la nostra cafeteria, i fins a l’any 1972, que comprà
un taxi i prengué el vol pel seu compte. Abans
s’havia casat amb la petrera Antònia Oliver Bauzà,
una unió pastada i cuinada a ca nostra com tantes
altres i que ha rendit al 100 % amb dues filles i de
moment un netet de sis anys. Ara en Pep és jubilat,
en haver venut el taxi (encara a bon preu) fa dos
anys i malgrat tenir una jubilació baixa (ja sabeu,
els autònoms i la penalització per fer-ho abans dels
65) està content. No s’empenet d’haver sortit de
casa seva cap a l’illa, està molt content d’haver
estat amb nosaltres i té molts bons records... El
veig content.

Aviat, amb una bicicleta que no era la idònia per
fer entrenaments amb el meu germà, començà
a fer sortides amb ell. Les bones condicions que
despuntava ens dugueren a tots devers l’hotel a animar-lo a treure’s la llicència de juvenil, de primer any i de segon
després. Va competir de tu a tu amb en Vallori, n’Adrover, en Matas, en Bauzá, en Porras i altres que no recorda. Bon
escalador i rodador, li faltava la punta de velocitat per a l’arribada final. Sempre va ser amb nosaltres al CC Arenal i obeïa
amb fe cega tota ordre que des del cotxe de director li donassin. Record molt especialment, i quan hi penso encara
m’emocion: un campionat de Balears on el cap de carrera era ell i també els bons ciclistes del GD Werner, Fullana, Cerdà
i Julià, i on la brega era molt desigual. Bé, idò des de devers Consell i fins a Palma va intentar anar-se’n moltes vegades,
cada cop les forces més minses, ja que els altres contraatacaven. Al final fou darrer a la quarteta, però varen haver de
suar la camisola. De carreres a Mallorca, en guanyà moltes. També era un bon pistar, i destacava sobretot al mig fons rere
moto comercial. Aconseguí un campionat de Balears al velòdrom de Tirador. Tota l’activitat pistera a Espanya es resumia
al que féssim a Mallorca amb pocs mitjans, però amb la confiança total d’en Gabriel Saura, aleshores el factòtum a la
RFEC.
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El 1968 va fer segon a la Ronda de Muro, una cursa per etapes molt important que guanyà en Farncisco Julià. Arribà
l’any 69, on els campionats mundials eren a Brno (Txecoslovàquia). Rússia havia envaït el país pocs mesos abans i el
temor era molt. Tot anà bé, en Pep es classificà 5è, que no era gens dolent. L’anècdota fou que per carreteres i indrets
estratègics de la ciutat veien qualque tanc dels militars russos. L’any següent a Leicester, amb un bon equip, va haver de
córrer la repesca, on quedà classificat en primer lloc, encara que per tàctiques i estratègies d’equip hi va haver qualque
incorrecció i fou desclassificat. La medalla de bronze va ser per a l’algaidí Cerdà. El següent devia ser a Itàlia (Milà), però
en una caiguda en mala hora a Lloseta es va rompre la clavícula i va ser declarat for fait. Aviat, en casar-se, va deixar la
pràctica esportiva, malgrat que entremig va ser a l’equip Picadero Damm, dirigit per en Rafa Carrasco. En aquells temps
fou el millor equip amateur d’Espanya i guanyà alguns diners (pocs), i bones classificacions. Va ser segon a la volta
Girona, segon a una pujada a Montjuïc, etc. A la segona Ronda de Muro fou segon, i en Xisco Julià, el guanyador. Era una
carrera amb molta entitat i bona participació, però de molt efímera durada.

26. Pep Quintana Castell. Juvenil, aficionat i com a veterà,
el millor arenaler
Nascut a s’Arenal (de la qual cosa sen sent molt ufanós), al xalet que els pares guardaven a canvi d’estada, de can Magí
Marquès (avui Hotel Copacabana) el dia 18 de desembre de 1949.
El 1965 en Pep, amb la primera llicència de
juvenil, començà la seva experiència ciclista, i el
1967 com a amateur fins al 1970. Al seu palmarès
hi ha com a juvenil un subcampionat d’Espanya
contrarellotge per equips (Quintana, Adrover,
Vallori, Trujillo) i com a aficionat un campionat
regional que organitzà el Veloz Sport Balear, amb
recorregut Palma - Artà - Palma i meta final dins
el velòdrom de Tirador. En ambdues categories
va guanyar diverses carreres; el circuit de Sant
Mateu a Bunyola, a Artà i altres, molts de segons
i tercers llocs (tenia molt bona col·locació a
l’arribada). L’any 1986, després de perdre un
caramull de quilos, es va treure la llicència de
veterà especial, i en les categories de Màster
40, 50 i 60 va ser campió regional a quasi totes i
guanyador de sis curses del Pavo, i també campió
de ciclocròs.
La seva especialitat eren els circuits per
puntuació, i de jove també corria a la pista. Ha
corregut rere moto comercial al Tirador en una
carrera on participava la friolera de deu equips.

El president del V.S.B. imposa la banda de
campió de Balears de Fons en Carretera a Pep
Quintana, en presència de Julià Carrió i Geroni
Massanet.
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Cosa mai vista. També guanyà una cursa de tres etapes, precursora de la que avui és el «Pla de Mallorca» i que organitza
en Tomeu Arbona. Ha tengut caigudes molt serioses. El seu fill Pedro també corr curses de BTT amb en Gabi Ferrer «de
sa Papereria»
En Pep és casat amb n’Aina Maria Garau, de can Pedro, que regenta el restaurant La Nonna. Tenen fill i filla i dos netets
preciosos.

27. Fernando Romera Alcántara (Cabra, Còrdova,
17‑04‑1963)

Fernando Romera,
guanyador d’un
bon grapat de
títols regionals
en diverses
especialitats.

Terra dels germans Gómez del Moral, bons ciclistes; per tant, com a bon egabrense, sang,
valor, força física i clarividència al seu ADN, més que de sobres. La família arribà a Mallorca
l’any 1975 quan tan sols era un bergantell d’11 o 12 anys. L’atzar el dugué a conèixer
n’Adolfo Giné, que era amb nosaltres al negoci de bicicletes de lloguer. Fou en aquest
aspecte esportiu el seu mestre, tutor i amic, i els coneixements adquirits durant el seu
dur i llarg aprenentatge en el ciclisme foren de molt profit per a en Fernando, que ja des
dels primers anys a Mallorca sempre mostrà un interès, passió diria jo, per les bicicletes,
ajudant n’Adolfo debades, ntejant, arreglant punxades, caviant soletes de frens i essent
amb ell tot el dia d’ací cap allà, als més de quinze llocs de lloguer a la platja o a l’hort de
s’Aranjassa, el centre neuràlgic de tot fins al 1980. Varen ser anys que aprofità per entrenar
i córrer amb la llicència de cadet la primera carrera. El 1976 fou un any apoteòsic, ja que
fou campió de Balears de meta partida, també de fons en pista i fons en carretera. Faltava
el de muntanya, en què nomes pogué ser tercer.

En la categoria juvenil sempre era dins el trull i guanyà carreres a Sant Joan, a Porreres
i Llubí. El 1981, amb ciclistes de molta categoria com ara Caldentey, Riera, Pou, Cerdà,
Salvà, Tolo Rigo, Nico Mayol, Miralles, etc. Un hivern n’Adolfo Giné se l’endugué a Tortosa
a córrer unes carreres de ciclocròs. Va córrer dos cinturons de Mallorca l’any que en Toni
Rominguer en va guanyar un. Sempre fou amb nosaltres, CC Arenal, Jaben o Baleares, que
per al cas era el mateix. En un dels cinturons la participació fou amb l’equip de Caldentey
i el patrocinador, Ladrilllerías Mallorquinas. Va córrer una pujada a Montjuïc i participà amb la selecció de Balears en
un campionat d’Espanya. Eren molts a la sortida i la carrera va ser farcida de caigudes. Problemes als ronyons i d’urea
aconsellaren de deixar-ho en el pla competitiu, perquè sobre la bicicleta encara hi és –el veig passar sovint per davant ca
meva en anar o tornar de fer el seu entrenament, sol o amb un grup. Ara fa dotze anys que és a l’empresa Transunion TIB
i és xofer en un bus de línia de la part forana. Abans repartia mobles amb una furgoneta i el 1992 es casà amb n’Antònia,
una al·lota genuïnament mallorquina i tenen fill i filla. Per cert, en Ferran domina perfectament el mallorquí.
En Fernando és un home optimista, tota la seva vida li anat molt bé, està content d’haver vengut a Mallorca i de viurehi, d’haver-nos conegut, d’haver estat ciclista i de tot el que ha fet, i endevín que també és feliç amb la seva família, de
la qual es mostra molt ufanós. Té feina assegurada i per si de cas, en els moments lliures i els dies de festa amb el bus
mena un taxi a Palma.
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En Carlos Palacios va ser un bon company d’equip d’en Fernando, sempre a les ordres de n’Adolfo Giné, el seu director
esportiu a l’equip Carnes Santiago Rubio – Hotel San Diego.

28. La família Bon. En Joan, en Juan José, en Toni i en
Carlos
En Joan Bon Capellà va néixer el dia 24 de desembre
de1948 a Son Rapinya. El primer llinatge prové del seu
padrí, un mariner grec que va deixar la seva sarment per
aquí. En Joan, amb la seva dona Josefa, tres fills i una filla
arribaren a s’Arenal l’any 1978. Era cosí del ciclista Galcerán
i ha practicat el ciclisme, la seva passió, al llarg de quaranta
anys, i encara ara. Tingué llicència de veterà A, B i C, guanyà
dues carreres, el GP Ciutat de Palma a Establiments, molts
segons i un subcampionat de Balears. És home alegre i és
amb els grupets que surten de s’Arenal. El 2007 enviudà
de na Josefa Laudeña, que després d’haver superat dos
càncers no pogué amb el tercer.
En Juan José Bon Laudeña, el fill major, nascut a Palma el
20 de març de 1973, segons diuen els germans i el pare,
era de tots el que millors condicions tenia per al ciclisme.
Va córrer d’aleví i d’infantil, fins que un accident amb un
cotxe mentre entrenava el va deixar coix.

Toni Bon, sens dubte el millor ciclista
arenaler.

En Toni Bon Laudeña (Palma, 15-05-1974) debutà l’any
1991 amb llicència de juvenil social, per poder córrer les
carreres d’Un Invierno en Mallorca. Les seves aptituds eren extraordinàries, ciclista de molta força i bon escalador, tenia
el defecte que no esprintava gens. El seu palmarès així mateix és impressionant i fins ara tenia el rècord, amb tretze
participacions a cinturons de Mallorca. En Pere Mas, amb catorze, l’ha depassat, però és l’únic que n’ha acabats dotze,
i ha estat tres cops el primer balear. La millor classificació va ser la sisena posició a la general. Ha estat amb el CC Arenal
Santiago Rubio, Penya Ciclista A. Gelabert, Ciclos Gomila, però ha estat sempre molt lligat al nostre club. També ha anat
cedit al Cropusa, l’MX Honda-Fuenlabrada i ha estat fitxat pel Festina, un gran equip professional, el temps que sa mare
no es trobava bé i el greu fet familiar el va descentrar una mica.
En Carles Bon Laudeña (Palma, 17-02-1978) presenta característiques ben diferents de les del seu germà Toni, amb forces
limitades, menys escalador però molt viu dins el pilot i una bona punta de rapidesa a l’hora de l’esprint final. Debutà als
tretze anys en la categoria de cadets, en què va córrer tres carreres amb en Toni Colom, el professional bunyolí. Guanyà
el Campionat de Balears sub 23, l’any 2000 a Menorca. També el Memorial Borja Mir (juvenil) –per adjudicar-se’n el
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trofeu era necessari guanyar tres anys seguits– i altra volta a la categoria amateur, en la qual el 2002 guanyà la general a
la challenge Un Hivern a Mallorca. Quinze anys de ciclista, sempre amb el CC Arenal.
Per acabar amb aquesta família tan ciclista, sols afegiré que el pare, en Joan Bon, també conegut com «James Bond»,
va ser molts d’anys el director esportiu del CC Arenal, i amb l’alemany Lars Teutenberger guanyà el segon Cinturó de
Mallorca per al club l’any 2003. Ciclistes com Quique Riera, Martí Cerdà i Rolando Villa han estat a les seves ordres i
han fet parlar molt per devers Lloret de Mar, la Volta a Osona i altres, on tractaren de tu a tu els holandesos de l’equip
professional Batavus.

29. Rolando Villa Gómez
(Palma, 01‑12‑1976)

Rolando Villa, sisè a un Cinturón a
Mallorca i primer corredor balear.

Debutà l’any 1992, tocava ser cadet i aquest any la FE de
Ciclisme decidí que fos juvenil, tot canviant els anys de
naixement de les categories. Establits a Menorca a causa
de la feina de son pare, Ángel Villa, director de la sucursal
del Banc de Santander, la seva primera victòria fou al
Campionat de Muntanya de l’illa. Aficionat a partir de
1995, el 1998 fou sisè al Cinturó Internacional de Mallorca
i primer corredor balear, formant part de l’equip del CC
Arenal, i el 1999 subcampió de Balears darrere en Joan
Horrach, que enguany compleix 37 anys, i ha corregut
i acabat el Giro d’Itàlia amb l’equip Katusha. Ara viu en
parella i l´1 d’abril del 2011 va ser papà d’un ninet. Es
dedica a la venda i reparació de bicicletes de competició
en un taller, les galeries X-2000, d’uns 70 m2, on fa feina en
estreta col·laboració amb Esport Bequi. Són exclusivistes
de les firmes de bicicletes Wilier i Ridley.

30. Joan Tur Rebassa (ses Cadenes, 27‑03‑1968)
Ciclista, cicloesportista, atleta, duatleta i triatleta.
«Pas molt de gust d’anar en bicicleta, però el que més m’alegra és la bona amistat que sempre he tengut amb la família
Canals, també els dies que puc venir amb el teu grupet i fer el cafetet als Talaiots», em diu en Joan. «Molt amable Joan,
l’aturada de cada vegada es fa més llarga, perquè cada dia tenim més assumptes per arreglar», li dic jo.
Entre altres coses presumeix de ser el darrer mascle nascut a ses Cadenes, a dia d’avui.
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En Joan començà amb la fornada dels Canals, Parets, Escarrer i Bernat Cañelles, l’any
1980, i va passar per les categories infantil, cadet, juvenil i amateur. Guanyà el Trofeo
Ciclos Jaben, la carrera d’Esporles, molts de segons i tercers i de juvenil, segon a
Almeria al Campionat d’Espanya contrarellotge per equips, i el vintè a la general en
línia.
El 1993-1994, en la categoria de socials, corríem les carreres a s’Arenal i també les
cicloturístiques. Ara corre mitges maratons, i a la de Palma d’enguany va ocupar
el lloc número cent d’entre més del milenar que hi participaven. A les proves de
triatló la cosa no li va tan bé, però en Joan es conforma. En el seu primer triatló de
Portocolom va sortir de la mar el darrer (és el seu taló d’Aquil·les) i arribà a meta el
100è d’entre més dels dos-cents participants. A Sueca (València), en un duatló de 10
km a peu, 80 en bicicleta i altres 20 a peu, arribà al lloc 21è en un temps de 5’ 37’’.

31. Onofre Moyà Pastor, el pare.
Àngel Antoni Moyà Pareja, el fill
N’Onofre va néixer a Binissalem el 13 de gener de 1948, va córrer dels anys 1964 al
1967, tres temporades com a juvenil i una d’aficionat. Eren els temps de Quintana,
Adrover, Borràs, Vallori, Fanegas, Verdera, Paco Trujillo, Toni Sagrera, Jaume Bordoy
(q.e.p.d.), etc. Era molt difícil guanyar aquests ciclistes, a un pilot d’una dotzena i poc
més d’homes. Ara és dos o tres cops a la setmana amb nosaltres i crec que corre més
avui que fa 45 anys. Es guanya la vida amb el seu taxi i un dels seus divertiments és
fer begònies. En fa moltes, grosses, ben garrides i molt florides.

Joan Tur. Avui
corre tot el que pot;
veterans, mitges
maratons, maratons,
duatlons i triatlons.
A la foto amb Pere
Canals.

N’Àngel va néixer en una clínica de Palma el dia 6 de març de 1980 i
començà, supòs, sota la influència del pare, també ciclista a la seva
joventut, encara que mai de la qualitat de la del seu fill, que va córrer fins
als 19 anys i va aconseguir més de 15 victòries, dos subcampionats de
Balears de velocitat en pista, un tercer en un campionat de carretera i va
ser seleccionat per anar al campionat d’Espanya cadet de carretera, on es
classificà en 12è lloc l’any 1997. Sempre va pertànyer al CC Arenal i sempre
sota la direcció i supervisió del meu fill Toni. Abandonà l’activitat en tenir
taxes altes de carència de ferro. Un temps va estar amb Stephen Roche
al seu estatge de Palma Nova, que el contractà per fer de guia i llebre als
seus grups, i ara gaudeix amb nosaltres d’aquest esport als hiverns, quan
la seva professió de taxista li permet relaxar-se de la feina. Viu en parella
amb na Maria José i esperen un infant per al mes de d’octubre de 2011.
Diego Ojeda, David Gómez Seisdedos, Luís Germán Navío, Miquel
Monserrat, Luís Escat, Sebastià Amer, Carlos Payeras, Miquel Amer, etc.
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són altres bons ciclistes que hem tengut al poble, i aquestes retxes són per tenir-ne un record, amb la seguretat que me’n
deix més d’un per culpa de la meva ja fatigada memòria.

32. Marcos Fernández Rodríguez (París, 17‑7‑1974)

En Joan Bon (pare) i en Carlos Bon (fill), primer i segon per la
dreta a la fila d’abaix, en una formació del CC Arenal-Emaya.
Marcos Fernández, segon per la dreta a la fila de dalt.

De jovenet va començar la
seva afició per les bicicletes,
encara que ell mai va
tenir l’aprenentatge de les
categories inferiors. Debutà
l’any 1991, als 17 anys, en la
categoria de juvenil, i passà
l’any següent a la categoria
d’aficionats. Corregué fins al
2008, en total 17 anys. Corria
pel plaer de córrer, i ho féu
en carretera, pista i també
a la BTT. Cal destacar que
fou en tres ocasions segon
a la Challenge d’Un Hivern
a Mallorca, guanyà alguna
carrera a pobles i recorda molt
especialment la de Son Carrió,
per la gran forma que assolí
aquells dies. Al velòdrom de
Son Moix va ser subcampió
de Balears, tres cops en
l’especialitat de velocitat,
sempre en defensa dels colors
del CC Arenal. En Marcos
és dietista al Centre d’Alt
Rendiment al Palma Arena i té
despatx obert a Natur House.
És casat i té dos fills.

33. Arturo Sesma Gomila (sa Indioteria, 22‑9‑1958).
El millor mountainbiker de s’Arenal
N’Arturo és un ciclista molt conegut a s’Arenal, també és un bon al·lot que ha donat moltes voltes per aquí i allà i sens
dubte el millor bicicleter de muntanya de s’Arenal. Pedro Quintana, Gabi Ferrer, Miquel Torrens, etc. coincideixen en
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aquesta asseveració. A temporades no ha tengut gaire clar si córrer
en la categoria de veterans a les proves de carretera (un any guanyà
la «carrera del pavo») o en l’especialitat de muntanya, especialitat
per altra banda en què els practicants estan fets d’una altra pasta,
atès el perill de caure a cada cursa de BTT, «bicicleta tot terreny»,
com en realitat es diu, i la taxa d’inscripció, a l’inrevés de l’especialitat
en carretera (4 o 5 € en qualsevol categoria), és molt més cara,
sol costar entre 10 i 20 €. Però en tractar-se d’esdeveniments de
caire extraordinari, campionats, grans descensos o llargues curses,
la quota pot arribar a costar-ne més de 30, això sí, et regalen un
bidonet, tal volta un mallot o una beguda.
N’Arturo fou campió de l’especialitat l’any 1995 i participà als
d’Espanya a Sierra Nevada, a més de 1.000 m d’altura, amb
resultat regular: de 5 sols n’acabaren 2. Es casà el 1977 amb la gran
especialista i campiona russa de l’especialitat BTT Iraida (Irene)
Ivanova, però estan separats fa ja 3 anys.

Arturo Sesma. Un Campionat de
Balears i molts podiums.

53

Pere Canals i Morro

CAPÍTOL VI
En començar a arribar ciclistes a s’Arenal, la majoria d’hotels els refusava. No en volien! Amb el temps, però, Mallorca ha
esdevingut un magnífic camp d’entrenament (orografia, climatologia), prop de l’Europa freda. Tot és al nostre favor i ara
tots ens barallam per tenir-los als nostres hotels.

34. Els primers hotels a acollir
ciclistes
Ja ho podeu endevinar. Nosaltres a l’Hotel San Diego, on per devers
la sala de calderes férem lloc per penjar unes bicicletes, i l’Hotel Delta
fórem referents durant anys de tot el que es cuinava a la badia referent
a bicicletes i ciclistes. Nosaltres com a organitzadors i ells per la qualitat
dels seus serveis. Als altres hotels, l’ocupació era més bona que avui
dia i directament deien, amb l’excusa que eren mal de mantenir, que
de ciclistes NO EN VOLIEN! Avui, 30 anys després, tots ens barallam per
agafar-ne com més millor.
Cal esmentar que a l’Hotel San Francisco, a la prehistòria de tot això, hi
varen esser un grapat d’anys els Diablos Rojos de l’equip Faema belga,
comandats pel campió Rick Van Looy.

Rik Van Looy amb el seu equip
Faema, un dels primers a les
platges de s’Arenal. Darrera ell,
en Roger de Breuker, client de
l’hotel Ayron.

A poc a poc la llista anà fent-se grossa: El Pueblo, Cristóbal Colon,
l’Aparthotel Fontanelles Playa, Taurus Park, les principals cadenes
hoteleres, Paradiso, Leman i altres, tots de tres i quatre estrelles, fins
que avui, si els mesos de gener a maig un hotel és ple, és gràcies a la
bona ocupació que fan els touroperadors especialitzats a dur ciclistes a
Mallorca.
El turisme d’hivern és mort a Mallorca; ni vols des de l’Europa Central
tenim ja. Fa anys que les campanyes d’animació d’Un Invierno en
Mallorca no són al carrer, fins i tot diria que actualment algun peix gros
a la Conselleria ni sap què és això.

A la Platja de Palma també anam perdent, any rere any, el turisme de l’Imserso, i ja no ens queda més que el turisme
esportiu: ciclisme, golf, senderisme, etc.
Vull afegir anecdòticament, que molts dels directors als hotels on acullen més ciclistes són a la vegada grans aficionats,
com per exemple l’alaroner Miquel Villalonga, director de l’Hotel El Pueblo, que any rere any millora la seva condició
física i esportiva amb la bicicleta. Dirigeix, i molt encertadament, l’hotel de la família Barceló. En Joan Victory, director
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durant molts d’anys de l’Hotel Delta, amb magnífiques instal·lacions, ha estat assidu a les rutes del terme llucmajorer,
tot i que ara els anys li pesen i és el seu canet que se l’enduu a passejar fent voltes dins la urbanització de sa Torre. A
l’Hotel Taurus Park, en Juanjo Martínez n’és un altre exemple, fins que va ser amb ells juntament amb altres empleats
de l’empresa Gruphotel. L’hotel és molt gran i en pretemporada ciclista n’allotgen moltíssims. Les instal·lacions són ara
encara millors, en afegir-hi l’SPA dels Apartaments Turístics Platja de Palma com a oferta complementària. En Juanjo és
des de l’any 2010 el director del renovat Hotel Olimpo, (ara Mediterranean Bay) amb categoria de 4 estrelles. En Marcelo
Arroba, que forma part del planter de la Cadena Riu, i un temps molt bon ciclista, dirigeix l’Aparthotel Fontanelles Playa,
de 4 estrelles, molt bon producte. Foren molt agosarats quan, fa ja 9 anys, decidiren jugar-s’ho tot i apostar per aquest
esport desestacionalitzador. HI ha una majoria d’escandinaus, danesos i noruecs, amb 50 clients el primer any, a més
del milenar a la darrera temporada. En Marcelo és conscient que els anys passen i la competència per assolir aquesta
clientela és ferotge. Les modernes instal·lacions del Pueblo i del Gran Fiesta són referents que volen superar per a la
propera temporada, amb una mena de joint venture amb Ciclos Quintana, posant a l’abast dels seus clients, molt fidels,
prop de 150 m2 amb tenda de material ciclista i lloguer de bicicletes. L’hotel disposa de 350-400 ganxos per guardar
màquines. L’equip Skil Shimano fa anys que és amb ells.
Quant a l’Hotel Ayron Park, sols he de dir que jo som el seu valedor i que el meu soci, en Xavier Xamena, és un més dels
convençuts que per allargar la temporada... o ciclistes o poca cosa més. Tenim un gran garatge i lloc per a més de 200
bicicletes. La nostra clientela és anglesa, alguns alemanys i txecs. Molts particulars.
És casualitat? O és que la cabra tira al monte? No ho sé. En tot cas és important que a l’hotel algú pugui parlar de tu a
tu amb els ciclistes, esport dur i incomprès per als que no el coneixen, si no el practiquen.

A la esquerra: Olaf Ludwig, cap de files del
Deutsche Telekom, molts d’anys a l’hotel San Diego.
A dalt d’aquestes línies: Felice Giomondi, guanyador
al Giro i al Tour. Lluna de mel a l’hotel Solimar.
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35. Mallorca com a camp d’entrenament
Mallorca agafà merescuda fama entre els ciclistes i aficionats del
centre d’Europa que començaren a venir. Prest, vells campions
ciclistes organitzaren grupets i els clubs ciclistes programaren petites
estades de dues setmanes per a la preparació. Val a dir que febrer i
març solen ser mesos freds, però molt encalmats, amb poques pluges
i si de cas un poc de vent en entrar l’embat. A Europa, ja no pel fred,
que també, no es pot sortir, perquè les poques carreteres adients per
fer un entrenament son glaçades i no s’hi pot circular.
També la nostra orografia és ideal per a una bona preparació de pla
i muntanya, i els caps de setmana qualque carrereta que sempre
és més que un entrenament. La participació a les carreres d’Un
Invierno en Mallorca solia passar els 200 ciclistes. Touroperadors i
gent especialitzada com Doug Petty, de Majorque 68 (de tots el més
antic), Max Hürzeler (ara ja 25 anys), Fred Rompelberg, Diana Reisen
o l’irlandès, Stephen Roche, Manfred Nepp o el senyor Kolling, han
portat i segueixen duent milers de centreeuropeus. Però sens dubte
el que més en duu és el suís Hürzeler. La fama de Mallorca ja és
als vells països de l’Est com Polònia, Rússia o Txèquia, que amb el
touroperador Na Cesty CZ, del senyor Václav Uher, ens fan molt bona
ocupació a l’Hotel Ayron Park els mesos de febrer, març i abril.
Els hotels que avui dia estan més ben preparats, a part dels ja
esmentats, són El Pueblo (el primer a disposar de cambra hiperbàrica,
Manfred Nepp, un clàssic a
per accelerar la recuperació), el Delta, amb un paratge molt tranquil
s’Arenal des de fa més de trenta
i bones instal·lacions complementàries, i darrerament l’Hotel Gran
Fiesta, amb grans instal·lacions de tota mena, fins i tot sales de
anys.
massatge, taller de reparacions, botiga “Hürzeler” per vendre els seus
propis productes i on el ciclista és tractat com un senyor. Bon berenar, bosseta de fruita i pastissets a la partida, begudes
isotòniques, pastes a mig horabaixa i a l’arribada i un sopar ben equilibrat en calories i vitamines.
En els primers anys, aquest negoci estava tot concentrat a la platja de Palma. Avui ja n’hi ha pertot arreu: milers i milers
a Peguera, Palma Nova, Pollença, Alcúdia, Can Picafort, o Cala Millor, que són els més forts competidors de la nostra
zona. Afegiu-hi però, que ja no són solament els centreeuropeus, també hi ha nòrdics que arriben un poc més tard i gent
de països de l’est. De cada dia més i més vénen amb reserva directa per Internet, la qual cosa és molt interessant per
a l’hoteler, que pot cobrar una mica més, en poder prescindir dels touroperadors. De tot això en té un poc de culpa la
família Canals.
De la competència d’altres zones i del seu trasbals, podríem parlar-ne hores. Cercar culpables no és ni fàcil ni agradable.
Ningú n’és responsable directe.
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Amb el temps, proves
tan importants com el
Cinturó de Mallorca, la
Volta Ciclista Internacional
a Mallorca de Fèmines
(desapareguda), la Volta
a Mallorca de Veterans,
la Challenge de Mallorca,
nascudes i promogudes des
de s’Arenal per la mateixa
Associació d’Hotelers de la
Platja de Palma, amb tota
la parafernàlia de cotxes,
autocars i vehicles auxiliars
i publicitaris, gairebé han
desaparegut del mapa
ciclista arenaler. Ara són
a altres zones, perquè
els seus ajuntaments,
estaments públics i polítics
els fan més cas, aportant
allotjament o patrocinant
totalment o en part la cosa
esportiva.

Guillem Timoner i Jordi Mariner amb la selecció espanyola de
ciclisme.

A les dues primeres edicions de la Challenge de Mallorca jo vaig cuidar, amb molt d’esforç, l’allotjament gratuït de tots
els equips que hi participaren. En els seus inicis no eren tants com avui dia. Al Cinturó Internacional a Mallorca, que
organitzava el CC Palma, els seus directius José Soria i Mateu Flaquer reberen sempre per part meva l’ajut del patrocini
d’una etapa, i em vaig passar hores des de l’Associació d’Hotelers al telèfon, perquè en donatius de 5.000 o 10.000
pessetes arribàssim al cost, que era aproximadament de 500.000. També col·laborava en la contractació, sense cap mena
de cost, d’un bon grapat d’equips estrangers, i a canvi allotjava tota la caravana ciclista a preus molt raonables i qualque
any de franc. L’ambient ciclista, tant al poble com a l’hotel, era extraordinari, i tot plegat ajudava a la seva promoció. Als
inicis de la Volta a Mallorca de Veterans, que primer organitzà el meu germà i que després en passà el relleu al bon amic,
escriptor, glosador, cuiner, caçador i locutor de ràdio Joan Batle, el mes d’octubre, al final de la temporada d’estiu (el 95
% dels participants eren també al meu hotel), amb una oferta que consistia en habitació gratuïta. A menjar podien anar
on volguessin, però tots quedaven a casa perquè des de les 7 del matí a les 10 del vespre el menjador estava sempre
obert, amb un bufet adient a les necessitats dels ciclistes.
Sempre la seu permanent de l’organització era a la nostra associació, a les nostres consergeries o al Tennis Arenal, i
mai mancaren programes i llibrets de ruta per donar tota la informació possible. Directors d’equips, altres companys
hotelers, periodistes o simples aficionats rebien sempre informació detallada de tot el que s’organitzava.
Ara ens queda el consol que els Campionats d’Europa de Veterans estan patrocinats pels comerciants del carrer Pallissa
(o de la cervesa) i poca cosa més. Les organitzacions de totes aquestes curses són en mans de l’empresa Unisport
Consulting, més professionals i millor organitzats, però els ciclistes són a altres indrets, cercant més suport econòmic i
millor.
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36. Reconeixements a la Conselleria i a l’Ajuntament

Chaly Gaul, F. M. Bahamontes, Bim
Diedrikx, una coneguda d’en Federico i
la filla d’en Gaul.

Cada any, en acabar el cicle de competicions a Un Hivern
a Mallorca, anàvem a la Conselleria de Turisme al carrer
de Montenegro, fos qui fos el conseller o el seu director
general, i a proposta meva, fèiem entrega d’una placa
d’argent a la persona que prèviament jo havia assignat
i la majoria dels guardonats ho feien saber a les seves
campanyes promocionals. El CC Arenal convidava prou
gent perquè, juntament amb la premsa, la gran sala de
la Conselleria estigués plena. Després dels parlaments i
l’entrega al guardonat de la placa corresponent, se servia un
bon aperitiu. L’endemà, l’acte era a tots els diaris de Palma,
essent conseller de turisme l’honorable Jaume Cladera
i director d’Ibatur i senador el meu bon amic Eduardo
Gamero.

Ara aquest acte o festeta, que era de gran importància
promocional, ja no es fa. La crisi ha buidat la caixa i els actes
institucionals. Llàstima! Val a dir que tal volta la culpa no sia
tota de la Conselleria de Turisme, més aviat dels màxims dirigents del nostre turisme zonal i illenc, que no estan a l’altura
en aquest aspecte i passen del ciclisme.
La meva família i jo hem rebut també el reconeixement d’altres institucions i estam en possessió de les insígnies d’or de
la FBC i del CC Arenal, també de la Medalla de Plata al Mérito Ciclista que m’atorgà la Federació Espanyola de Ciclisme.
També tenc plaques de reconeixement del Cinturó Internacional a Mallorca, de la Volta a Mallorca de Veterans i de la
Challange Volta a Mallorca.
Del Foment del Turisme de Mallorca vaig rebre, per la tasca que he desenvolupat al llarg dels molts d’anys d’hoteleria,
la Patena d’Argent, també com a mèrit a la recerca de noves ofertes desestacionalitzadores, com és ara el ciclisme de
pretemporada i el cicloturisme.
L’any 2007, el Govern de les Illes Balears em concedí el Premi Ramon Llull, que vaig rebre de mans del Molt Honorable
President Jaume Matas, «en reconeixement a tota una vida dedicada al sector de l’hoteleria, on ha demostrat una
capacitat especial a l’hora de dur endavant treballs i projectes, motivat per un esperit inquiet i ple d’il·lusions, que l’han
convertit en testimoni directe i en impulsor del turisme modern a Mallorca. Per la seva labor com a fundador de diverses
entitats esportives, mostra indiscutible del seu interès i de la seva afició per l’esport, especialment el del ciclisme».
També el poble arenaler ens ha premiat per dues vegades amb el Primer Premi a l’Arenaler de l’Any, votació popular que
organitza la revista local S’Arenal Unit (abans S’Unió de s’Arenal), a la família Canals primer, i el 2007 a l’Hotel Solimar.
També el 2011 hem rebut diploma d’honor, ambdós, l’any del seu cinquantenari.
Ara el llibret que és a les vostres mans l’ha editat el meu ajuntament, per la qual cosa n’estic molt agraït i compensa els
molts d’anys del seu silenci. Gràcies.
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CAPÍTOL VII
És impossible enumerar-los, ni tan sols de poder dir quants n’arriben cada any, de campions del món. Equips professionals
molts i bons. A la llista dels nostres empleats que practicaren la bicicleta segur que en falta qualcun, i per acabar alguns
dels primers ciclistes que rebérem al San Diego.

37. Ciclistes, seleccions i campions del món a s’Arenal
No sé si és molt agosarat
dir que no hi ha ciclistes
importants al món que no
hagin tengut en un moment
o altre alguna relació amb
s’Arenal. Ja fos perquè
s’han allotjat a hotels de la
zona (la majoria), perquè
han corregut a carreres
organitzades a s’Arenal o
simplement perquè han
estat bons amics de la nostra
família.
Seleccions com l’espanyola,
l’austríaca,
la
italiana,
l’anglesa, l’alemanya, la txeca,
la nipona, etc. han passat i
passen encara ara llargues
temporades a la nostra zona
turística, preparant la seva
temporada i entrenant per
les nostres carreteres. Ara,
des que hi ha el Centre d’Alt
Rendiment al Palma Arena,
encara més.

Selecció austríaca (amb el seu director tècnic Kurt Schneider)
davant el San Diego, amb el director Jaume Payeras i la
camisola del Tenis Arenal.

També, a títol individual, campions del món com: Max Hürzeler (rere moto stayer 1987), Jan Ulrich (contrarellotge),
Albert Zweifel (ciclocròs), Marvuli (americana en pista) i un llarg etcètera, tenen una estreta relació amb el nostre poble.
Si recollíssim tots els seus mallots de campions del món, faríem un arc de Sant Martí (símbol del qui guanya aquesta
carrera), que molt possiblement podria travessar la nostra illa.
Sens dubte, Mallorca és el paradís del ciclisme a nivell mundial, i s’Arenal és l’epicentre d’aquest paradís.
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38. Professionals a l’Hotel San Diego i a la Platja de Palma
Als hotels de la Platja de Palma, des que decidiren que el ciclisme era un bon
turisme desestacionalitzador, hi han passat molts dels bons i dels no tan bons.
Vull, però, parlar-vos dels més rellevants. A l’Hotel San Diego també n’hem
tengut de tota mena: de petits i de grossos, i amb les excepcions de França i
d’Itàlia, que van a la Costa Blava i a la Riviera, es pot dir que de quasi tot el món,
fins i tot japonesos, finlandesos, grecs... passen per aquí.
Un dels més significats foren el Lokomotiv de San Petersburg, de qui ja parl en
un altre punt. El Nüremberger alemany, patrocinat per una important firma
d’assegurances, va fer un bon nombre d’estades al meu hotel i la sincera amistat
que vaig arribar a tenir amb el seu director esportiu, el senyor Werner Hartmann,
no té preu.
I l’equip d’Eddy Merckx amb el seu fill Axel, que amb una telefonada sense
demanar preu sols em digué: «Pedro te’ls envii i presenta la factura als directors
Pevenage i Godefroot», exciclista i també gregari d’Eddy.

Pere Canals i Paolo Betini,
ciclista molt bò, italià.

L’any següent en tornà a repetir la reserva el director esportiu. Axel Merckx i
altres ciclistes eren els mateixos, però el nom de l’equip era ara Team Deutsche
Telekom, desconegut però amb les bases ben posades per esdevenir un dels
millors equips del món amb els Wesermann, Jan Ulrich, Erik Zabel (té casa a

El grupet de
San Diego, amb
Viatcheslav
Ekimov
(or olímpic) i en
Neloubine, un
dissabte abans de
sortir.
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A dalt: Quasi es podria dir que el
Deutsche Telekom va néixer a l’hotel
San Diego.

A l’esquerra: M. Canals, Joan Parera
Bisbal (jugador del R.C.E. Mallorca),
el campió mundial el belga De Paeppe,
M. Mateu i Pere Canals, al “Jardín
Bohío”.
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Badies), Ralf Aldag, Hunderemarkt, Udo Boltz, Cristian Henn, Jens Heppner i el gran campió Olaf Ludwig (la majoria
de l’Alemanya de l’Est) i amb els italians Giuseppe Guerini i Giovaanni Lombardi, millorant any rere any fins que la
impressionant infraestructura de cotxes, camions i l’autocar desaconsellaren el meu hotel per falta d’aparcament i
partiren al Taurus Park i al Valparaíso després. Avui encara molts d’aquells ciclistes són els nostres amics. El palmarès
amb el nom de Telekom o altre és impressionant. Avui l’equip és baixa a les curses professionals i la taxa de ciclistes
teutons també és iinferior.
Més enrere, quan el mig fons rere moto comercial era al seu clímax, amb Guillem Timoner ja campió del món, el seu
germà Toni, en Pep Escales, en Pedro José Gomila i el també felanitxer Mascaró, tots ells eren al nostre hotel, com la
majoria dels ciclistes que venien a competir al velòdrom de Tirador. Record en French, en De Paepe, el Neerlandes Boom,
l’italià De Lillo i el francès Dubrocqa, molts d’ells també campions del món.

39. L’Hotel San Diego i els seus empleats ciclistes
Sempre en tinguérem, o ja ho eren o hi tornaven, en veure i viure dins l’ambient ciclista des de matinada fins al vespre
hora de tancar. Un dels primers, ja jubilat, fou l’algaidí Antoni Cerdà Taronjí, que és l’únic mallorquí a guanyar un cinturó i
també guanyà a Leicester una medalla de bronze als mundials de mig fons (rere moto stayer). Corredor molt complet que
en un sol dia guanyà a Inca una carrera contrarellotge (pujada a Santa Magdalena), a un altre poble un circuit urbà i el
vespre al velòdrom una darrera moto. També amb ell l’esporlarí, Tomeu Pastor, continuador d’una bona saga de ciclistes,
l’eivissenc Joan Ribes, conserge de nit, el tortosí Adolfo Giné, també en tasques de manteniment de les bicicletes de
lloguer però endemés gran col·laborador amb el CC Arenal a la directiva, amb els equips a categories inferiors.
Al campaner Mateu Garcies «Ribes», també continuador amb el seu germà de la famosa família ciclista, que estant a ca
nostra alternava la mili, la feina i encara tengué pebrots de guanyar l’any 1966 un campionat de Balears de Ciclocròs, a
la categoria juvenil a s’Arenal, l’intentàrem promocionar durant uns anys. I per sobre de tots ells en José Fanegas, que
participà en uns campionats del món de mig fons i va córrer uns anys amb el Picadero-Damm, a les ordres de Rafael
Carrasco, que fou director del Kelme.
De mitges tintes com jo, que surt dos o tres cops a la setmana, n’hem tengut un fotimer: en Diego Muñoz, n’Antonio
Cabrera, en Carlitos Ruiz, en Julián Sola, n’Isidre Ojeda, en Manolo Rodríguez i el nostre director de tota la vida, en Jaume
Payeras. També un caramull de treballadores: na Lourdes Payeras, na Mónica Martínez, na Felicidad Márquez, na Cecilia
Bon, na Lola Rodríguez i qualcuna més, que uns anys sortien els horabaixes.
I qui encara és amb nosaltres a la finca de Son Granada, el més popular de tots ells, és en Tomeu Garcias «Bragues»,
conegut dins l’ambient ciclista amb el seu nom de guerra: Xutet «s’Sputnick».
I per acabar, aquell a qui tenc més estima de tots, malgrat que teníem cada baralla de pinyol vermell, no és altre que en
Francisco Julià Obrador, felanitxer de naixement, de la meva quinta (nascut el 1942), ciclista molt bo i de gran palmarès
en les categories amateur i professional, tant a la carretera com a la pista. Campió d’Espanya per regions a la categoria
aficionats, també de mig fons rere moto comercial, i moto stayer a Sant Sebastià, 5è als campionats del món a Roma,
professional amb l’equip Werner, corregué la Volta Espanya de l’any 1970 i la Volta a França el 1973, que va acabar al lloc
73. Ha corregut totes les grans voltes espanyoles. D’ençà de la seva retirada el 1974, sempre fins a la seva jubilació el 14
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Mateu Garcías (juvenil) a la
dreta, campió de ciclocròs
1969. També Biel Mas i
Tomeu Bauzá a les altres
categories.

Francisco Juliá
Obrador, campió
d’Espanya de
mig fons darrere
moto. Quaranta
anys amb la
família Canals.

El Camí d’en Kane (Menorca),
un dia de fred, pluja i foradades.
A la foto, en Toni Cabrera i Pere
Canals.

de maig de 2007, fou amb nosaltres com a servei tècnic dels hotels i encara ara és per devers Son Granada. És casat amb
na María Ángeles Terreros i tenen fill i filla. Encara no tenen cap nét, malgrat que els fills amb conviuen amb la parella
corresponent.

40. José María Errandonea
L’any 1961 arribà al nostre hotel en José María Errandonea, famós especialista en curses contrarellotge, que va ser
guanyador d’algunes etapes al Tour de França i líder que guanyà un any el pròleg. Arribà amb el bolic davall el braç i la
bicicleta de pista recomanat a mon pare per qui aleshores era el president de la Federació Basca de Ciclisme, per ajudarlo i participar als campionats d’Espanya de persecució al velòdrom de Campos, que guanyà contra el finalista sineuer
Jaume Mateu.
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41. Siegfried Adler (Görlitz, RD Alemanya, 1943)
Venia d’una ciutat d’uns cent mil habitants a l’antiga DDR. En Siegfried va ser a l’Hotel San Diego per primer cop a l’hivern
del 1964. Abans però, la família passà per la República Federal Alemanya a l’Estat de Baden-Wuttenberg i la seva afició
al ciclisme li ve ja de nin. El seu ídol era un tal Schur «Tave», que era campió del món fins al punt que en certa ocasió
va tocar el seu selló i estigué una setmana sense rentar-se les mans. La seva trajectòria esportiva fou prou interessant,
professional del 66 al 70. Va córrer a les ordres de Rafael Geminiani, al gran equip Bic d’Anquetil i de Julio Jiménez, i
també un any amb en Luís Ocaña. A Itàlia, amb l’equip Eliolona de Gino Bartali com a director. Fou component de l’equip
alemany a les Olimpíades de Tòquio el 1970.
L’any 1976 sofrí un greu accident de trànsit i estigué tres mesos en un hospital, la qual cosa precipità la seva retirada del
ciclisme actiu. Abans amb una montonera (caiguda massiva) va anar a encastar-se contra un senyal quilomètric i ja mai
més fou capaç de recobrar el punt de forma. El 1968 va batre, al velòdrom de Zuric, els rècords a pista coberta de 20 km
i de l’hora.
Casat amb na Marlies, tenen una filla i dues netetes: na Dana de 5 anys i na Simone de 3, i viuen ja jubilats a Valdbron,
dins la Selva Negra.
Home molt educat i afable, ha estranyat molt el meu germà, que era el seu company d’entrenament. Quaranta anys
després de la darrera estada al San Diego, ens hem retrobat i ha gaudit molt de venir amb nosaltres a les sortides de
dimarts, dijous i dissabte.

Gerhart Liebe i el campió
alemany Sigfried Adler.
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CAPÍTOL VIII

ELS CANALS A LA FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME
(FCIB)
No va ser fins a l’any 1931 que l’estament que governava tot el ciclisme balear passà a denominar-se Federació Balear
de Ciclisme, el primer president de la qual va ser Rafel Ramis Tugores (1924-1931), un periodista que he conegut i
precisament té el seu nom en un carrer de s’Arenal). El senyor Quim Gual de Torrella fou el penúltim de la que fins
aleshores s’anomenava Unión Velocipédica Balear de Ciclismo, dependent de la Unión Velocipédica Española. Després
arribaren Guillem Vanrell (1932-1958), Antoni Llabrés Morey (1958-1963), Andreu Canals Perelló (1963-1969), Pere
Canals Morro (1969-1973), Andreu Oliver Amengual «Castelitxo» (1973-1981), Joan Serra Amengual (1981-1985),
Mateu Canals Morro (1985-1986), Antoni Vallori Rotger (1986-2001), Andreu Canals Salvà (2001-2007) i actualment el
menorquí Arturo Sintes Lluc, primer president no mallorquí.
Dels quasi 20 anys dels Canals a la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (aquest és el nom actual), de les moltes hores
que hi hem dedicat i dels doblers que això costa, també en vull parlar un poc.

42. Andreu Canals Perelló
Per ordre cronològic començaré per
mon pare, un home que presumia
de tenir un duro d’escola i sabia
com estaven els comptes, perquè
en una butxaca hi duia les entrades
i a l’altra les bestretes. Va ser, com
veis, president uns set anys. Va
saber envoltar-se d’un bon equip
de feina, entre el qual es trobava
el seu vicepresident, en Julià Carrió
Mesquida, un home molt feiner
que coneixia tothom. Treballava a
Hierros y Aceros de Mallorca, de
Can Verga, i la seva feina consistia a
esser de bon matí al port de Palma
per fer la descàrrega dels vaixells
que arribaven carregats de ferro.
Artanenc de naixement, es passava
el dia al Bar Triquet, al Bar Avenida,
Can Salat o ses Set Portes, i també al
Bar Kito, seu del CC Insular, de molt

Juliá Carrió
Mesquida,
vicepresident a
la FBC amb mon
pare i jo.
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Jean Bouchet,
un belga força
extravagant
però bon
col·laborador
de n’Andreu
Canals.

J. Mª Bermejo,
realitzador de
TVE, enamorat
de Mallorca i del
ciclisme.
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de renom i sempre amb bons equips, on arribaven totes
les exclusives. Contactava amb tots els que arribaven
a Ciutat dels pobles i controlava d’aquesta manera
totes les carreres de fires i festes de Mallorca. Feia de
secretari Jeroni Massanet, un home culte que tenia tota
la paperassa a mà, una mica aferrat als vells sistemes. El
tresorer era Tòfol Carrió Negre, i altres vocals eren Miquel
Cabot, Bernat Capó (seleccionador), Gaspar Serra, Tomeu
Oliver «de Las Campanas», en Bernat Comes «Beco»
(redactor esportiu al Diario de Mallorca) i els preceptius
vocals d’Educació y Descanso, Miquel Pinya, Antoni
Jordà en representació d’Educación y Descanso, i també
temps enrere (jo ja no ho vaig viure) hi tenia una plaça
reservada la Guardia de Franco, que solien organitzar
una o dues carreres a l’any amb llicències i el personal
tècnic de la mateixa FBC i del Frente de Juventudes, del
qual no record el representant. El president del Col·legi
d’Àrbitres era Don Francisco Miravet, un home de molta
categoria i seny. El fill i el nét també foren àrbitres. Per
primera vegada, la federació tengué local propi (llogat)
a un primer pis del passatge Maneu, que donava a les
Avingudes de Palma. Abans era a les dependències del
Frente de Juventudes, una organització franquista que no
feia res malament, ni res bé.
Mon pare, tot i el poc bagatge cultural que atresorava,
va ser capaç d’organitzar un campionat d’Espanya de fons
en carretera l’any 1965, que guanyà el ciclista Antonio
Reproducció del cartell del XXIII
Gómez del Moral, i un altre de muntanya l’any 1964,
Campionat d’Espanya de Muntanya.
que guanyà Joaquín Galera. També, fins a quatre voltes a
Mallorca de professionals. A la darrera d’aquestes voltes,
el meu germà, que ajudava molt eficaçment en l’organització, aconseguí el concurs, per amistat, del campió Eddy Merckx
i el seu equip Faema. El que passà fou que Merckx, després de guanyar l’etapa reina completament destacat a Palma, no
es trobà bé durant tota la nit per sortir l’endemà. En Mateu volgué forçar una mica aquesta situació i endarrerí per dos
cops la sortida de l’etapa, que anava des de s’Arenal fins a l’hipòdrom de Son Pardo, on els corredors havien de donar
unes voltes i l’esprint final. La cosa anà i no anà. El cas és que en partir el pilot, abans d’arribar a Montuïri, quan Merckx
ja s’havia retirat, i comandat pel corredor del Ferrys, José Pérez Francés, s’aturà ben enmig de la carretera. Corralines del
jurat tècnic i promeses d’escurçar el nombre de voltes a l’hipòdrom permeteren que la carrera continuàs. Mon pare, tot
enfurismat, en arribar a la meta (tal volta la darrera etapa) anuncià la seva immediata dimissió.

66

CICLISME, CICLISTES I BICICLETES A S’ARENAL - Retrospectiva vista per la família Canals

A la placeta entre els carrers avinguda d’Amèrica, cantonada amb el carrer dels Tamarells, ben al mig de l’hotel Géminis
i Almacenes Femenías, on hi ha un petit camp poliesportiu, l’Ajuntament palmesà honorà el meu pare amb el seu nom:
Poliesportiu Andreu Canals. A hores d’ara no sé gaire bé com està tot això, ja que mai hi va haver una concreció. També
era en possessió de la Medalla al Mérito Ciclista, que li atorgà la Delegación Nacional de Deportes de mans del seu
delegado nacional, Don José Antonio Elola Olaso (una mena de ministre d’esports) el dia 1 d’abril de 1968.

43. Les arribades triomfals
a Mallorca d’en Guillem
Timoner
Esmentar aquí el gran palmarès del felanitxer no és
possible. Més de 25 anys dedicat professionalment
al ciclisme, durant els quals arreplegà vora de trenta
títols d’Espanya en totes les especialitats de pista i gran
nombre de carreres a tots els velòdroms d’Europa,
també en circuits urbans i en carretera, i la friolera de sis
títols mundials a l’especialitat rere moto de mig fons. El
primer en una ja avançada edat per a un esportista d’alt
nivell, i el darrer a Anoeta (Sant Sebastià) quan tenia 39
anys. Un cop retirat, va tornar a la competició amb 62
anys! Molts anys per a un esportista d’elit. Caparrut,
no volgué escoltar els que l’aconsellaven. Guanyà el
Campionat d’Espanya rere moto i la FEC no tengué més
remei que inscriure’l per defensar Espanya a Barcelona
als mundials de 1988. Jo i tota la meva família hi érem,
amb el seu germà Toni, i la decepció al velòdrom de
la Vall d’Hebron fou grossa. Guanyà Horst Schutz, de
la RF Alemanya, i Max Hürzeler (Suïssa) fou segon. En
Guillem no va poder classificar-se per a la final.
Eren moments en els quals Europa dominava el
ciclisme mundial i l’especialitat feia furor, tant que la
cursa era la cloenda als campionats mundials de pista
(era obligat ser velòdrom descobert i amb un mínim
de corda de 333,333 m) precisament per possibilitar
grans velocitats. Teniu en compte que el que guanyà
a Leipzig (ex República Democràtica Alemanya ) ho va
fer a 82,60 km/h. De mitjana a la distància de 100 km
i voltes de fins a 100 km/h.

El president del CC Arenal, R. Araujo,
felicitant els campions del món de l’any
1965, G. Timoner i M. Mas, davant el San
Diego.

El. G.D. Hoteles de Mallorca a la terrassa del
Bar Canaletas.
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Les arribades a Palma d’en Guillem eren multitudinàries, tant si ho feia per mar o amb l’avió. Fos dia de festa o feiner,
tant de matí com d’horabaixa. Totes les autoritats, totes, eren a la seva arribada i des d’on fos s’organitzava la comitiva
que passava per davant els principals edificis públics i els carrers més cèntrics, per acabar a la plaça de Cort i mostrar-se
al balcó. A la plaça no hi cabia una agulla. Invariablement, any rere any, l’itinerari era cap as Molinar, es Coll d’en Rabassa,
Llucmajor, Campos i Felanitx, on la festa era més grossa, molta més gent i més bulla.
Mon pare va tenir l’honor, durant la seva presidència, de ser a l’organització de dues d’aquestes popularíssimes
benvingudes del campeonísimo. Mai donà el braç a tòrcer i aconseguí que el 1964 i 1965 (aquest any també amb el
campió mundial, en Miquel Mas Gayà) la caravana passàs per s’Arenal. L’aturada era davant el San Diego i el president
del CC Arenal i amic seu, mestre Rafel Araujo «de Cotxeres» feia entrega d’un ram de flors a na Francisca, la seva dona,
davant una gentada. El cotxe americà descapotat marca Chevrolet (o era un Buick? potser sí) de mon pare el conduïa
molt ufanós el belga Mr. Jean Bouchet, l’encarregat de dur-lo fins al seu poble. També el primer any ho féu amb el Florida
descapotable d’en Sebastià Grimalt «Segri».

44. 
Federico Martín Bahamontes i
l’equip Margnat-Paloma

Federico M. Bahamontes,
guanyador a un Tour de
França l’any 1956.

L’any 1962 l’equip Margnat-Paloma, que tenia com a cap de files el mític
Federico Martín Bahamontes (Santo Domingo de la Calzada, 1928), es va
allotjar a l’hotel San Diego per fer-hi una estada d’hivern i començar els
entrenaments (res a veure amb els sistemes que són a l’ús avui dia). No
sé bé com s’ho va manegar mon pare, però el cert és que el cost de la
seva estada s’havia de cobrir amb corregudes i match-omniums a les pistes
i voltadores de l’illa, com les de Tirador i Campos, les voltadores de centre a
Sineu i Vilafranca, les de Pollença i Sant Llorenç, que eren al camp de futbol
que xapaven per la meitat estreta de terra i peralts cimentats. La novetat
va tenir prou èxit. L’equip comandat per l’Águila de Toledo estava compost
per una majoria de francesos i també d’altres nacionalitats, i els espanyols
Juan Campillo, Ramón Mendiburu (després fou seleccionador nacional) i
Luís Otaño. De director hi era el francès Raoul Remy i molts eren els ciclistes
que passaven per l’hotel per saludar el primer espanyol guanyador del Tour
de França del 59. Segon el 63, tercer el 64, quart el 56, a més de sis títols
de rei de la muntanya i moltes etapes. Fou campió d’Espanya dues voltes a
Astúries, una a Madrid, una a Los Puertos i etapes a la Volta a Espanya, Itàlia
i França (foren molts sonats els duels amb Loroño).
Es retirà el 1965 i muntà una tenda de bicicletes i material esportiu a
Toledo, on la seva família s’havia traslladat quan tan sols era un nin.
Tengué la primera bicicleta el 1948 i la professional el 1954. Fou promotor i
organitzador molts d’anys de la Volta a Toledo.
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45. Pere Canals Morro
Jo, que seguia l’etapa de paquet en una moto que conduïa el seleccionador nacional, Gabriel
Saura, vaig esser testimoni d’aquella feta de l’hipòdrom abans esmentada, en una actitud
una mica passiva, ja que no tenia res a veure amb l’organització. Però el cert és que aquest
esdeveniment em va promocionar al càrrec que el meu pare deixà vacant. Fou tanta la
insistència de Gabriel Saura que en arribar a l’hotel es posà en comunicació amb Lluís Puig
(president de la Federació Espanyola) i el mateix dia tot era pastat i cuinat. Jo ja era casat i
amb fills i, a més a més, tenia esment de bona part del nostre negoci hoteler.
Vaig esser molt ben rebut per la Junta Directiva de la Federació, que vaig mantenir íntegrament
i em vaig posar a fer feina, primer una temporada d’aprenentatge, fins que aterrat i ben
assegut, vaig començar a fer propostes i prendre decisions. L’oficina estava oberta els migdies,
per facilitar així els contactes amb els organitzadors, i els horabaixes, en horari més ample, per
atendre sol·licituds de llicències i altres feines administratives. Aquell temps ja començava a
ser difícil aparcar a les Avingudes de Palma i em vaig encaparronar a comprar un pis al carrer
de Francesc Fiol i Joan núm. 2, que l’aparcament era aleshores molt a l’abast de tothom. La
compra la vàrem fer a l’amo Andreu Oliver, per a qui la millor propaganda era pisos a largos
plazos Andrés Oliver. Teníem deu anys per pagar i tot el finançament era a càrrec seu (firmarem
120 lletres de canvi). Això va possibilitar tenir unes instal·lacions més amples, més modernes,
més tranquil·les, amb més llum i uns quants
despatxos que eren per als àrbitres i per al
president. A hores d’ara aquest pis encara és
propietat de la Federació. Les oficines són
ara al Palma Arena.
En un primer intent per democratitzar en
part la Junta, on vaig donar entrada a un
dels clubs elegits «democràticament» i
també un representant dels ciclistes, vaig
fitxar en Miquel Coll Homar, que sempre
va esser al meu costat. Feia feina, corria,
organitzava carreres i no guanyava mai. Un
dia a les festes del seu barri, es Secar de
la Real, vaig posar d’acord tot el pilot, una
vintena, i entre tots li donàrem una gran
alegria en guanyar destacat la cursa. Perquè
no perdessin cap dobler, el premi al primer
classificat es va duplicar. No sé si ell ho sap,
però no li ho vaig dir mai. Cal dir que aquell
temps sols existien les categories de juvenils,
aficionats, independents i professionals. A la

Biel Saura,
seleccionador
nacional de
pista. Any 1964.

A l’esquerra el Governador Civil, Don Víctor Hellín
Sol, a una recepció de l’organització del Cinturón
Ciclista Internacional a Mallorca.
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junta també hi era en Pep Escales, un bon corredor a la pista i especialista
de mig fons rere moto, diverses vegades campió d’Espanya.
El president del col·legi d’àrbitres i cronometradors de ciclisme era en Pere
Josep Mulet, tan bon àrbitre cronometrador com malacarós, que arribà a
internacional, conegut al seu poble, Santa Maria, amb el sobrenom d’«es
Motxuelo».
En Toni Timoner va ser bon col·laborador meu. Entre d’altres organitzà
una cursa al Tirador, de mig fons amb deu equips en pista. Cosa mai vista.
Jo no en vaig organitzar cap mai, de volta, però sí la primera Challenge
d’Espanya, que no era altra cosa que una classificació general als punts,
segons les classificacions de tota la temporada, de tal manera, però, que
importava sobretot la participació i els set o vuit millors, que eren Fullana,
Julià, Cañelles, Mascaró, Fanegas i Cerdà. Pràcticament no tenien opció a
la victòria, ni als bons diners de la general que es repartien en acabar la
Miquel Coll Homar.
temporada (300.000 pessetes d’aquells temps, que eren moltes) a causa
de les seves sortides a la Península i la pèrdua de participació al calendari
Passió pel ciclisme.
balear. Aquests diners eren, en conseqüència, per als corredors menys
dotats, i així estimulava la seva participació en uns anys de poques llicències. Vaig envestir, amb l’ajut de la FEC, a la
recuperació de les voltadores de Sineu, Santa, Maria i Vilafranca, amb resultats satisfactoris. Després...
Les meves quatre temporades com a president ho foren a un ritme desenfrenat, i entre migranyes, la família (fins i tot la
paterna), el negoci i alguna emprenyadura, vaig dir basta, malgrat el disgust i les pressions sobtades dels companys de
junta perquè no partís.

46. Adolfo Giné Gala (Huerta Bitem, 1949) i els tortosins
Vaig conèixer n’Adolfo l’any 68 en ocasió de disputar-se el Tour de la Mediterrània, una volta atípica de tres dies que
organitzà el CC Arenal per a juvenils i aficionats de segona categoria (la carrera era sempre per camins sense asfalt).
Amb ell vengueren Pedro Moreno, Ángel Zapata, Pascual Fandós, Fausto Schafer i Secundino Messeguer. S’allotjaven en
un dels meus hotels i el seu comportament com a esportistes i com a grup fou molt correcte. Eren anys que la manca
de llicències feia difícil arribar al final de la temporada, precisament el mes d’octubre, en què tenien lloc les millors
carreres del calendari balear: la de Fires a Llucmajor (la més ben pagada), el Trofeu Andreu Oliver, el Cinturó de Mallorca i
qualcuna més. Els vaig proposar de quedar-se dues setmanes més. L’hotel estava pagat i faria el possible per trobar algun
patrocinador i poder ajudar amb les despeses (Bacomo, Licores Morey, Cafetería San Diego...).
Durant els quatre anys que vaig ser a la Federació Balear de Ciclisme foren amb nosaltres. El cap era n’Adolfo i en
retirar-se uns anys després va formar part de la nostra empresa, des del 73 fins al 87. Entremig, associat amb en Mateu
Perelló, va muntar un xibiu, Sa Foganya, que funcionà a ple rendiment del 14de maig de 1983 fins al 1987, que rescindí
el contracte de col·laboració i retornà a les seves arrels tortosines per fundar el restaurant El Parc, ben modern i amb
70

CICLISME, CICLISTES I BICICLETES A S’ARENAL - Retrospectiva vista per la família Canals

molta feina. D’ascendència familiar pagesa
però acomodada, el pare, amb títol de perit
industrial, era professor a l’escola de mestria.
El 1974 es va casar amb na Lola, amb qui
ha tengut el seyu fill Adolfo, amb estudis
de cuina a Sant Sebastià, a l’escola de Lluís
Eguízar, bressol dels Arzak, Koldo Royo i
Subirana, entre d’altres, per tenir esment als
plats de la cuina del restaurant, i la seva filla
Marimar, que fou una gran ciclista fèmina. El
matrimoni, per discussions banals, petiteses,
es va separar i divorciar després. Jo, la meva
dona i els fills Andreu i Pedro vàrem ser a
Moscou amb ells dos fent vida normal de
matrimoni. I per què no us tornau a casar?
els vaig dir. N’Adolfo deia que no, que així
estaven molt bé, però des del 2006 són casats
de bell nou i vist de fora pareix que tot rutlla
molt bé. El restaurant ara l’han traspassat.
N’Adolfito (fill) es dedica a la comercialització
de taronges del seu tarongerar de més de
20.000 arbres i na Marimar, amb dos fillets i
el seu company estan per Mallorca, on han
aconseguit feina i són feliços.

Membres del CC Arenal a una excursió a Tortosa.
Joaquín Olmos, coetani d’Andreu Canals, dos
campionats d’Espanya de fons en carretera i dos
campionats per regions. A la mateixa foto: T.
Bestard, P. Canals, T. Font, M. Nadal, A. Giné i V.
Coll, travessant amb la seva barcassa el riu Ebre.

47. El Jette Esportief-Airtour de Brussel·les
Les quatre temporades que vaig ser responsable de la
FBC vaig tenir molt bona relació amb aquest equip belga
que s’allotjava a la urbanització de Tolleric, al complex
El Dorado. Varen ser dels primers equips estrangers
a prendre part al Cinturó de Mallorca, i tant el seu
president (el senyor Vermeulen) com el secretari (el
senyor Crombé) tengueren amb mi moltes atencions.
Cada any estàvem convidats a anar a Brussel·les a una
trobada ciclista internacional amb un equip mallorquí de
sis corredors. La cursa de tres etapes es desenvolupava
en un circuit urbà nocturn a Skarbeck, un dels molts
municipis de Brussel·les. Es tractava d’una petita cursa
amb una contrarellotge individual i la tercera etapa pels
camins infernals empedrats que tots coneixem de les

El Sr. D. Meuter, president del Jette Sportief.
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seves clàssiques (el pavés). Ara no sé què és de l’equip,
no vénen a Mallorca i els dos amics meus ja són morts.

48. Mateu Canals Morro,
1985-1986
Entre el 1985 i 1986, prop de dos anys, en Mateu
Canals Morro guanyà per primer cop unes eleccions
democràtiques a la Federació. La seva capacitat
organitzativa i d’innovació l’abocaren a emprendre una
gran feina de promoció i patrocini del ciclisme, que
provocà un augment espectacular de competicions a
molts de pobles de Mallorca. No sé molt bé per quines
cinc-centes, no comptà mai amb la benvolença dels
periodistes que més escrivien de ciclisme, i el segon any
presentà la dimissió amb la intenció de presentar-se a la
presidència de la Federació Espanyola, que no guanyà
per pocs vots.

A la foto: J. Serra, J. Bordoy, P. Canals,
F. Trujillo, B. Artigues, P. Quintana, a
Brussel·les, convidats per el Jette Sportif.

M. Canals amb Joan Sastre “Coixet”, mestre de ciclistes. El seu fill fou un bon ciclista,
especialment a la pista i molt elegant.
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49. Andreu Canals
Salvà, 20012007
Del meu fill Andreu (2001-2007), quasi
vuit anys al capdavant del ciclisme a les
Balears, cal dir que va tenir uns inicis
molt convulsos, ja que es va enfrontar
en unes eleccions al seu predecessor,
Antoni Vallori. La federació anava
molt malament, s’havien perdut
carreres importants i hi havia un
descontentament generalitzat en
tots els estaments ciclistes. A més,
l’anterior president havia fet de la
federació el seu racó privat, i de fet
no se li coneixia altra activitat que no
fos la de president de la federació.
Finalment, n’Andreu guanyà les
eleccions contra tot pronòstic (sempre Andreu Canals al Consolat de Mar a la presentació
és molt difícil guanyar a qui maneja d’una Challenge de professionals. Amb Joan Flaquer,
els ressorts del poder) i es va trobar Jaume Matas, Rosa Puig i na Dolça Mulet.
un veritable solar. Sols en reparacions
i adequació del local vàrem gastar dos milions de les
antigues pessetes. N’Andreu sempre diu que del que
se sent més orgullós és d’haver sanejat una entitat
en fallida, i sobretot d’haver retornat la dignitat a una
institució que té més de 100 anys d’existència. Només
una dada molt significativa: n’Andreu es va fer càrrec
de la federació amb un total de gairebé 900 federats
l’any 2001, i l’any 2007 eren quasi 2.000 (entre ciclistes,
entrenadors, àrbitres i clubs). Es va fer un gran esforç
per modernitzar-la, per normalitzar-la des del punt de
vista de la nostra llengua, i es va donar un gran impuls
al ciclisme de base i a la disciplina de pista.
N’Andreu sempre podrà dir que sota els seus anys
de mandat es va crear un equip ciclista professional
(UCI pro Tour) amb la marca «Illes Balears», que es
va construir un nou velòdrom a la ciutat de Palma, el

Manolo Hernández el dia que m’entregà una
placa quan vaig acomiadar-me de les meves
tasques a l’organització de la Challenge.
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millor d’Espanya i un dels millors del món, i que per primera i única vegada en la història
de la nostra comunitat es varen celebrar uns campionats del món de ciclisme en pista.
N’Andreu no va finalitzar la seva segona legislatura al capdavant de l’FCIB, perquè va
dimitir mesos després de la disputa dels campionats del món de pista, en faltar poc
manco d’un any. Va deixar la federació en bones mans: les del seu vicepresident i amic,
Arturo Sintes.
N’Andreu fou director general de la Challange Volta a Mallorca durant 5 anys (1996–
2001) i jo mateix xofer durant 15 anys del president del Jurat Tècnic UCI, on la meva
tasca de RRPP va esser molt important a l’hora de puntuar la carrera i poder pujar de
categoria. En el mateix cotxe hi havia en Sergi Valdivieso en tasques de «radio vuelta».
Imprescindible avui dia a les curses ciclistes.

El meu fill Toni
encara ben jovenet.

50. Antoni Canals Salvà i Pedro Canals
Salvà
Durant els primers quatre anys de n’Andreu a la FCIB, el seu germà Antoni fou el
vicepresident econòmic i realitzà una molt bona tasca, ja que els començaments foren
molt problemàtics, en trobar-hi poc o res i molt mal organitzat.
Era dins l’organització dels campionats del món 2007 al Palma Arena, en qualitat de
«relacions externes», una mena de RRPP on cabia tot: traductor i visitador als hotels
on estaven allotjades les diferents delegacions nacionals participants, intèrpret,
responsable de notes oficials de l’UCI i també de distribuir els horaris dels entrenaments
a la pista, els boxs a la pelouse, els vestuaris i un caramull d‘etcèteres.
Durant les dues legislatures (vuit anys) mai deixà de ser assembleista a la Real
Federación Española de Ciclismo, i les seves propostes sempre anaven encaminades
cap a les necessitats i millores del ciclisme illenc i balear.
Vull llançar unes retxes de lloança al meu fill Pedro. En entrar n’Andreu a La Federació,
es va trobar amb una mena de guerra oberta dels àrbitres i cronometradors, no se sap
ben bé contra qui ni què. La temporada era damunt i la majoria d’àrbitres feien vaga.
N’Andreu va haver de córrer per reclutar gent disposada a ajudar com fos. En Pedro ha
estat àrbitre autonòmic al llarg de deu anys, i pel que m’han contat els mateixos àrbitres
veterans, un cop arreglats els problemes, sembla que no ho feia gens malament. Trob
molt meritosa la seva decisió d’ajudar el seu germà gran.

El meu fill Pedro
un dia de cursa a
s’Estanyol.

En Pedro (Pedrito, per allò de ser el menut), de nin sempre va ser «grasset» i jo el feia
competir... Si algun dia, perquè un altre nin hagués caigut o foradat, no arribava darrer,
era una victòria. També els dissabtes el feia anar amb el grup i no ho feia malament,
fins que en arribar el dia dels seus 18 anys i considerar-lo major d’edat, li vaig dir «ara
fas el que vulguis». I ho va fer, penjà la bicicleta i mai més hi ha tornat.
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CAPÍTOL IX
És en aquest capítol on parlaré del fet que per un dia em vaig sentir «diputat al Congrés», i estic molt orgullós d’haver
aportat el meu granet d’arena per millorar la seguretat vial de tots nosaltres, els ciclistes.

51. Les rutes cicloturístiques i altres carreteres
Amb el primer Pacte de Progrés s’inicià el projecte de rutes cicloturístiques que va tenir el seu bessó a sa Marina de
Llucmajor. El seu impulsor fou el no menys polèmic i criticat exconseller de Turisme Celestí Alomar. Tant jo com el meu
fill Andreu (aleshores president de la FCIB) vàrem tenir un paper destacat en el disseny o l’elecció de rutes i camins que
formarien part, poc després, de les rutes cicloturístiques del nostre municipi.
La idea era clara: arreglar i asfaltar camins (gairebé tots estaven ja enquitranats però sols eren transitables en cotxe) que
poguessin formar una xarxa cicloturística que buidàs les carreteres principals de
ciclistes i milloràs la seva seguretat vial. El camí de s’Àguila, el camí de sa Caseta,
el camí de Cas Busso, el de sa Torre o el del Palmer, el de Son Marrano i el camí
vell d’Algaida etc., ja són ben coneguts avui dia, no tan sols pels ciclistes locals,
sinó també pels milers i milers de cicloturistes estrangers que ens visiten cada
any.
El primer tram es va inaugurar el dia 17 de novembre de 2001. Nosaltres férem
una volta per la nova ruta del camí de s’Àguila i en arribar als Talaiots hi havia
el conseller de Turisme, Celestí Alomar, i el batle de Llucmajor, Lluc Tomàs, que
també feren una volta. Hi va haver una mica de festa i ens regalaren unes camisoles
en record de la diada. A la resta de Mallorca també hi ha rutes cicloturístiques, i
com a Llucmajor també altres per als usuaris de la MTB (mountain bike).
Pel que fa a la seguretat vial, és de capital importància una bona senyalització, la
neteja de les voravies de vidres i animals morts per on circulen molts dels ciclistes
a Mallorca, i també que els automobilistes sien una mica més indulgents, que
recordin que fa poc les ordenances estatals del trànsit es varen canviar i que
ara el codi de circulació protegeix més el ciclista, en definitiva el dèbil d’aquesta
«guerra». Cada any, dos, tres o més accidents mortals es produeixen a l’illa entre
tants ciclistes que ens visiten i és cosa molt llastimosa.

52. La seguretat vial i el nou codi de
trànsit. Jo al Congrés dels Diputats
El dia 29 de juny de 1995 vaig rebre un escrit del Congrés dels Diputats firmat
pel seu president, el nostre paisà Fèlix Pons Irazazábal, en què em convocaven
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Javier Jacome Gil,
amb la camisola
commemorativa de
la inauguració de la
primera ruta cicloturista
de 13 km. Era el
17/11/2001 als Talaiots.
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a la reunió de la Comissió d’Educació i Cultura, davant la ponència encarregada d’abordar l’estudi i el seguiment dels
accidents de trànsit ocorreguts en carretera per la pràctica del ciclisme, les seves causes i les recomanacions per a la seva
prevenció i correcció. La mesa per a aquesta ponència estava convocada per al dia 4 de setembre de 1995.
La reunió havia estat acordada en una entrevista, després d’una ràpida salutació, amb el diputat del PP per Pontevedra,
el senyor Ángel María Parreño, que era un dels ponents.
Arribat el dia partírem la meva dona i jo cap a Madrid i cercàrem hotel prop del Congrés dels Diputats. Anava preparat
amb moltes dades i estadístiques que havia cercat a la Delegació Provincial de Trànsit. També del que es feia a altres
països i comunitats autònomes, i tota la informació que duia recopilada dins el meu capet. Hi vaig esser l’endemà al matí
ben abans de l’hora que havia estat convocat. Fórem molt cortesament rebuts, passàrem els corresponents controls de
seguretat. A n’Antònia, la meva dona, un dels molts bidells li mostrà un poc el palau, i a mi, a l’hora fixada a la sala on
estava reunida la mesa, em presentaren a tots els presents, diputats del PSOE, del PP i altres partits que no record, una
quinzena de persones entre els esmentats, jo, secretaris, taquígrafes i tècnics de so i imatge, i tot quedà enregistrat. La
meva aportació va ser sols un granet d’arena però tenc l’honor d’haver estat el primer a la roda d’assistències, ja que
posteriorment hi anaren Miguel Indurain, Perico Delgado i altra gent de més renom i categoria que jo.
En acabar, sempre de la mà del senyor Carreño, anàrem a saludar el president Fèlix Pons, amb qui vaig tenir una curta
conversa i m’obsequià amb una carpeta de pell del Congrés dels Diputats (made in Thailand). Seguidament, amb el
diputat per Pontevedra anàrem a dinar al restaurant del Congrés, que curiosament aquells dies era a l’altra banda de la
Carrera de San Jerónimo.
Així, després d’escoltar molts pros i contres, es va fer la darrera reforma del Codi de Trànsit, en què s’introduïren sensibles
millores per a la seguretat del ciclistes. L’obligatorietat d’emprar el casc, de dur vestimenta molt visible i reflectant, la
neteja de les voravies i l’adequació dels quitamiedos. L’obligació dels cotxes de tractar els ciclistes com si fossin, a tots
els efectes, un altre vehicle en els avançaments, la possibilitat de poder anar de dos en dos, la prohibició de dur cascs de
música sobre la bicicleta i també la prioritat del pilot en entrar a una rotonda i ser considerat una sola unitat de trànsit.
Totes les meves despeses varen esser ingressades al meu compte corrent, i estic molt content de tota la visita. Sols un
emperò: no haver pogut visitar l’hemicicle on les seves senyories fan els debats i tenen les bregues.

53. El primer intent seriós d’organitzar uns mundials
L’any 1998 l’Associació Hotelera de la Platja de Palma, que presidida el llucmajorer Miquel Vidal, amb el suport del Govern
de les Illes Balears (aleshores governat per Jaume Matas) va engegar el projecte de sol·licitar ser seu dels Campionats
del Món de Ciclisme en Ruta 2001. N’Andreu Canals fou el gerent de la candidatura, i el president, l’empresari Tomeu
Sbert (Júnior). Foren mesos de molta feina, preparant recorreguts, dossiers, visites dels inspectors de la UCI, etc. Palma
era candidata, igual que Villach (Àustria), Hamilton (Canadà) i Lisboa (Portugal). A mesura que els mesos passaven,
s’incrementava l’optimisme per aconseguir aquest esdeveniment tan important a la Platja de Palma. Sens dubte (i així
ens ho havien fet saber els mateixos dirigents de la UCI), el nostre dossier era el millor amb diferència, tant per la
presentació com pel contingut. Teníem els recorreguts i els equipaments que sol·licitava l’organisme internacional, els
hotels, l’aeroport molt ben comunicat amb tot Europa, el clima... Jo, un cop més, vaig esser l’encarregat de cercar més
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de cinc milions de les antigues pessetes entre els hotelers i agents de viatges. Veritablement, la col·laboració trobada fou
extraordinària. Més com més important era l’hotel o la cadena hotelera.
El setembre de 1998, una delegació balear, encapçalada pel conseller d’Educació Cultura i Esports, el president de la
FCIB el meu fill Andreu, el president de l’AHPP Miquel Vidal, Tomeu Sbert (Júnior), Albert Candela, Ventura Blach, jo
mateix i altra gent de la candidatura, partírem cap a Valkenburg, on se celebrava el Congrés de la UCI i es decidien
les candidatures per als Mundials de Ciclisme de 2001 en les seves diferents modalitats. El vespre anterior a l’elecció,
la nostra candidatura va oferir un còctel als membres del Comitè Director de la UCI, i fou allà on el vicepresident de
l’organisme, l’italià Omini, ens digué que la nostra candidatura era la millor però que en el darrer moment Lisboa havia
posat 300 milions de pessetes sobre la taula, i si nosaltres érem capaços d’igualar l’oferta, els mundials vendrien a Palma.
Tots els membres de la candidatura acordàrem per unanimitat i per responsabilitat amb la nostra ciutadania que podíem
millorar algunes de les nostres condicions, però mai posar aquesta quantitat ingent de diners sobre la taula.
I fou així com Lisboa, que acabava de celebrar l’Exposició Universal, organitzà els Mundials de Ciclisme en Ruta l’any
2001. Finalment, un espanyol, Óscar Freire, s’endugué aquell campionat (el segon dels tres que té), i així es va fer una
mica de justícia a la nostra candidatura.

54. El Palma Arena i els campionats del món
Mentre el meu fill Andreu
fou president de la FCIB es va
fer una important feina per
impulsar la pista a la nostra
comunitat. Durant molts d’anys
havia estat una especialitat a
punt de desaparèixer i es varen
recuperar una gran quantitat
de curses tant a nivell local
com nacional. La federació
va exigir als diferents partits
polítics que es presentaven a
les eleccions autonòmiques
de 2003 que incloguessin en
el seu programa electoral la
construcció d’un nou velòdrom
cobert per a la ciutat de Palma.
Una vegada el PP guanyà
les
eleccions
començaren
els estires i arronses, però
la federació sempre es
mantingué ferma amb la seva
voluntat que es construís un

P. Canals, J. Pons, M. Vidal, T. Sbert i A. Candela a la
ciutat holandesa de Maastrich l’any 1998 per presentar la
candidatura de la Platja de Palma als Mundials de Ciclisme
de 2001.
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nou velòdrom. Finalment, el meu fill
proposà a l’aleshores director general
d’Esports, Pepote Ballester, la celebració
d’un campionat del món de ciclisme en
pista, que facilitàs la construcció del
nou velòdrom. Fou així com començà la
història del Palma Arena. S’ha de dir que
des de la federació mai es va reclamar una
instal·lació d’aquestes característiques,
però els polítics finalment volgueren
fer una instal·lació emblemàtica... que
malauradament també ho ha estat, però
per altres circumstàncies.

Sander Douma, arquitecte de la pista del Palma
Arena, client nostre a l’hotel Ayron Park, amb
Sebastià Sampol i Xavier Xamena.

Abono als mundials de ciclisme en pista, Palma de
Mallorca 2007.
Continua a la pàgina 91
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Mentrestant, el nostre campioníssim
Joan Llaneras, que tenia en ment la seva
retirada, decideix allargar una mica més
la seva carrera esportiva per participar
als campionats del món de la seva terra.
Tenia moltes possibilitats a dues proves:
als punts i a l’americana, formant parella
amb el català Isaac Gàlvez. Però un
desgraciat accident a la pista de Gante,
el novembre de 2006, va acabar amb la
vida de n’Isaac i la participació d’en Joan
als mundials de Palma perillà durant
algunes setmanes. Finalment, en Joan
decidí participar a les dues proves per
honrar la memòria del seu amic i es va
preparar com mai per guanyar a ca seva.
Un dissabte horabaixa del mes de març de
2007, el Palma Arena estava ple de gom a
gom per veure el seu campió (ja campió
olímpic i sis vegades campió del món).
La carrera de puntuació fou perfecta
i en Joan guanyà amb una autoritat
aclaparadora, adjudicant-se així el seu
setè campionat del món. La cerimònia
protocol·lària fou molt emocionant, amb
un record per a la figura del seu amic
Isaac, mort un any abans, en la qual ni en
Joan ni gairebé tota la gent que omplia
el velòdrom varen poder evitar els plors i
una emoció desbordada.
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REPORTATGE GRÀFIC

L’equip Lotto l’any 1960.

Toni, Andreu i Pere Canals, a
una volta a Menorca.
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Escut CC Arenal.

Pedro Parets i Pedro Canals, encara
ninets devers l’any 1980.
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A la dreta: Els guanyadors al
Secar de la Real 1969 i la parella
de la Guàrdia Civil (el de la dreta
en Santiago Pérez “Rubio”).

Sota aquestes línies: Magnífica
aquarel·la, de Pat Dot Houghton,
del “Thursday Club” de Bill Smith
(mort el 23 de gener de 2006).
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La nostra paisana Marga Fullana, “La
Gasela de Sant Llorenç”, campiona del
món de BTT en diverses ocasions.

Impressionant imatge d’un paracticant de
BBT.
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Pedro Canals, Jaume
Payeras, Pere Canals,
Jan Ulrich, Antònia
Salvà, Peter Becker i
n’Andreu Canals, als
salons de l’hotel San
Diego.

D’Ayamonte a San
Antonio de Vila Real
(Portugal), creuant el
riu Guadiana.
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Ermita de Cullera, any 1995.

Leon Van Der Linden, sempre amb
nosaltres al mes d’agost.
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A Roses, l’any
1998.

A Torrox, l’any
2004.
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El CC Arenal a
l’hotel Atlántico,
l’any 2003.

Alfàs del Pi,
l’any 2007.
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Hotel Arena
Center a Santa
Susana, l’any
2006.

Sancti Petri,
l’any 2001.
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El grup
d’arenalers a
Isla Cristina.

El grupet
de San
Diego amb
l’uniforme
de “K” a
la plaça
Miramar,
l’any 1990.
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A la dreta: L’equip del
Tenis Arenal a la Volta
a Mallorca de veterans,
l’any 1988.

Sota aquestes línies:
A. Giné, director
esportiu i Pere Canals,
sponsor, amb tots els
ciclistes de categories
inferiors.
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A l’esquerra:
Lourdes Canals
Payeras, la meva
néta en un posat per
mostrar la camisola
del Tenis Arenal.
Junt a aquestes
línies: Pere Antoni
Canals Payeras.
Sota aquestes
línies: “Meine
Freunde”, els meus
amics des de fa ja
més de vint anys.
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55. El Centre d’Alt Rendiment (CEAR)
Una vegada Joan Llaneras posà punt i final a la seva carrera esportiva, després de guanyar la seva segona medalla d’or
als Jocs Olímpics de Beigin, rebé una comanda per part del secretari d’estat per a l’esport, senyor Lissavetzky: posar en
marxa el primer centre específic d’alt rendiment de ciclisme en pista arreu de tot l’Estat espanyol. Es tractava d’engegar
un projecte molt ambiciós, amb un pressupost de gairebé 1 milió d’euros, que tenia com a objectiu principal l’obtenció
de medalles als Jocs Olímpics dins la disciplina del ciclisme en pista.
En Joan s’ha envoltat d’un important equip de feina, i entre ells el meu fill Andreu, que és a hores d’ara el gerent
del CEAR. El centre s’ocupa de preparar els millors ciclistes pisters d’Espanya i coordinar amb la selecció nacional la
seva participació als principals esdeveniments esportius d’aquesta modalitat: campionat d’Europa, copes del món,
campionats del món, etc.
Ja hem comentat en el decurs del pregó que un altre arenaler, Marcos Fernández, col·labora també en el centre i s’ocupa
de la nutrició i complementació dels seus esportistes.
Després d’un any de
feina ja se’n veuen
els primers fruits, i
ciclistes com Leire
Olaberría, Eloy Teruel
o la quarteta de la
persecució olímpica
tenen
les
seves
opcions per fer un
brillant paper als
propers Jocs Olímpics
de Londres. Encara
que... i com diu en
Joan, els nostres jocs
olímpics seran els de
Rio de Janeiro 2016.
Sort i a guanyar
moltes medalles!

Panoràmica de les modernes instal·lacions al Palma Arena, ple de
gom a gom als Campionats del Món de pista 2007.
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CAPÍTOL X
Tres temes interessants: en Jaume Bennàssar «Jaben» fou el darrer artesà a Mallorca a fabricar quadres de bicicleta, una
petita referència a la cinta de la Festa del Pedal de 1915 i la inclusió de la meva feina ja publicada sobre el Batalló Ciclista
a s’Arenal, en què he afegit dades que crec que són d’interès.

56. Jaume Bennàssar «Jaben» i les meves bicicletes
N’he tengudes poques, la primera –ja he dit que emprava una bicicleta del meu germà–, una bona màquina que m’era
un poc grossa, tenia els canvis al cap del manillar i es podia canviar sense amollar les mans, especialment concebudes
per als sprinters. La segona, que fou la meva primera, la vaig comprar a un ciclista suís, Rudy Williger, que era per devers
un dels meus hotels i accidentalment vaig escoltar una conversa que mantenia amb la seva companyia d’assegurances,
en què els informava que en un accident la seva bicicleta havia quedat feta pols de manera irrecuperable, en el decurs
d’una volta a Mallorca de veterans quan encara en Joan Batle n’era l’organitzador. La tenia davant meu i estava perfecta,
nova, i m’agradà tant que fent-me el desentès i com si no hagués sentit la seva conversa telefònica em vaig atrevir a dir-li
com m’agradava de molt, que era de la meva mida, de color vermell metalizat... el meu preferit. La marca era i és una
de les millors del mercat, Colnago, model Mèxic, de tubs d’acer primets una mica esclafat a cada costat, que li donava
una forma com de tres per banda i, per donar-los resistència, pedals de rastrals com totes les d’aquells temps, canvis al
quadre, encara no eren sincronitzats i del manillar sortien els cables dels canvis, (no més de 6 o 7 corones) i també els
dels frens. A s’Arenal no hi havia ni Ciclos Quintana, ni en Rolando Vila, ni cap altra tenda de bicicletes o reparacions.
És clar, havíem d’anar a Palma, i durant molts d’anys el millor mecànic i encara l’únic fabricant artesanal de quadres (el
darrer) va ser en Jaume Bennàssar Carrió, que tenia botiga al carrer de Josep Darder (del 1974 al 1996) però ja abans
tenia magatzem i taller a Son Cotoner. En Jaume, nascut a Palma (sa Vileta) el 1933, emigrat un any a Anglaterra (per
aprendre l’anglès), en tornar va esser xofer d’autocar uns anys. Per vocació féu el seu aprenentatge a Ciclos Maimó, que
era a la plaça de les Drassanes, mentre que Ciclos Morey era a l’avinguda d’Argentina, (els dos eren cunyats). De fadrí
ja arreglava bicicletes. Casat amb na Maria Cantallops Frau, tingueren un sol fill, Rafel, que com sol succeir, no volgué
continuar al negoci familiar i ara és a l’Ibanat del Consell de Mallorca. En Jaume gaudeix d’una merescuda jubilació en
una molt garrida casa planta baixa a sa Vileta.
Sempre emprà tubs Columbus i Reynolds, de fabricació italiana i anglesa, i les seves bicicletes pesaven 9 kg o 9 kg i mig,
depenent un poc de la qualitat dels accessoris. Els quadres, que eren a mida, costaven entre 30.000 i 35.000 pessetes.
El primer quadre en costà 12.000 i la més cara que va fer costà 120.000 de les antigues pessetes. Ara hi ha companys
que fan voltes amb qualsevol dels nostres grupets amb bicicletes de 12.000 €, que sols pesen 7 o 8 kg. La botiga de
Ciclos Jaben es convertí en centre de reunió de molts ciclistes i aficionats, i molt especialment en temps del CC Baleares,
on tant ell com jo mateix a través de l’Hotel San Diego i amb el patrocini de Carnes Santiago Rubio i també d’Electro
Bauzà fórem capdavanters en organitzacions ciclistes i equips, ja que cobríem tota l’escala, des d’alevins fins a juvenils i
aficionats.
Dit tot això, vull afegir que sempre m’ha agradat recollir trastos vells i alguna antiguitat. Així idò, som posseïdor d’un
velocípede que vaig comprar a l’amo del garatge Madrid, en trobar una botzina original d’un dels seus cotxes antics
i trobar-se en aquells moments sense liquiditat, pel preu de 25.000 pessetes, quan mesos abans ni volia escoltar les
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Jaume Bennàssar “Jaben” i cinc dels sis velocípedes que va fabricar. A la foto:
A. Giné, J. Bennassar, R. Sastre i T. Fons (sols falta la meva).
meves ofertes. També en tenc altres que he restaurat lleugerament, una amb un llum de carbur, l’altra amb un llum
d’oli i la darrera restauració, que m’ha fet en Manolo Olmo, és la que ja he batejat com «La Meridionale», que intuesc
que és el nom del fabricant, i francesa i d’una antiguitat de més de 75 anys. Pesa 16 kg i està equipada amb manillar de
competició, portaequipatges i cartereta per dur-hi el necessari en casos d’avaria o punxades. A la roda posterior duu un
pinyó a cada costat, perquè quan arribava una costa prou aspra es podia capgirar i així tenir un desenvolupament més
suau (a la dreta pinyó lliure i a l’esquerra pinyó fix). La bicicleta (un caramull de ferro vell) és obsequi de la senyora Paula
Salas Oliver i del seu espòs Tòfol, i sé de la seva antiguitat perquè al seu frontis hi ha encara una placa de l’Ajuntament de
Maria de la Salut, datada de l’any 1937. Cal suposar que aquesta hauria de ser la darrera i que possiblement n’hi hagués
altres d’anteriors.
L’any 1983, Adolfo Giné Gala, un exciclista tortosí, es va encaparronar a fer una còpia del meu velocípede. Eren moments
en què la relació amb en Jaume Bennàssar era intensa, i així posaren fil a l’agulla. Varen abaratir costos al màxim però
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amb el pas del temps fabricaren una joia i reberen ofertes de fins a un milió de pessetes. Cap dels dos volgué vendre mai.
Jo mateix he tengut gent prou interessada i qualcun que m’ha dit de posar-hi preu. A tots els he dit que per doblers no
estava i que el gust que pogués tenir un altre, el volia per a mi mateix. Les despeses pels materials costaren unes 35.000
pessetes per cada velocípede. En Jaume hi dedicà moltes hores i sorgiren molts de problemes, les llandes de les rodes,
els rajos, i qualque feina de torner que arreglà amb el conegut ferrer a s’Aranjassa mestre Miquel Cerdó Bover «Pollo».
Les forques quedaren resoltes amb barres de passamans tallades pel mig. Se’n feren sis, i els afortunats foren en Jaume
el primer, jo el segon, ja que els velocípedes, el meu servia de mostra per tota la feina, també Adolfo Giné, que el guarda
com un tresor a casa seva a Tortosa, i els bons amics Jordi Cañellas, (exciclista) Rafel Sastre i Tolo Fons, tots molt ufanosos
d’haver fet tant per a la seva construcció, però la veritat és que sense en Jaume res hauríem aconseguit.
Perquè les còpies no es podien destriar del model original, aquest és ara al museu de La Porciúncula, i jo tenc el meu
exposat a la Cafetería San Diego. He acudit a festes de carrer, carnavals etc. Ara és a Menorca fa ja uns mesos, on Arturo
Sintes, actual president de la FCIB, ha muntat una exposició de bicicletes i ciclisme as Mercadal, amb molt d’èxit de
públic.
La darrera és una Eddy Merckx amb quadre de titani, que vaig rebre personalment de mans del campioníssim corredor
belga a la fàbrica (preciosa instal·lació als estables d’una antiga granja), per un preu quasi de regal. Molt forta i que amb
15 anys sols ha tengut algunes avaries.
Tornant als velocípedes, els afortunats posseïdors d’una d’aquestes joies mai agrairem suficientment a Jaume Bennàssar
la gran feina, els maldecaps i el temps que ara fa quasi 30 anys va dedicar a la seva construcció. En nom meu i crec que
també de tots els altres, moltes gràcies, Jaume!

57. Les bicicletes i el cinema
No és que n’hi hagi gaire, de filmografia sobre l’esport ciclista o la bicicleta. Hi ha multitud de reportatges que mostren la
biografia d’un campió o la història d’una carrera molt important, Volta a Espanya, França o Giro d’Itàlia. Esmentaré sols
com a anecdotari Ladrón de bicicletas, Las bicicletas son para el verano i El ciclista, l’americana El Sprinter, que poc tenen
a veure amb el nostre esport, malgrat que a l’estranger s’han fet alguns llargmetratges de molta qualitat. La popularitat
de Miquel Bover «es Sardiner» fou tanta que participà en un bon nombre de pel·lícules. Era encara l’època del cinema
mut i en blanc i negre d’aquells temps.
Per rodar exteriors del film Muerte de un ciclista necessitaren molts d’extres en bicicleta, i de s’Arenal hi anaren un
bon grapat per devers els revolts de sa Calobra. Cobraren dieta i un bon bocata, i a més a més xalaren molt de tota la
parafernàlia.
Per obra i gràcia de n’Onofre Llinàs, el Consell Insular de Mallorca va recuperar una cinta de la Festa del Pedal de l’any
1915 a S’Arenal, d’una durada d’uns 11 o 12 minuts. La cinta pertanyia a la família Pou, vells estiuejants les filles dels
quals, encara avui, tenen casa a la carretera Militar (avui carrer dels Trencadors) núm. 43, davant l’Hotel Saga.
És una pel·lícula molt vella i en bastant mal estat, malgrat els esforços dels tècnics del Consell per recuperar-la. Molt
interessant pel que es veu en aquell Arenal de quasi fa 100 anys, els seus 11 o 12 minuts passen volant.
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Biel Company, Bartomeu Tous, Pere Canals, Bernat Capó, Miquel Gual, M. Vaquer,
Miquel Vidal, “Rat” i Toni Timoner. Asseguts: Miquel Bover “Sardiner”, protagonista
a algunes pel·licules i Andreu Oliver “Carteritxo”, de qui IB3 va fer un serial de la seva
turbulenta vida.

58. El batalló ciclista a s’Arenal (1936)
De sempre, demanar o cercar informació d’aquest batalló, que es va crear a Mallorca però va estar assentat a s’Arenal
al llarg de prop d’un any per a la seva instrucció, ha estat tasca prou difícil. Qui més me n’ha parlat ha estat el meu amic
Aniceto Garcia Vives, nascut a Palma el 20 de maig de 1932, damunt el Forn de Santo Cristo, al carrer dels Paraires,
que recorda tota aquella festassa, encara als sis anys no complits, amb un fotimer de soldats que per a ell, un al·lotet
pucer que res havia de saber de guerres, alçaments ni «Moviments», acampats en un pinaret davant el quarter dels
carrabiners, entre els quals hi havia son pare, retirat abans de l’edat de jubilació per no haver de dur el tricorni en
fusionar-se tot aquest cos amb les files de la Guàrdia Civil.
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En Pedro Amengual «Paperrina» té un petit record i sobremanera
d’un fet que va succeir i que no era altra cosa que un dia, mentre
la tropa dinava, els fusells acaramullats en baioneta com si fos una
piràmide, hi havia un ninet discapacitat, d’uns estiuejants, «indians»
vinguts de Sud-amèrica, amb tan poca esma que va agafar un fusell
per jugar-hi. S’armà tal rebombori que tot el poble va ser escorcollat
fins que trobaren el maleït fusell.
Mestre Magí Oliver, recentment traspassat, em contà que foren
confiscades totes les bicicletes de la firma Orbea per ser destinades
al Batalló Ciclista de s’Arenal, i n’Aniceto em diu que en partir cap a
Cadis l’any 1937 i deixar buida la garrigueta, hi havia tanta puça mai i
també molt males olors, per motius que endevinareu.

El conco Miquel Morro, integrant
del batalló ciclista.

Del llibre Historia del ciclismo en Mallorca podem extreure aquest
paràgraf:
«Resurgieron en este periodo los batallones ciclistas, siendo el caso
más conocido el de su Unidad de Infantería (725 hombres) que con
acuartelamiento en El Arenal, partió en 1937 hacia Cádiz. El ciclismo
de competición parmaneció relativamente interrumpido hasta 1938,
año en el cual se reanuda tímidamente la actividad con el objeto
de obtener fondos para la causa falangista.» El meu conco Miquel
Morro Canyelles, de Santa Maria, era un dels soldats d’aquest batalló,
molt fort damunt la bicicleta i guanyà diverses corregudes a pobles
de Mallorca.
I per acabar aquest capítol només diré que segons en Joan Clar Tomàs
«Boleno», de Llucmajor (q.e.p.d.), el ranxo per a la tropa es feia a la
casa del número 36 al carrer de Sant Cristòfol. Hi havia gent del poble
que anava a cercar sobrant.
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CAPÍTOL XI
Records molt trists. I ho són vertaderament, també ho són tots aquells que moriren en la pràctica de l’esport ciclista i
que no són aquí. Amb els esmentats vaig mantenir una relació ja sia afectuosa o d’altra circumstància que m’animaren
a tenir per a ells aquest recordatori.

59. Josep Nicolau Balaguer «Canussa».
(Lloret de Vista Alegre, *08‑02‑1907)
També conegut amb el sobrenom d’«es Canó de Llorito».
En Pep Nicolau no és coetani meu. Morí el dia
19 de novembre de 1934, vuit anys abans de jo
néixer. Però un fet que us contaré em relaciona
amb ell i sempre que som a Lloret, li tenc un
record.
En Nicolau fou un altre de les grans figures
del ciclisme mallorquí (tenia una forta
competència amb l’algaidí Rafel Pou Sastre).
Campió de Balears de fons en pista, el 1930 i
el 1934, de mig fons rere mot el 1933, de fons
en carretera el 1932, les voltes a Mallorca del
1932 i 1934, campió d’Espanya de velocitat el
1934 i victòries d’etapa a la Volta a Catalunya i
Llevant, entre d’altres. Corria amb l’equip de la
Penya Nicolau i més tard amb l’Alfonso XIII (RCE
Mallorca), i el dia 18 de novembre de 1934 es
corrien al Tirador les sèries eliminatòries per al
Campionat d’Espanya de mig fons rere moto,
data ja molt avançada per a un velòdrom
descobert com el nostre, on les humitats sobre
la pista de ciment eren molt perilloses, ja que
provocaven la seva caiguda i la seva mort a les
primeres hores de l’endemà.

Tres presidents del V.S.B.: Toni Jover, Pere Canals
i Gabriel Salom.

Tot Mallorca va plorar la seva mort i es publicaren tangos d’Imperio Argentina en honor seu moltes gloses que eren en
boca de tothom.
Anem al que importa. Ja he dit que després del meu mandat al front de FBC, els quatre socis, vells tots ells, que quedaven
al VSB em vingueren a cercar per dirigir la societat, oferiment que vaig acceptar, amb la condició de fer ciclisme i tot el
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possible per millorar el Tirador. El que havia estat el jardí a l’entrada del recinte
i també habitatge dels conserges i vestuaris, fou expropiat per l’Ajuntament
de Palma (uns 3.000 m2 ) per obrir el carrer de Miquel dels Sant Oliver. La
nova via de connexió quedà molt bé (mai vaig saber on eren els doblers), però
l’entrada era un caramull d’escombraries, d’entre les quals vaig remoure les
restes del bust d’en Pep Nicolau, que en honor seu havia costejat la societat
que ja dirigia, i no vaig trobar punt adequat per a la seva reinstal·lació. Això
sí, amb un empleat del meu hotel hi tornàrem, per recuperar totes les peces
del monument. Amb el temps i d’acord amb els membres que componien
la meva Junta, acordàrem de donar-lo al seu poble natal, si el volien. Com
quasi sempre, fou en Julià Carrió que va fer les gestions que arribaren a bon
port. De llavors ençà el bust roman en un lloc preferent al petit poble del pla
mallorquí des de l’any 1977.
(*) A la majoria de biografies de Pep Nicolau figura com a data del seu
naixement únicament l’any 1908. Per mediació del llorità Montserrat Mateu,
estudiós entusiasta seu, he sabut que gràcies a la seva investigació al Jutjat de
Pau de Sineu, on troba la fe de naixement, em certifica que fou el 8 de febrer
del 1907.

60. Francisco Alomar Florit.
(Sineu, 04-12-1928)
El bust de Pep Nicolau, que
el V.S.B. va donar a Lloret
de Vista Alegre el 1976.

El sineuer Francisco Alomar fou un dels corredors més carismàtics de tots
els mallorquins, pel seu esperit de lluita, coratge i força d’amunt la bicicleta,
que el dugué a guanyar moltes de les carreres més importants del país i
brillar amb molta d’intensitat al Tour de França, en protagonitzar una de les
ecapades més llargues en solitari a la Grande Boucle, rècord que va tenir un
bon grapat d’anys. Era l’etapa de BrianÇon-Aix les Bains, de 22l km.
Havia començat a edat ja avançada, comprà una bicicleta de segona mà
molt feixuga i no gaire bona i equipada amb material prou dolent, per anar i
tornar del quarter on feia el servei militar. En acabar els deures amb la pàtria,
començà a entrenar més seriosament i els resultats arribaren aviat. Mallorca
era ja petita per a ell. Trofeu Masferrer, Volta a Mallorca davant Bover i
Bahamontes...

Francisco Alomar
Florit.

El dia 08 d’agost de 1955 el seu equip anava des de la província d’Ourense
cap a Barcelona amb una «rubia». A petició dels corredors, anaven fent
quilòmetres aprofitant el desplaçament per fer bons entrenaments. Venien
de Noya (la Corunya) i en ser prop de Cudeiro amb els companys Vidaurreta,
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Massip, Corrales, hi faltava Bahamontes, que havia partit amb un altre transport. No se sap ben bé com, però sembla
que un dels companys s’adonà que faltava en Francisco. Donaren mitja volta i el trobaren estès al mig de la carretera
sagnant abundantment pel cap, les orelles, la boca i el nas. Recollit per un automobilista que passava per allí, el dugueren
a l’hospital provincial, on li diagnosticaren les gravíssimes feridesque li ocasionaren la mort a les poques hores.
El dol a Mallorca fou molt i la manifestació a l’arribada de Barcelona amb el correu Formentor fou impressionant, amb
milers i milers de persones que eren al port, al Moll de la Riba esperant-lo. El trasllat a Sineu i els funerals no feren més
que engrandir el fervor popular, però també a la vegada va córrer el rumor que el cos de Francisco Alomar no era dins
el taüt, que era, deien, ple de pedres. Julià
Carrió, vicepresident de la FBC amb el meu
pare i amb mi, n’estava ben segur, ja que ell
era present a l’operació de precintatge i en
més d’una ocasió me’n donà fe.
En Francisco va tenir un altre germà més
jove que ell, en Jaume, que també fou un
gran campió. Va guanyar moltes carreres
nacionals i també a Itàlia, on va estar
enrolat molts d’anys amb l’equip de Santa
Marguerite Ligure i guanyà a l’esprint, la
gran clàssica italiana Copa Agostini. També
fou guanyador d’una etapa al Giro d’Itàlia
el 1963, i va disputar un grapat de Tours de
França. Va guanyar la Volta a Mallorca del
1954 i fou 12è al Campionat del Món. Fou
primer al campionat d’Espanya de l’any 1955
i aquest mateix any va fer segon al Tour de
França — Mònaco – Marsella.

61. Toni Gelabert
Amengual.
(Santa Maria,
05‑09‑1921)
L’any 1956 jo era a la petita ciutat de
Camberley, al comtat de Surrey, al sud
de Londres. Els meus pares acordaren un
intervanvi amb la família Aylward. Varen ser
més de vuit mesos sense cap comunicació

Lazarides, Coppi i Toni Gelabert, al Tour de França
de 1952.
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parlada amb ningú de la meva família. A s’Arenal encara no hi havia telèfon però regularment rebia correu. Un dia, en
una de les cartes hi havia tota una pàgina del Diario Baleares on amb grans caràcters litogràfics es donava la notícia de
la mort del meu paisà i ídol, en Toni Gelabert. Gran ciclista i moltes victòries al seu palmarès amb campionats d’Espanya,
bones classificacions a la Volta a França i primers llocs a la majoria de voltes espanyoles. En Gelabert fou coetani de mon
pare i per a ell una mena de mentor i entrenador (era uns anys més jove i casat amb una cosina segona, de manera que
quedaren una mica emparentats). La meva primera bicicleta es va muntar amb un quadre antic seu. En una fotografia
molt emotiva es podia veure mon pare davant el seu taüt amb un gest de profund dolor.
Dins la meva solitud d’Anglaterra, allò em trasbalsà, i record que els primers dies, a l’hora d’anar al llit, m’entrava plorera
i deixava la coixinera humida de les llàgrimes.
Val a dir que en Gelabert vaser campió d’Espanya de fons en carretera els anys 1952 i 1955, 10è al Tour del 1952 i 2n al
GP de muntanya darrere el campeonissimo Fausto Coppi. Morí el 13 de novembre de 1956.

62. Willy Lauwers (12‑04‑1959)
Era un belga assentat amb la seva família a Can Pastilla. Devia ser gent amb
possibles perquè crec recordar que els pares, encara no jubilats, tenien la casa
parada i no feien feina, exclusivament eren aquí per gaudir de la bona climatologia
i perquè el fill es pogués entrenar bé. Era casat i tenia una filla. Era un bon pistard a
l’especialitat de mig fons (rere moto) i el cas fou que en una de les moltes jornades
de ciclisme al velòdrom de Tirador, mon pare em dugué amb ell i altres clients
amb el cotxe SP a veure la carrera. Jo tenia aleshores 16 anys i no record gaire bé
qui, com, ni res de la cursa però el que sí record és que en un moment donat, a
la sortida del peralt del xalet (sempre problemàtica a grans velocitats) enmig d’un
gran renouer de bicicletes i motos caigueren per terra. Era una de les carreres que
s’organitzaven com cada any pel Dia del Ram. A la segona mànega (havia guanyat
la primera) eren a la volta 46 a l’altura d’en Pep Escalas, que anava ja amb volta
perduda, quan de sobte en Willy caigué a terra, i va ser atropellat per l’equip
Gomila-Ferrà, que anava darrere, en no poder esquivar-lo. El cop va ser tan brutal
que moto i motorista prengueren el vol i feren com un salt mortal. En Ferrà caigué
d’esquena i la moto va anar a caure fatalment damunt en Lawers. Ràpidament els
Willy Lauwers.
camillers de la Creu Roja se l’endugueren a una clínica, on el seu cunyat en Miquel
Bover era en tot moment al seu costat, mentre un capellà que era per allà li administrà els auxilis espirituals. Mai se
sabrà exactament quina fou la causa de la caiguda: una punxada, un cop als suports del rodillo a la seva roda, un cop de
pedal a la recta de sol, una distracció... El desconsol de tots els que érem al velòdrom fou gran, malgrat no tenir notícies
concretes del seu estat. L’endemà les planes dels diaris eren plenes de la fatal mort del ciclista belga arrelat a Mallorca.
Era la cinquena de les morts al Tirador. De tot plegat sols em queda el record del renouer de màquines i moto en el
moment de l’accident.
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P. Canals Cerezuela, L. Zárate, P. Canals, V. Uriona i M. Mateu.

63. Valentín Uriona Laucirica
Al començament dels seixanta, arribaren per fer una estada de prop de dos mesos els bascos Lorenzo Zárate i Valentín
Uriona Laucirica, i ambdós es guanyaren la simpatia i l’afecte de tots nosaltres a l’hotel i de molta gent de s’Arenal. En
Lorenzo Zárate, malgrat les seves qualitats, no arribà a professional, però en Valentín Uriona, que havia nascut el 29
d’octubre de 1940 (Muxica) fou un gran professional, sempre amb l’equip KAS. Al seu palmarès hi ha un gran nombre
d’etapes a totes les voltes d’Espanya. Cal destacar un campionat d’Espanya de fons en carretera i la general al critèrium de
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la Dauphiné Liberé a França. Malauradament
en el decurs d’un campionat d’Espanya va
morir el 20 de juliol de 1967, després d’un greu
accident a la ciutat de Sabadell.

64. Miquel Bover
Pons (Palma,
14‑02‑1928)
Fill del mític Bover «es Sardiner» i germà d’una
altra figura mítica, mort al Tirador, en Pedrito
Bover.
Molt aficionat a la caça, un dia anant a la cacera
d’Algaida va topar amb un camió a la carretera
de Manacor, a l’altura de Son Ferriol. Tal va ser
la topada en què en Miquel morí sense remei.
Record que per curiositat vaig esser al lloc del
sinistre, no sé amb qui. Jo tenia 24 anys i ja
tenia (era del meu pare) un Renault Dauphine.
Les restes del cotxe desbrocat encara eren a la
vorera de la carretera.
En Miquel havia estat campió d’Espanya de
«meta partida» (persecució), uns quants anys,
també guanyador de la volta a Andalusia,
el Trofeu Masferrer i el Jaume Andreu a
Barcelona, i com a bon pister i elegant que
era, infinitat de proves i òmniums a la pista.
El 1956, a les ordres de Federico Bahamontes,
assolí el seu més gran dia de glòria en guanyar
l’etapa de St. Etienne-Lyon, la llarguíssima
etapa contrarellotge de 74 km davant el belga
Adriaenssens per un sol segon.
La seva mort fou molt plorada i als funerals
acudiren una gran generació d’amics, coneguts
i aficionats. A la pista feia parella amb en

Miquel Bover i Miquel Poblet.
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Miquel Poblet corrent molts de sis dies per tot Europa. Als de París, uns anys es corrien en tripletes, i s’hi afegí en Guillem
Timoner, amb el sobrenom «los Toros de Espanya». El dia 15 de maig de 1940 morí el seu germà «Pedrito», com a
conseqüència d’una caiguda al velòdrom de Tirador, en el decurs d’una carrera a l’americana. Hospitalitzat per les greus
ferides, morí després, als dos dies.
A s’Arenal hem tengut l’honor que un dels seus fills fos participant a moltes de les carreres que sota la nomenclatura de
Challenge Tennis Arenal organitzava el CC Arenal cada any al principi de la temporada.

65. Jordi Nicolau Morlà (Vilafranca de Bonany, 11‑11‑1937)
A Vilafranca, la irrupció de cop de ciclistes com Mateu i Gabriel Bennàssar
Barceló, Amador Font Garí, Julià Sanso Bover, Gabriel Rosselló Grimolt
i molt especialment Jordi Nicolau Morlà, el més llorejat de tots ells,
propicià que el dia 31 de març de 1969 s’inauguràs la «voltadora de
Vilafranca», amb un programa de curses molt atractiu i la participació
dels locals i el milloret de Mallorca: Timoner, Gual, Company, Karmany,
Mascaró Castell, Ferriol, Coll Bover, Mas i Mayol, Trobat, Llodrà, Amer
Fons i Pou. Ja fa uns anys que la pista ha desaparegut.
En Jordi Nicolau va tenir uns anys molts bons, fitxà pel Kas, de molt el
millor equip espanyol, i malgrat que la seva tasca era primordialment de
gregario, fou molt apreciat dins el grup.
Va guanyar quatre duros i en retirar-se es dedicà al transport de turistes
amb un microbús de la seva propietat, i era molt sovint pel nostre hotel. Jordi Nicolau, de Vilafranca.
Sempre tenia temps per fer la xerradeta de bicicletes. Un fatídic dia 9 de
novembre de 1991, mentre anava cap a ca seva practicant el seu esport favorit, a les costes de Xorrigo, entre Es Control
i el restaurant S’Hostal des Pla, un cotxe que deuria anar ben despistat l’empitonà pel darrere amb tanta mala sort que
la seva mort fou immediata. El popular cantautor Tomeu Penya és el seu germà.

66. Jim Lyon
Un altre és el de Jim Lyon, un britànic simpatiquíssim que era al Solimar amb la seva esposa. Ocupaven la cambra 417 i
el matí no despertà. La visió de la seva bicicleta dins l’habitació, neta, amb el dorsal 97 al selló i al seu maillot de ciclista
m’impactaren molt positivament. Mrs. Lyon i les seves filles són encara cada any amb nosaltres (ara a l’Hotel Ayron Park)
i uns quans cops, si són a la sortida, tallen la cinta de partida d’alguna carrera. Consider aquesta poquesa un acte simbòlic
molt entranyable i elles ho agraeixen de tot cor.
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El Sr. J. Lyon, segon per l’esquerra, amb un grup d’amics a la cafeteria San Diego.
Dins els nostres hotels, de drames n’hem tenguts molts, i de tot color. Evidentment els més trists són aquells on hi ha
pèrdua de vides humanes. La família no sap mai el que s’ha de fer i nosaltres gairebé tampoc. Cridam l’agència, la policia,
el consolat i el que volem és que tot s’arregli al millor i al més aviat possible per a tots. Que jo recordi, almanco dos dels
nostres clients ciclistes han mort a la carretera
Un era client del nostre proveïdor Doug Petty, i morí atropellat per un cotxe, al creuer de la carretera Militar i la carretera
que davalla de Llucmajor a s’Estanyol. Quasi res sabérem d’ell; fou hospitalitzat i morí l’octubre del 1995, i va ser repatriat.
L’altre, també anglès, morí atropellat per un bus de línia a la carretera de Porreres a Felanitx. Amb ell hi havia la seva
dona i un altre matrimoni, joves. La pena i la desesperació de tots ells varen ser molt grosses. Al llarg de quatre o cinc
anys vingueren a ca nostra, i l’aniversari de l’accident posaven unes flors a la cuneta, romanien uns dies i partien. Ara ja
no vénen, el temps esborra moltes penes o tal volta aquella al·lota jove deu haver pogut refer la seva vida i aquest capítol
trist i desgradable està ben oblidat.
I ja per acabar, dos casos molt emotius, dins la tristor de la dolorosa circumstància.

67. Erwin Kuna (Rattingen, Alemanya)
Era el president del Rad Sport Verein de Rattingen FOENIX, una ciutat dormitori de Düsseldorf, de més de cent mil
habitants. Aquests eren clients i amics de Miquel Parets Rizi, però en ser traslladat a l’Hotel Ponent Playa de Cala
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d’Or, passaren a ser els meus clients, que
amics ja ho érem. Entre uns i altres (no
venien tots junts) crec que arribaren a ser
vora la cinquantena. Bons clients dels que
anomenam «privats».
El cas és que n’Erwin un dia que anava cap
a la seva feien amb cotxe per una de les
moltes autopistes d’Alemanya, en ser ben
davant d’un post de control de la policia, el
cotxe va començar a zigzaguejar, topades
amb les barreres de seguretat de dreta i
esquerra... L’assistència, pel fet que us he
dit, fou immediata, però res a fer. N’Erwin
va morir d’un atac de cor el 21 de juliol de
1997. El funeral i l’enterrament no varen
ser fins passades devers dues setmanes
i, d’acord amb els amics que eren allà, hi
decidírem anar. En Miquel allotjat a ca un
i jo a ca un altre, arribàrem amb l’avió un
dia abans. Ens tractaren molt bé i l’endemà
al matí ben d’hora, a les vuit i mitja ja érem
a una església (aquesta gent són quasi tots
provinents de Silèsia, regió expolonesa i de
fortes arrels catòliques). El primer va ser Erwin Kuna, Miquel Parets i Peter Wendel, devers
dur el fèretre molt ben guarnit per presidir l’any 1990.
el funeral, de gent no n’hi havia gaire.
Després, anàrem cap al cementiri, ens dirigírem al solar que havien comprat (o llogat) per fer l’enterrament i amb una
màquina ascensoret dipositaren la caixa al fons del clot a la terra, on tots anàrem passant. Les dones hi tiraven un ramet
de flors petites i els homes amb una paleta d’argent hi tiràvem un poc de terra. Aquí l’assistència de gent fou ja major.
En acabar l’emotiva cerimònia, la nostra estupefacció fou gran en dir-nos que anàvem a un bar a berenar. Aquí ja no hi
cabíem. Cafè, torrades, entrepans i galetes dolces. La vídua i la filla es passejaven de taula en taula, per veure que tot
fos conforme i també per assabentar-nos que podíem demanar cervesa si ho desitjàvem. Tot molt bé i molt agradable,
dins un ambient trist però sense llàgrimes ni laments. A la nit, els amics més íntims (unes trenta persones) pagàrem un
sopar on hi havia na Jutta (la vídua) i la filla, una vetlada molt alegre en què la gent anava contant acudits i reien segons
la gràcia que els havia fet. L’endemà, vist que no érem gaire enfora de Bèlgica (300 km per a ells no és res) i de la fàbrica
d’Eddy Merckx, aprofitàrem l’oferta d’un bon amic i anàrem a cercar la meva bicicleta, que és la que encara us. L’endemà,
hora de tornar cap a Mallorca, la tristor era patent tant a la dona com a la filla, i per primer cop en acomiadar-nos vérem
llàgrimes de pena i dolor.
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A l’esquerra:
David Ellery a
punt de sortir
de l’hotel San
Diego.

A la foto més
propera a
aquest peu:
Bill Smith, la
meva dona i
jo.

68. David Ellery (Anglaterra)
Aquest era un client d’en Douglas Petty que va anar molts d’anys al San Diego, enamorat de Mallorca. Era a tots els
mercadets amb bicicleta i comprava postals i dibuixos antics de l’illa. Estava interessat en el nostre receptari culinari i
curiosament era un apassionat del truc i de les cartes espanyoles. Un dia, ja de retorn a casa seva, (el dia 8 de setembre
de 2004), mentre anava amb bicicleta es va aturar davant d’un semàfor, quan el llum era vermell. L’automobilista que li
venia al darrere devia anar despistat o parlava pel mòbil i l’envestí, i com a conseqüència va ser hospitalitzat. La cosa no
pareixia tan greu com per pensar en el fatal desenllaç que es produiria. En David fou incinerat un dia preciós de sol i llum
del mes de setembre. La vídua, les filles i el fill, els gendres, els néts i els nebots (vora la vintena), tots eren per uns dies
al San Diego, amb una urna on hi havia les seves cendres i tots plegats anàrem a una costeta del coll d’Honor, anant cap
a Orient. També hi havia una vintena de ciclistes, comandats per en Doug Petty, que prèviament havia avisat el pastor
anglès de l’església anglicana de Sant Jordi i Sant Jaume de Palma. Feren un clotet i allí les dipositàrem. Tot seguit i un
per un, anàrem passant i amuntegàrem les pedretes que anàvem col·locant com volguérem.

69. Isaac Gálvez López (Vilanova i la Geltrú, 20‑05‑1975)
Perquè va estar molts de cops concentrat amb la selecció nacional de pista al San Diego, (el temps que era president
de la RFEC el nostre paisà campaner Joan Serra) i perquè amb ell la relació afectiva era fàcil, vull tenir un record per
a ell. Morí el 26 de novembre de 2006 al velòdrom Kuipke de Gante, en el transcurs de la cursa de 6 dies fent parella
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amb el nostre amic Joan Llaneres Rosselló, amb qui assolí
els títols de campió del món de l’especialitat madison, el
1999 i el 2006 i també dos subcampionats (2000 i 20001).
Isaac sempre va compaginar la ruta amb la pista, i el seu
palmarès és prou important en les dues vessants, a l’equip
Kelme del 2000 fins al 2003, i a l’Illes Balears del 2003 fins
al dia de la seva mort. L’accident fou provocat per una
mala maniobra del ciclista belga Dimitri de Fauw, que el va
empènyer cap a la balustrada i provocà la seva caiguda i
les greus ferides que el dugueren a la mort abans d’arribar
a l’Hospital Universitari.
Després de l’accident en Dimitri mai va ser el que era.
«Tothom em diu que fou un accident, que no som culpable
de la seva mort, però comences a pensar i imaginar coses
i et demanes, com ho superaré?» El novembre de 2009
es va suïcidar en no poder vèncer el trauma de l’accident.
En Joan Llaneras també va patir com si fos carn de la seva
carn, ja que els dos estaven molt compenetrats, tant en
l’aspecte esportiu com en el personal i afectiu, però el
nostre campió ha demostrat la seva fortalesa d’esperit i
malgrat la pena del record del seu amic i company, corre
per dins les seves entranyes el trauma. Són coses de la
vida i almenys de portes a fora pareix superat.

Isaac Gálvez amb la medalla d’or al coll,
que guanyà l’any 2006 a Burdeus, fent
parella amb el mallorquí Joan Llaneras a
l’especialitat Madison.

De drames, n’he viscuts molts per devers els meus hotels.
Ara mateix record la mort d’A. Kolhas, un cilclista de la
categoria màster 40 que en els Campionats d’Europa de l’any 2002 –se celebren cada al mes d’octubre a la Platja de
Palma– a la darrera volta va esprintar amb tanta força en pensar que la línia d’arribada al carrer de Pallisa («de la
cervesa») era prop, que quan ja es creia guanyador va mirar enrere per saber on eren els seus oponents. Aquesta
mil·lèsima de segon, aquest petit error de no res, el dugué directament a una de les moltes palmeres que hi ha a
l’avinguda Nacional. El pobre ni se n’adonà.
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CAPÍTOL XII
I dos amics més morts: en Toni Font, una pèrdua molt sentida, i Toni Vicens, un altre amic que em sorprengué en saber
que jo i un altre amic érem els seus hereus.

70. Antoni Font Gelabert (Llubí, 28-10-1933).
La mort d’un amic
Un bon amic meu i de tots els que el coneguérem. Tal volta perquè de nin va tenir la gran sort de gaudir dels pares, els
set germans, padrins, concos i cosins, però també de dida i didot, per haver nascut de bessonada. Fou necessari anar a
trobar la dida a Maria de la Salut, d’on era la que per a ell sempre va ser part de la seva família. Per a aquella bona gent
ell va ser un més dels seus fills. Sempre, sempre, ja de ben petit, agafava bicicleta i partia de Llubí (més tard des Coll)
cap a Maria a trobar-los i fer visita i altra tant passava amb la que era la seva segona família (per cert, de bona casa). Per
ventura aquesta doble estima ajudà a forjar el seu caràcter i la seva bonhomia, fins al punt que en Toni era a més d’amic
el nexe que ens unia a tot el grup ciclista. Simpàtic, alegre i sempre disposat a fer coses i organitzar allò que tots volíem.
A la vegada, damunt la bicicleta, era un home molt fort.
Potser el ciclisme competitiu va ser per a ell una fita que mai pogué assolir, per mor de son pare. Sabeu (i això ho digué
en Toni més d’una vegada als seus fills) que aquells temps el sou o la setmanada era tota per als pares. La misèria i, per
què no, la fam de la nostra postguerra era condicionant importantíssim, així com també el gran respecte que es tenia als
pares. Així idò, en Toni, que ja feia de forneret as Coll d’en Rabassa (on la família s’havia traslladat), va cercar i va trobar
una segona feina en fer els fonaments del xalet de can Duran, prop de la mar. Aquest segon sou li va permetre tenir uns
doblers, dels quals no havia de donar comptes a ningú i dels quals podia disposar lliurement. Amb la suor de la seva
feina i estalviant amb voluntat fèrria, es va comprar una bicicleta de competició per poder anar amb els ciclistes collers:
Crespo, Benito Radó, o el llubiner Miquel Ribes. L’ordre del pare en veure aquella màquina nova sense màcula va ser:
«O tu o la bicicleta ja sou fora de ca meva.» Aquesta oposició paterna a la seva ambició ciclista va ser frustrant per a en
Toni. Res no va poder acabar amb la gran afició que tenia. «No puc córrer? Idò seré el seu massatgista.» Els esportistes en
general no eren gaire ben vists i la dita popular era que es passejaven en bicicleta per no anar a fer feina. En qualsevol cas
això no es podia aplicar al meu amic, ans al contrari, era feiner, lluitador i tenia un gran esperit de de superació damunt la
bicicleta, que segur que en la competició l’hauria posat en un lloc destacat entre els millors ciclistes mallorquins. Aquest
esperit de lluita i brega és el que va procurar sempre inculcar als seus fills, que l’adoraven.
El 1959 es casà amb la felanitxera Maria Batle Cruelles. Ambdues famílies arribaren as Coll quan sols eren uns al·lots,
a la dècada dels quaranta del segle passat. Mai el matrimoni va ser cosa de dos. La parella, molt ben compenetrada,
era talment una sola cosa. Tot feia un. Vint-i-cinc anys de forner (en Toni feia les ensaïmades molt bones), taxista els
horabaixes, ara per devers can Planells, suara per devers el Tenis Arenal, una temporada encarregat d’obra, també xofer
a Mudances Portas, un forn pel seu compte (es Forn Nou), i més tard una botiga de queviures (Fontba), per allò de la
feina de nit, fins que na Maria, regirant cel i terra, aconseguí amb l’ajut d’amics i familiars que entràs a l’Ajuntament de
Ciutat de repartidor de carn de l’escorxador, una feina ben feixuga tenint en compte que un quart de bou o de vaca pot
arribar a pesar prop de dos quintars. Però la tasca eren dos o tres dies a la setmana. S’assegurava la feina de per vida i la
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jubilació garantida. «Avui, tot això els nostres fills no s’ho creuen.» Cercar i tenir feina era el nostre pa diari, pitjor que
avui dia si valen les comparances. Hi havia atur però ningú el cobrava. Metges, medecines, escoles, tot era més complicat
que els temps en què vivim. També més difícil.
Per mor de la privatització de l’escorxador municipal, acabà recol·locat de xofer amb un camionet a la brigada de
jardineria, just premi a tantes i tantes penúries del passat. Del matrimoni hi ha dos mascles, en Joan i en Toni, i una
femella, na Magdalena, tots ben col·locats i bona feina, xapats a l’antiga i amb gran veneració a la mare, que ara està
sola, però ben acompanyada de fills, nores i gendre i cinc netets que la distreuen molt.
El mes d’agost de 2006, un dia de caça, el nostre grupet ciclista,
potser una quinzena, davallàvem aviadet pel camí de Cala Pi,
ben asfaltat perquè és ruta cicloturística però amb qualque
revolt de demés i en alguns trams una mica massa estreta.
El que no havia passat mai succeí aquell dia: Dins un revolt
ens surt un 4 x 4 conduït per en Tomeu Camps Simó, conegut
meu perquè és soci del club de cotxes antics Es Pistó, i sense
cap culpa ens vàrem veure estrets i mitja dotzena sortiren
de la carretera tot dret cap a la vorera plena de pedres, que
provocaren la seva caiguda. Ais i laments que no pareixien
cosa gaire important. Pitjor estaven les quatre o cinc bicicletes
que en Tomeu molt amablement anà arreplegant junt amb els
seus amos i anà deixant a Llucmajor, s’Arenal i en Toni as Coll
d’en Rabassa. El següent dia de sortida, curades les nafres i
arreglades les destrosses de les màquines, tots ben d’hora a
la sortida com cada dimarts, dijous i dissabte. Res no havia
canviat.
Passats uns dies, vérem en Toni preocupat (cosa estranya
en un home tan optimista), tenia qualque mica de mareig, i
ell trobava que la seva condició física no era l’òptima. Aquí
començà el rosari de visites a metges especialistes a Son
Llàtzer i també a consultes privades. Tot un seguit de proves,
tacs, ressonàncies i analítiques que mostraren que com a
conseqüència del cop que en Toni va rebre al cap, tenia una
gleva de sang dins la closca cervellera. Així arribà el dia que
aquell home fort i valent, per pujar al seu pis, no pogué amb
un barralet de cinc litres d’aigua mineral, i xiuxiuejà al seu fill:
«Toni, no sé si en sortiré, d’aquesta.» Paraules profètiques i
potser també les darreres que sentí del pare.
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71. Toni Vicens Mesquida «Correcaminos»
(Campos, 1938) i la seva herència
En Toni Vicens va ser un campaner molt aficionat a la bicicleta, a qui nosaltres molt amicalment anomenàvem en
«Correcaminos», perquè mai o molt poques vegades era capaç de fer la volta amb el grup que s’havia organitzat amb
sortida des del San Diego cada dimecres i dissabte. Venia, esperava els altres i partíem plegats. En arribar als Talaiots, ell
ja feia camí pel seu compte, amb la bossa d’avituallament penjada al coll, i sols feia 110 o 120 km.
Bé, idò aquesta és la història rocambolesca de la seva herència, després de la mort que li sobrevingué sobtadament a
l’Hotel Géminis el dia 9 de març de 2008, conseqüència d’un ictus que no pogué superar. Val a dir que malgrat ser amic
de tots, era un home de caràcter i fets un poc rarencs i la cosa començà poc més poc manco així.

El meu amic Toni Vicenç amb dues amigues.
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El dia 17 de setembre de 2009 a l’Hotel
San Diego em passaren un missatge
que un tal senyor Nadal Riera Mesquida
havia estat allí i em pregava que el cridàs.
L’endemà tenguérem aquesta conversa,
paraula amunt paraula avall:
«Hola, com va? Som en Pere Canals, de
l’Hotel San Diego a s’Arenal, i crec que
volíeu xerrar amb mi, no?»
Clar, llampant i directament em demanà:
«Volia saber si tenia la finqueta de
Campos venal.»
«Crec que us equivocau perquè jo no
en tenc cap, de finca a Campos, tal
volta voldríeu parlar amb el meu germà,
que sol fer a vegades aquesta mena de
negocis.»
«No, no. Sou en Pere Canals i Morro?»
«El mateix, som jo però us dic que no
tenc cap finca a Campos.»
«I que per ventura conexíeu en Toni
Vicens Mesquida?»
En aquell moment no vaig relacionar
l’amic Toni amb la conversa que mantenia
amb aquell home que no havia vist mai.
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En Nadal va insistir essent una miqueta mes explícit: «Us parl d’en Toni, campaner ell, i que anava molt amb bicicleta.»
«Bé. Ara sí. Em parlau d’en Toni que morí l’any passat. És clar que el vaig conèixer, i bé. Però així i tot no en tenc cap, de
finca a Campos, us repetesc.»
«I no sabeu que ell us va fer hereu, junt amb un altre amic, de tots els seus béns?»
«Idò, no. Res en sé. Explicau-vos i aclariu-m’ho. Digueu-me com ho sabeu.»
«Bé, tenc el document que us acredita a vosaltres dos com a únics hereus.»
«Jo primer voldria comprovar-ho pels meus propis ulls. Que no ens podríem veure?», li vaig demanar. Després d’algunes
telefonades quedàrem per trobar-nos al Bar Sinto, a la carretera de Felanitx, un dia a les cinc de l’horabaixa.
Mentrestant en Tomeu Garcias «s’Sputnik», que coneix en Nadal, ja havia partit cap al poble per fer-li saber que confiava
que no fos una broma de mal gust.
El cas és que l’endemà, tal com havíem quedat, ambdós ben puntuals érem al bar esmentat, on amb el temps just de
prendre un cafetet férem coneixença l’un de l’altre, i tot seguit sense perdre gaire temps anàrem a ca seva. Vaig conèixer
la seva dona i també un dels fills, que estigué uns anys a l’oficina del BBVA del carrer Milà a s’Arenal. El meu dissimulat
desig de veure més aviat que de pressa el testament del meu difunt amic Toni no es torbà gaire a ser satisfet i aviat, sobre
la taula escriptori del seu despatx, tragué i posà a les meves mans la còpia del testament, datat l’11 de maig de 1995, que
deia davant el notari Cuevillas Sayrol de Ciutat, que jo i en Sebatià Alós Ramonell érem els hereus universals de tot quant
tenia en Toni Vicens. És a dir, la casa de s’Arenal per a en Sebastià, i per a mi la finqueta (1 quartó escàs) i la resta a mitges.
Aquesta finqueta és a la vora de can Nadal i té interès a comprar-me-la per poder edificar-hi un poc més. A s’Arenal aviat
la notícia era en boca de tots, per l’eufòria sorprenent del fet de rebre una herència. Aviat m’arribaren notícies de milions
a les Illes Caiman, a Gibraltar i altres indrets. Cercava en Sebastià Alós i no el trobava, fins que per mediació d’un bon
amic meu, que consultà el cens sabérem del seu domicili, i assabentat de qui era, aconseguírem el telèfon on poder-lo
trobar. Feia feina al Consell d’Eivissa, on era patró d’una barca per a la neteja de plàstics a la mar. En donar-li la nova, li
passà el mateix que a mi. Incredulitat, sorpresa i la promesa de reunir-nos al final de la temporada d’estiu.
A la casa del difunt, jo vaig esser el primer d’entrar-hi, i en obrir-se les persianes, amb un poc de pressió, la primera visió
fou dantesca: plena de papers i brutícia, apuntalada perquè amenaçava ruïna, bicicletes velles i trastos, que em va fer
por entrar-hi. Devia ser que en Toni patia la síndrome de Diògenes? Vés a saber. Hi vaig posar un pany de maleta. A la
darreria de l’estiu en Sebastià tornà d’Eivissa, on havia acabat les feines. Més de dos anys han passat des que em vaig
assabentar de l‘herència d’en Toni i en Sebastià ha repassat tones de papers i rebuts, ha fet nombroses gestions, malgrat
estar en contacte amb una gestoria especialitzada. És evident que els milions que esperava trobar cada cop els veig més
llunyans, però no perdem les esperances, malgrat la gran dificultat de la seva recerca i també el poc interès de bancs i
caixes d’estalvi.
A n’Antoni els negocis no li havien anat malament, i per a ell una pesseta era una pesseta. Va viure en parella amb
l’alemanya Hilda Buck, amb qui pareix que es casà finalment.
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Mentre, a l’estiu de 2011 la casa va esser plena, sense assabentar-se’n, de 10 o 12 romanesos que l’ocuparen. Corralines
amunt i avall cap a la policia, jutjats, missers. Ara la casa és buida i en Sebastià hi ha posat una porta de ferro, mentre
segueix cercant l’evidència clara dels doblers que no trobam. Tampoc no ha trobat el seu cotxe, però sí el rebut de
l’assegurança. Policia, ajuntament, ningú en sap res.
I en Nadal Riera, està encara interessat en la finqueta que és als afores de Campos? Res en sé. Deu haver fet la casa que
volia donar a la seva filla i possiblement ni hi pensi. Un dia el cridarem.

72. Jaume Tarré Romeu. El nostre locutor i la seva desgràcia
Ho va ser, una bona feta. En Jaume era un català de molt bona pasta i molta paciència que tenia un do especial per parlar
pels altaveus, que solíem llogar al señor Ricardo de Radio España. Bona veu, paraula clara i molt ben sonant, tant en
mallorquí (català) com en foraster i el cap prou clar per saber en tot moment per on havia de sortir. També responsable i
amatent a l’hora de fer i donar ensems i agrair
als patrocinadors i autoritats si eren presents.
Sempre tenia la paraula que a tots complaïa i
per damunt tot era un apassionat del ciclisme,
membre de la Junta Directiva del CC Arenal i
amant dels més petits. Amb ell al micro, férem
beneïdes amb el Club s’Ajuda, (més tard Tots
Junts), arribades i recepcions als Reis d’Orient,
festes populars, misses, carnavals i moltes més
bauxes, on era sempre desinteressadament
present.
Fins que un mal dia d’octubre de l’any 1968,
en una arribada d’etapa del 5è Cinturó de
Mallorca, mentre uns, per donar ambient a la
festa, encengueren uns coets (a penes unes
tiuletes de no res) que partien cap amunt uns
pocs metres, en Jaume era al micro intentant
explicar com venia el pilot i demanant al
nombrós públic que esperava els ciclistes de
pujar damunt la vorera per evitar accidents.
El darrer d’aquells coetets, per algun defecte,
no pujà cap amunt, va caure al terra amb la
metxa encesa coejant pel mig de les cames
dels aficionats. En Pedro Mulet, l’àrbitre i
jutge de la carrera, volgué esclafar-lo amb el

Jaume Tarré un dia de feina al micròfon.
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peu en passar pel seu costat. En Jaume li pegà tot d’una un crit: «No hi posis el peu damunt!», i acotant-se el va agafar
amb la mà amb tanta mala sort que explotà en aquell precís moment. La mà dreta rebentada, tots els dits penjant,
corregudes i molts de nervis, no sé qui se l’endugué a Son Dureta, on el metge Jordà, que era el titular de la Mutualitat
de Ciclistes, digué: «Andreu (mon pare), aquesta mà no té remei, hem d’amputar-la pel braó.»
Llargues diades de rehabilitació i readaptació, molt dures per a ell, la seva esposa Júlia i els fills, però fou tanta la seva
tenacitat que en tenir una mà ortopèdica amb la qual poder fer qualque cosa, va reprendre la seva feina. Era mecànic
de manteniment i muntatge d’ascensors, primer a l’empresa Rigonza i després a Ascensores Aspe, sempre amb l’estima
i l’afecte de clients, amics i de tot el poble, en general.
Nascut a Barcelona, casat amb na Júlia Gimeno, arribaren a s’Arenal el 1963 amb els fills: M. Carmen, Mercedes (q.d.e.p.),
Jaume i Jordi. Morí als 62 anys, el 18 de setembre de 1991, víctima d’un mal dolent.
Encara avui dia, en veure les fotos que em donà la vídua, el meu pols s’accelera i pens amb molta pena, però també amb
molta admiració i estima, en el nostre amic Jaume, el millor speaker que he conegut mai.
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CAPÍTOL XIII
PERSONATGES IMPORTANTS A LA PLATJA DE PALMA
I n’hi ha molts més, persones anònimes a Mallorca però amb un pes específic dins el món del ciclisme, cada dia més
complex i mal d’entendre.

73. Max Hürzeler (Dübendorf, Suïssa, 1954)
Va néixer a Dübendrof, Suïssa, el 7 d’abril de
1954, i fou ciclista professional entre 1982 i
1989. Gairebé tota la seva carrera la va fer
amb l’equip Stöckli Automàtica — Gerber
(Suïsse).
Va guanyar el campionat del món rere moto
stayer, l’any 1987 a Viena (Àustria) i segon
al velòdrom de la Vall d’Hebron a Barcelona
el 1988. La meva família i jo mateix hi érem
presents, als dos campionats.
Una vegada acabada la seva carrera ciclista,
fundà el 1989 la companyia Max Hürzeler
Bycicles Holidays i s’establí a Mallorca, a
l’Hotel Delta com a touroperador de ciclistes
professionals i amateurs. A l’actualitat ha
Jo, en Max Hürzeler i en Joan Llaneres.
venut les seves accions de l’empresa, encara
que hi resta vinculat amb tasques comercials. Ja són més de 25.000 els ciclistes que visiten cada any Mallorca mitjançant
aquest touroperador turístic.
Durant els darrers anys, organitza al mes de desembre els 6 Dies de Zuric en pista, amb gran èxit d’organització i públic,
i també des del 2010, se celebra una prova cicloesportiva a Mallorca que duu el seu nom: la Mallorca Classic by Max
Hürzeler, de molta convocatòria, que porta més de 700 participants en la seva darrera edició.
Part del seu èxit consisteix en l’innovador sistema de preparar els entrenaments escalonadament, és a dir, el client pot
triar el dia de sortida, el nivell que cregui adient per a les seves facultats, i augmentar quilometratge i intensitat segons
la forma de cadascun. Cada grup de 17 ciclistes és comandat per un cap, una mena de llebre que compleix estrictament
la distància i la mitjana. Avui tots aquests tipus d’organitzacions fan el mateix, i a més a més munten venda de roba i
material esportiu, metge, massatgista, mecànic i cotxe seguidor a cada grupeta.
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Imatge impressionant del llac salat, la màquina i l’home.

74. Fred Rompelberg, recordman del món a 268,931 km/h
O el que és el mateix, 166,944 mph, segons consta en la certificació del Llibre Guinnes de Rècords, assolit el dia 3
d’octubre de 1995 a Bonneville Salt Flats, a l’estat nord-americà d’Utah, a l’edat de 50 anys.
En Fred, nascut a Maastricht el 1945, començà a córrer amb bicicleta als 20 anys, i als 25 era corredor professional –havia
passat per diversos equips de carretera i pista. Presumeix d’haver estat el més vell de tots els que han tengut la llicència
de professional. Mai deixà de rumiar la idea d’atacar el rècord mundial de velocitat en bicicleta, que aleshores el tenia
l’americà John Howard, amb 245 km/h.
La seva meta era arribar a batre el rècord del nord-americà. A 75,554 a Anvers, a 82 a Montreal, al Canadà, a 86 a Mossul,
també a 86,554, sempre distàncies de 100 km rere Derny, moto comercial o stayer, augmentant els desenvolupaments.
El 1988 anà per primer cop als Estats Units, a Salt Flats, per tenir els primers contactes, fer els primers assajos i
entrenaments i també posar en marxa tota la infraestructura necessària per assolir el repte. Els contactes amb un pilot
de l’Indy Car foren necessaris per adaptar la nova bicicleta i també la normativa per poder homologar el rècord. Però el
dia D, abans dels 200 km/h, tot començà a tremolar.
Després dels arranjaments, feren més de 40 proves per trobar el feeling damunt la bicicleta. Bicicleta que estava
muntada damunt un quadre súper resistent de moto de competició hi-tech de la firma italiana Monerini di Lecce, amb
enormes desenvolupaments (només per fer-vos una idea, un desenvolupament bestial que sols poden emprar en molt
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poques ocasions els grans campions, 54 x 11 són quasi 11 m; en Fred manejava una equivalència de més de 33 m). Quan
pareixia que tot estava a punt, tengué un greu accident i es va rompre 24 ossos. Sortosament cap braç ni cap cama, un
temps de rehabilitació i tornada a començar després de 8 anys. Escollit el dia de la prova, els nirvis a flor de pell, tot està
preparat per a la sortida. Al cotxe, se li ha acoblat un habitacle per protegir el ciclista de vents, la superfície del Salt Flats
és llisa com un vidre i neta de tota brutícia. 12 km per arrancar i agafar l’impuls necessari perquè en arribar als 100 km/h
ha d’amollar un cable que l’estira i queda lliure darrere l’habitacle del cotxe i els cronometradors electrònics facin les
mesures de molta precisió, sempre a la distancia d’1 km i una milla, amb la qual assolí els dos rècords: 268,831 km/h o
166,944 mph! La broma li va costar molts doblers però sols un any després dels rècords una empresa nord-americana
li va fer una oferta de dos milions de dòlars, que va rebutjar. Això li ha donat nom, renom i popularitat, que ha sabut
explotar molt bé.
Bé idò, aquest home gran i gros, de mesures descomunals ve a s’Arenal des de l’any 1993. Les temporades de bicicletes
envia molts ciclistes holandesos, alemanys i d’altres nacionalitats. El seu quarter general és al Taurus Park, ara també a
l’Hotel Orient i al Palma Bay. Sempre en arribar a Mallorca som honrat amb la seva visita, acompanyat de la seva dona.
Els encanta el caputxino de la cafeteria San Diego i tal volta la propera temporada serà també amb nosaltres a l’Hotel
Ayron Park.

75. Alexander Kuznetsov (Sant Petersburg, Rússia, 1941)
El 1990, proclamada la glasnot (llibertat d’expressió) pel president de l’URSS, Mikhail Gorbachov, recollint l’envit cap
a la democràcia de Boris Yeltsin i la seva Perestroika (lliure economia i pluripartidisme), en una rocambolesca jugada
damunt un tanc, i alliberades les repúbliques soviètiques, Rússia i els països que estrenaren llibertat i independència,
el gran país dels tsars es convertí en una mena de terra de ningú, on tot era permès, tot era possible. Espanya, i molt
concretament Mallorca, tal volta per la fama del turisme, fou un dels llocs escollits per fer-hi negocis, amb doblers de
dubtosa provinença, però també el lloc preferit per a estades d’entrenament de ciclistes i altres esportistes.
Per aconseguir el visat d’entrada a l’Estat espanyol necessitaven una carta com a convidada, per a tot l’estatge que
sol·licitaven. Eren temps que els seleccionadors de ruta i pista espanyols estaven sota el comandament de tècnics russos.
Un sou baix i un pis de lloguer era per a ells com treure a la loteria. Fruit dels seus negocis, em donaven un feix de dòlars
que posaven a les meves mans per fer qualque barrina o simplement per a la seva custòdia. Certament la meva fama
d’home honest devia haver arribat a Moscou o Sant Petersburg, pel boca-orella de la gran quantitat de ciclistes que
vàrem tenir als nostres hotels, els hiverns, per a la seva preparació.
Per damunt de tots ells un: Alexander Kuznetsov, mentor del gran Viatislav Ekimov, un home molt agradable, callat,
treballador, nascut a Sant Petersburg l’any 1941, considerat el pare, l’amo i el senyor del ciclisme modern rus. Molts
diners i una confiança cega en tot el que jo deia o li apuntava. Empresari amb hotels a Sant Petersburg, velòdroms de
la seva propietat, molt ben vist a l’empresa Lokomotiv, els trens de Rússia, els seus negocis sempre han girat al voltant
del ciclisme i la bicicleta. Va ser moltes vegades al nostre hotel, temporades de dos mesos, amb una dotzena llarga de
ciclistes, un bon cotxe Volvo i cap altre tècnic. Tot s’ho havien de pastar els mateixos corredors, que era el que feien a
l’acadèmia de ciclistes que tenia i encara té a la segona ciutat russa. Així també s’ho va haver de fer la seva filla i gran
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campiona de tennis, Esvetlana Kuznetsova, dedicada quasi exclusivament a l’esport des dels 10 o 11 anys i guanyadora
d’un Roland Garros i un US Open, i segona al rànquing femení.
Arribà el dia que decidí instal·lar-se al nostre país: bon temps, no gaire car, moltes curses i de forta arrel ciclista, prop
de l’Europa ciclista, bones combinacions aèries, ferroviàries i per carretera, amb les proves més importants del ciclisme
mundial. El bassiot era un inconvenient i un dia em mostrà un mapa d’Espanya on havia fet un cercle que emmarcava
part de la Costa Brava i la comarca tortosina, a la província de Tarragona. Cercava una casa prou gran per concentrar-hi
una quinzena de ciclistes joves, casa per a ell i dependències per a gimnàs, magatzems etc.
Ell ja estava en contacte amb agències immobiliàries. La cosa era per a mi totalment desconeguda, però se’m va ocórrer
posar-me en contacte amb n’Adolfo Giné, amic meu, exciclista i empleat nostre al llarg d’un bon grapat d’anys. En poc
temps tinguérem damunt la taula una mitja dotzena de possibilitats i per sobre totes elles, una que era un hort de
tarongers, xalet, magatzems i naus on es criaven gallines, d’uns 20.000 m2. N’Alexander volia fort i no et moguis que jo
anàs amb ell a veure la casa. Va partir cap a Barcelona on n’Adolfo l’esperava a l’arribada de l’avió.

Equip del Lokomotiev rus, jo i n’Alexander, l’any 1995. Vuit curses i vuit victòries a
Mallorca amb la camisola del CC Arenal.
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La finca li agradà, però res es va fer fins que jo i la meva dona, via marítima, anàrem a revisar tots els papers amb el
notari, mentre el director d’una sucursal bancària esperava molt il·lusionat, fora d’horari, perquè es fes la barrina. Quan
estiguérem tots d’acord aquell senyor digué un poc tímidament: «Mentre esperam la confirmació via tèlex d’un banc suís,
convindria que obríssiu un compte corrent... cent mil pessetes o el que trobeu.» Cap problema, n’Alexander posà mà a la
ronyonera que duia a la cintura i es va treure un feix de dòlars que espantava. Us puc assegurar que el director anava més
content que unes pasqües. Va dur gent de Rússia i amb un vell autobús transportà material d’allà. Avui les instal·lacions
a Tortosa són el cim de l’organigrama que té muntat a Sant Petersburg, on escalonats per edats té una escola (fàbrica)
de ciclisme d’on han sortit ciclistes de la categoria i renom de Viatcheslav Ekimov, Dimitry Konychev, Andrei Tchimil,
Vladimir Ugrumov, Berzin, Karpets, Ignatiev, Markov i altres que són o han estat als millors equips professionals. Ha
aportat a Rússia 7 ors olímpics i 22 campionats del món, sempre sota una disciplina espartana que li ha ocasionat més
d’un problema amb els seus deixebles.
En agraïment, la meva dona, jo i els nostres fills, junt amb
el matrimoni amic de Tortosa, fórem els seus convidats a
Moscou i a Sant Petersburg al llarg d’una setmana.

76. Douglas Petty
(Keighsley, 29-10-1930)
i Majorca 68
Amb aquest anglès menudet però molt simpàtic ens
vàrem conèixer el 1968, any que amb un soci muntaren
el negoci de dur ciclistes a Mallorca, primer un sol grup
de més de tres-centes persones que jo no podia assumir
al San Diego perquè era massa gros. El vaig convèncer per
fer una campanya d’uns mesos i no tenir una embafada
de gent, a més que així podria estar més amb ells i donar
millor servei als seus clients (més de tres-cents a l’any)
entre la campanya d’hivern i la de la tardor. Així passà
de l’Hotel Taurus Pak al San Diego, i d’aquí a l’Ayron Park.
En Doug, que fou ciclista professional del 1958 al
1970, desenvolupà la seva carrera majoritàriament a la
Bèlgica flamenca i també a la Bretanya francesa, encara
que els millors resultats sempre els obtingué a la seva
Anglaterra natal. Ha dirigit equips al Cinturó Ciclista
a Mallorca, també equips de fèmines quan es corria la

Doug Petty els anys 60-70 a Bèlgica, on
obtinguè les millors “performances”.
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volta a Mallorca, amb el màxim exponent, la britànica Ivon McGregor, recordwoman de l’hora i campiona del món en
l’especialitat de meta partida.
En Doug, que havia estat casat amb una exciclista de qui es va divorciar, es casà a Palma a l’església anglicana de Sant
Jordi i Sant Jan de segones amb n’Elisabeth Robinson, molt guapa i simpàtica, que té dues filles que han sabut aprofitar
el temps fent bons estudis, i un fill, n’Amish, de 19 anys, que vol arribar a ser ciclista professional i és molt per Bèlgica
amb resultats d’esperança. A l’església, jo hi vaig dur en Doug amb el meu Renalut Dauphine i la novia hi va anar amb el
Ford A del 1929 del meu amic Jaume Barceló. La festa fou al Tenis Arenal i el convit el pagàrem entre tots nosaltres i els
seus amics.
Ara té 81 anys. És un home molt meticulós, que encara té corda per uns anys. També n’Elisabeth, que és infermera i té
bona feina, l’ajuda en tot quant pot i ella mateixa passa molt de gust d’anar amb bicicleta. Es troben a Mallorca com si
estiguessin a ca seva. Ah! Majorca 68 és la marca comercial a través de la qual canalitzen tota la seva clientela. Cada any
li promet que l’aniré a veure a Anglaterra.

77. Bob Le Langue, el Tour de France i Jean Mari Leblanc
En Bob Le Langue va esser un bon corredor belga que antigament es coneixia per gregari. Va esser quasi sempre al costat
d’Eddy Merckx i en acabar la carrera esportiva va ser el director de la fàbrica de velos que el gran campió muntà allà a la
seva Bèlgica flamenca natal. El matrimoni Le Langue fou molts d’anys client a l’Hotel San Diego, i es reservava les dates
del Tour per conduir el cotxe del seu director Mr. Jean Mari Leblanc i més de deu anys seguits em convidà a seguir una
o dues etapes als Pirineus, de la
grande boucle. Ara em penet de
no haver-hi anat.
Sempre, en arribar a Mallorca el
seu regal era una corbata del Tour
de France. El seu fill és encara
dins l’organigrama de la Société
du Tour de France, i els anys que
el meu fill era el director general
de la Challenge a Mallorca,
convidaren Mr. Leblanc a seguir
unes etapes i aprofitar per parlar
de fer una o dues etapes del Tour
a Mallorca. El pressupost era
massa gros.
He de confessar que he assistit
a molts campionats mundials,

Eddy Merckx, jo, Bob Lelange i Tomeu Bestard, a la fira de
Milà devers l’any 2000.
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a Milà, Varese, Lió, Barcelona, Anvers, San Cristóbal a
Veneçuela, Viena, Leicester, etc., i no vaig perdre ni un
minut en els de Palma. El meu fill Andreu molts més que
jo, també clàssiques i Tour i Giro, a les etapes amb les
rampes més empinades amb bicicleta.

78. Gerry van Gerven
Un altre que mai estigué a ca nostra és el Milram, però
tenc l’orgull d’haver ajudat el senyor Geri Van Gerven
d’Holanda, promotor ciclista als Països Baixos (més de 70
curses a l’any i la representació de moltíssim ciclistes), a
preparar un saló per a una reunió entre els propietaris de
la firma lletera i ell, al meu hotel, tenint molt esment que
en cap moment no mancàs res a tan important reunió.
El senyor Geri Van Gerven, molt agraït, encara és client
a l’hotel i sempre em repeteix el gran encert que va ser
per als dirigents de l’empresa a Mallorca venir a l’illa i
al San Diego. Un dels primers ciclistes estrangers que
vingué per a una llarga estada al nostre hotel i preparà
la temporada l’any 1970 fou l’alemany Sigfried Atler, que
amb el temps fou membre de l’equip BIC d’Anquetil, Jan
Jansen i Julito Jiménez, entre d’altres, i fou recordman de
l’hora a velòdrom cobert.

Gerrie Van Gerven molt feliç de poder
firmar el contracte per la creació d’un
equip UCI Pro Tour Milram, a l’hotel San
Diego.

Andreu Canals amb Emiel Frambach,
organitzador de la “clàssica” Amstel
Gold Race d’Hol·landa, cada any a l’hotel
Cupido.
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L’equip MILRAM.
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CAPÍTOL XIV
Són tants i tants els ciclistes que he apuntat que així i tot pas pena d’haver-ne oblidat alguns dels més importants, alguns
que foren amb mi des dels inicis. En qualsevol cas la meva estima cap a ells és la mateixa, sien o no en aquesta llista.

79. Els inicis
Els nostres fills, als 8 o 9 anys (any 1976 aproximadament), començaren a participar a carreretes de benjamins i alevins,
i fou així que en Miquel Parets, nascut a França, fill de mallorquí i d’italiana (en «Michel des Cafè Nou» a s’Arenal i a la
vila de la família dels «Cuera» de tota la vida), i jo volguérem fer els nostres pinitos. Jo amb una bicicleta del meu germà
que m’era grossa, amb els canvis clàssics d’esprintador a la coa del manillar i en Miquel amb una que havia comprat
de segona mà. Sortíem de bon matí (a l’estiu arribàrem a sortir devers les sis i mitja), érem joves i la feina comandava
i tampoc l’eixida era gaire llarga. Solíem anar per la carretera del Cap Blanc, enquitranada però estreta i amb el pis
molt xerec, la primera aturada la fèiem davant les Palmeres. A poc a poc arribàrem a fer la volta pel camí de sa Torre i
davallàvem per la carretera de Llucmajor. Eren 29 km.
Aviat ens arriscàrem i pujàrem a Cura, també Monti-sion. Érem sols,
no hi havia ningú més al poble i molts pocs a Mallorca. Jo estava
avergonyit d’anar en culots i partia amb un calçó d’un xandall, i en
ser a Cala Blava m’aturava i em desvestia. Mentrestant els nostres
al·lots anaven i venien d’escola a La Porciúncula amb bicicleta. Allí
començàrem a veure’n un que sovint era a la clastra amb una bicicleta
de corredor. No va ser altre que el que després fou gran amic meu i
col·laborador en tot el que es cuinava dins i fora del col·legi, en Toni
Font. Tenia feina de jardiner a l’Ajuntament de Palma, però era el
xofer del camionet i en haver deixat els homes al tall era lliure per a
tota la matinada. Els dissabtes va ser sempre amb nosaltres fins que
morí sobtadament mentre mirava un partit de futbol a la tele.

Miquel Parets Rizzi i Pere Canals
Morro, els pioners de tot això.

El proper fou en Tomeu Bestard, que aleshores tenia una tenda de
roba per a home i dona. Ja érem quatre. Començàrem a veure’n un
altre que feia molta de via, fins que un dia em vaig decidir a aturar-lo.
Era en Joan Bon. Uns altres que eren també amb nosaltres eren en
Tòfol Roig Barros, en Pep Rayó i en Celedonio, un policia nacional, en
Sebastià Rabassa i en Toni Quetglas Llabrés «Murero». De sa Torre
venia en Tolo Ferrà i la parella d’amics canadencs, Micheline Dubuc i
Miquel Leconte, i més endavant n’Eloy Zaragoza Fernández (d.e.p.),
que perseverà molt malgrat les seves mancances de salut. En Diego
Amor (ex de Semar), en Tomeu Mulet d’Algaida, en Pep Riutort, i tants
i tants d’altres que dec haver oblidat, amb tots els quals mantenc una
bona relació de sincera amistat.
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La Porciúncula. Focus de ciclisme importantíssim, preparats per anar d’excursió cap a
l’any 1982.
El grupet creixia i aviat fou
conegut com el grup de San
Diego. En Vicenç Coll Castell
(oficial de Gesa) venia des de
Can Pastilla i també en Mateu
Nadal (cuiner), en Chema
Mazuelas i el seu cunyat
Miguel, en Valentín Nuevo,
en Joan Borràs «de Bahías»,
en Toribio Montalvo (venedor
jubilat de l’ONCE), en Rafel
Agulló (exjugador de l’Espanya
de Llucmajor), en Goyo Mora
(bon jugador de petanca). En
Toni Timoner i el seu amic i
exciclista Jaume Bisquerra,
en Tolo Rigo i en Colau Zenon
foren amb nosaltres un grapat
d’anys i estàvem junts tots
els dissabtes. «!Ale Pedro!»,
em deia en Toni i m’animava
perquè el dugués a meta i

Un dissabte qualsevol a la sortida del San Diego. Any 1987.
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Tot el grup de San Diego amb les camisoles de Cepsa, obsequi de Toni Timoner.
poder fer l’esprint amb tota comoditat. També sortíem els dimecres i qualque horabaixa amb els nostres fills per vigilar
el seu entrenament de prop.
El grup de San Diego era conegut a tot Mallorca i molts dies érem 20 o 30, i a dir veritat començàvem a fer via. N’Onofre
Moyà es va unir a nosaltres i després en Pep Quintana, que estava molt gras. De sobte vingueren ciclistes d’altres
pobles: Palma, Sencelles, Santa Maria, Llucmajor, Algaida, i també amics que s’animaren a sortir els diumenges per
anar a berenar: Julià Mòjer, Miquel Llompart, Jaume Roca (ex de La Caixa), Joan Oliver «Grauete», Joan Femenias, Toni
Perelló, Miquel Amengual, Diego Ojeda, Domingo Genovart, Toni Tur i altres de s’Arenal. Hi va haver caigudes: en Miquel
Parets dues clavícules rompudes i una pròtesi en un genoll; jo, l’húmer del braç esquerre; en José M. Mazuelas, el cap
esflorat i devers 100 repuntades; en Pep Quintana, un parell de costelles; en Tomeu Adrover (aparellador), un canell en
un atropellament espectacular d’un home gat que envestí el grup i en tomà prop de deu; en Cristóbal, un braç, i molts
altres.

80. Els cicloesportistes i les sortides del CC Arenal
Aviat ens picàrem i de cop i volta tothom volia competir a les carreres amb llicència de socials (sols era permesa la
inscripció als del CC Arenal).
Resumint, fa uns anys (2002) vaig patir (a la corba del Cap Blanc, anant als Talaiots) una angina de pit i un temps després
(2003), un infart quan era pel camí de Cala Pi amb els amics, el dia de Sant Sebastià. Sortosament ja em passejava
proveït de tres píndoles de Cafenitrina, que en definitiva foren miraculoses. Uns dies a l’UVI, tres stents a les coronàries,
limitacions a l’hora de fer esforços, les recomanacions del meu cardiòleg en Joan Soler, una bona medicació, règim
alimentari sa, prohibició implícita de no pujar costes ni depassar les 120 pulsacions (l’alarma em sona als 134), em
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permeten encara gaudir de l’esport que els Canals
portam a la sang: la bicicleta i el ciclisme.
Tampoc puc oblidar que el 28 d’agost de 2012
seré ja als 70. El grupet de San Diego encara
no s’ha acabat. Ara surten també del bar La
Estación o del bar Levante. Aquests dies m’he
assabentat que som el grup C (aviat férem el
D), i jo m’he conquistat un bon grapat d’amics
que, des de la primera lluminària, en sortir des
de sa Torre a mà dreta, partim tots els dimarts,
dijous i dissabtes amb l’estricta disciplina que
sempre he imposat: a les 8.30 en punt sortim
(jo i en Pep «Morrut» pujam fins as Puigderrós
amb la meva furgona), i qualque dia en partir duc
6, 8 o 10 km d’escalfament fent voltes per dins
aquestes urbanitzacions. Dies som una quinzena,
altres fins a 20 o més, entre els arenalers i els
llucmajorers que davallen, i el recorregut (tot pla)
sol esser entre 60 i 70 km. Sempre ens aturam
als Talaiots, on prenem un cafetet o refresc i cada
cop la xerrameca per arreglar els greus assumptes
d’estat és més llarga. L’ambient i companyonia
són molt bons i malgrat haver-n’hi dels 40 fins als
76, mai ningú ha arribat sol a casa seva.
Amb tot aquest capital humà, el grup San Diego,
o si voleu el CC Arenal (també conegut com Tenis
Arenal), hem organitzat regularment quasi cada
any sortides fora de Mallorca. Menorca i Eivissa
foren les primeres. Després, sense cap ordre
cronològic, hem anat a Roses, Tortosa, Dénia,
Gandia, Almeria, Almuñécar, Sancti Petri, Isla
Cristina, Torrox a Màlaga, Gran Canària i Tenerife.

A la foto de damunt:
Els Canals i els Parets (fills), al
carrer de Sant Cristòfol.
A la foto de sota:
Andreu i Toni Canals amb n’Adolfo
Giné. 1977.
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En alguns llocs més d’una vegada, amb assistència variada –es pot dir que entre 20 i 80 persones. El 2010 hem tornat
a Torrox, lloc idíl·lic, ben envoltat de muntanyes... Enguany una vintena llarga hem estat molt bé a l’Hotel Flamenco de
Cala Millor, uns dies del mes de desembre aprofitant un pont i altre dels dies de l’Ascensió i de la Constitució. Pareix que
la crisi també colpeja els ciclistes i hem estat uns anys sense sortir, però enguany, amb poca participació, un grupet d’uns
20 (incloses les dones) partiren i s’ho passaren molt bé a Màlaga.

81. El grup A
A dia d’avui aquests serien els components del grup A (el més fort), tot i que segons l’estat de forma de cadascun, es
poden requalificar dins les grupetes B i C que surten a més dels dissabtes, els dimarts i dijous:
Toni Bon «Boss», Carlos Bon «Charly», Leandro Pérez «Escaneo», Rafel Cerdà «Abuelo», Antonio Palomares «Niño»,
Mateu Sacares «53 x 11», Andreu Canals «Andernet», Joan Rosselló «Bombero», Joan «Quebrantahuesos», Toni Cladera
«Xerrameques», Marcos Fernández «Naturhouse», Vicente Villanueva «VV», Tomás González, Pep Lliteras, Johgen
s’Sputnik «Powerbar», Manolo Pozo, Gabi Ramis, Rafel Sampol.

82. El grup B
I a la grupeta B hi són: José Luís Martínez «Tarzan», Pep
Quintana, Mateu Ripoll «es Mestre», Miquel Capó, Pedro Bover
«Pelao», Juanito «Chubasquero», Carlos Ruiz «Calambres»,
Antonio Navío «Kazajo», Diego Torres «Esnaola», Pepe
Hernández «Tortuga», Tolo «Boxing», Rafael Carvajal «Chiqui»,
Cristóbal Roman «Tòfol», Toni Nadal «Capità», Toni Rodríguez
«Tonibazul», José García, José María «Paletas», Mateu Nadal
«es Cuiner», Biel Sánchez, José M. Mazuelas i el seu cunyat
Miguel Guerrero.

83. El grup C

El grup de San Diego als talaiots amb
companyia de Claudio Chiapucci
(“Il Diavolo”).

Del grup C, la llista dels que són amb mi, i deman perdó per
si en deix qualcun, arriben de per tots els costats, uns els
dimarts, altres els dijous i altres els dissabtes, i és impossible
d’arreplegar-los tots: de s’Arenal, Palma o la Platja hi som jo,
en Pep Coll, en Biel Parets, en Tomeu Bestard, en Pedro Bover,
en Baltasar Pomar, altre temps també en Pedro Llaneras
de Graficart i n’Antonio «Narices» Pérez... (el trabajo en el
aeropuerto! Excuses.)
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Una volta a Mallorca, a l’hotel Caballito del Mar a Cala Millor.
Antoni Aguiló és un altre que venia amb
nosaltres i ja fa temps que va pel seu compte.
«Vosaltres anau massa de pressa i no vos
puc seguir» Mentida! I dia sí i altre també
surt de Cala Blava en Manolo Guerrero, que
he convidat uns quants cops «però vosaltres
no berenau...» La seva fixació és arribar
fins a Campos, on passa molt de gust de
berenar. Idò res, que li faci molt bon profit. Jo
li alab el gust. Baltasar Mut, Fernando Mora
Camacho, Sebastià Matas i el seu cunyat
Rafel Sánchez, Félix Alarcón, Biel Verdú, Àngel
Antoni Moyà, Juan Aguilera, Miquel Capó,
Eugenio Osuna, Paco Hinojosa i Nemesio
Díez. D’Urbanitzacions vénen Tomeu Garcies,

Dènia, “contra viento y lluvia”.
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Onofre Moyà, Vicenç Coll, Fernando Ayudarte i el seu veí Manu Lebron, José Luís i Joan Miquel Morey. De Llucmajor
davallen Miquel Parets, Jaume Tomàs, Miquel Albertí, Toni Cantallops (excap de no sé què a Sa Nostra), Jaume Carbonell
(exgerent del CN Arenal), Sebastià Rabassa, Toni Quetglas «Murero», Tolo Ferrà de sa Torre, els estrangers Michel Leconte
i la seva companya Michelin Dubuc (ambdós canadencs), José Maya Maya «Gasolinas», que té una bicileta molt garrida
però com que no sap anar a roda sempre va tot sol, Miquel Seguí (àrbitre de ciclisme), Miquel Jaume, Mateu Banús,
Esteve Cirerol, Antoni Cardell, Rafel Cladera, Andreu Salvà, Gaspar Valls, Onofre Nicolau (el darrer).
De Campos els dissabtes sempre és amb nosaltres en Mateu Garcies «Ribes». També, sobretot a l’hivern, en Pròsper
Badasaraye, un nigerià gran persona i bon ciclista, d’uns trenta anys, més negre que el betum, nacionalitzat espanyol i
que fa feina conduint el taxi número 14.
A temporades vénen de Palma en Josep Manel Máñez (gendre d’en Joan Taberner, de la Bodega La Marina) i la seva
filla Natalia, molt interessada en l’esport ciclista competitiu; en Ramon Ginard, i també en Toni Moragues, tots ells amb
el meu fill Toni. Quan pot n’Arturo Sintes, president de la FCIB i sovint n’Arnau Comes i el seu germà Bernat. En Toni
Pérez «Narizón» també solia esser amb nosaltres i, de forma esporàdica, els germans Pepe i Paco Hernández. En fer
calor, en Gabi Abraham, que estiueja a sa Ràpita i tot un fotimer d’estrangers que en arribar a Mallorca ja saben d’on
partim, vénen i saben que els acollim com si fossin dels nostres. Són dels nostres! el serb-italogermànic Carlos Zigon;
l’italià Maurizio Oldani; l’altre italià Helio (doro); els francesos François Hagarde (antic empleat de la PTT), en Vincent
La Lire (músic a la Simfònica de Palma i a la Banda de Llucmajor) i en José Morro Gomila, de 50 anys, d’arrels llosetines
però nascut a França, nacionalitzat, que ha fet bona feina a la Banque Populaire; el belga Leon Van der Linden i el seu
compatriota Robert (Roberto) Bruyndonckx; l’austríac Carlos Kert; el senyor Helmut Gatterer, vienès; en Hans Porschke i
el seu cunyat Gandhi, d’Alemanya, i també el seu compatriota Siegfried Adler, amb qui ens hem retrobat quaranta anys
després de les seves estades al San Diego; l’austríac Rudolf Schwarz; na Marian Künzle de Suïssa i el seu espòs Heiko
Blomeier, i també la canadenca Micheline Conte i en Pekka (Pere) Saaralainen de Finlàndia.

84. Altres grupetes
Hi ha altres grupetes. Són estols d’amics que solen sortir els cap de setmana amb l’únic fi de gaudir dels avantatges de
la bicicleta, colcar 50 o 60 quilòmetres per cremar calories i perdre greix. Això sí, aturar-se a berenar forma part del seu
ritual. Un d’aquests grups, amics meus i que ocasionalment han vengut amb nosaltres i marxen, són els que comanda en
Toni Jordi, amb en Fernando Muniesa, en Pere Sastre, n’Emili Garcés, en Juan Carlos, en Carlos, en Pep Campos i qualcun
altre.
Un grupet molt simpàtic fou el d’en Pep Ramis, en Biel Dolç, en Guillem Roser, en Damià Ballester, n’Antoni Llabrés i
qualcun altre. Ara, l’edat els ha aturat (i la panxa) però la seva amistat perdura i no hi ha dimarts i divendres que no
s’arrepleguin a part o banda, berenen i fan tertúlia fins a l’hora de dinar.
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La grupeta de Toni Jordi.

85. La vestimenta
Els ciclistes arenalers gaudiren durant molts d’anys de la vestimenta adient per a aquests esportistes. Els més jovenets
amb el rètol de Ciclos Jaben - Hotel San Diego, i els més granats i que eren amb mi a la grupeta de San Diego ho fèiem
amb el nom de Tenis Arenal. Era una camisola que es va fer popular a tot Mallorca. Bàsicament era verda amb reixetes
gris perla i una franja blanca que travessava tota la pitera i l’esquena, on es podia llegir el reclam «Tenis Arenal - Gimnasio
- Culturismo», damunt les mànigues, que eren blanques i de color butà, l’anunci «Squash», i al costellam de d’alt a baix
el de «Bowling».
No n’hi havia a bastament per a tothom, però els que eren amb nosaltres cada any rebien un conjunt, sempre amb
alguns petits canvis d’any a any, principalment al reclam publicitari. Venia gent de tot Mallorca a demanar-me’n i també
molts d’estrangers en volien. Feia el possible per complaure el màxim de gent. Mai en vaig vendre cap, malgrat la
insistència reiterada de més d’un.
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(Mai he tengut necessitat de comprar roba, ja que és
molta la que els meus amics i clients em regalen. Això
em permet no ser client ni de Bequi ni de Quintana,
malgrat les ofertes, preservant així la meva imparcialitat
envers dels meus amics Tomeu i Pep.)
Cada any en feia una bona comanda, d’aquesta roba,
que encarregava a en Tomeu Bestard i que aleshores
ja era en procés de canviar la roba d’home i dona, per
dedicar-se cada dia més exclusivament a roba esportiva
ciclista.

86. El xibiu dels Talaiots
i na Llucia Fiol Clar
(Llucmajor, 1953)
Haver fet el pregó a les festes de Sant Cristòfol a s’Arenal,
haver-lo desenvolupat fins a arribar al llibret que és a les
vostres mans sobre el tema de bicicletes i no parlar del
Talaiots (el bar) ni de na Llucia seria com un pecat. Anem
però per parts.
Som a Capocorb Vell, (punt d’aturada i reunió de molts
de nosaltres i també de cicloesportistes estrangers),
una antiga possessió de més de 700 anys, que amb el
temps i segurament per qüestions d’heretats familiars
es va xapar en dues, la que ens interessa i la segregada,
que es diu Capocorb Nou. A la propietat de na Llucia (39
En Paco volia un maillot i el va tenir.
quarterades) hi ha les primitives cases, que a la vegada
eren refugi i torre de defensa, dins una de les portasses
de les quals encara hi ha un molí de sang, que es diu «Bogit» i que no és altra cosa que una màquina de pelar ametles.
També, segons em manifesta na Llucia, en temps dels Reis de Mallorca, aquesta casa (una mena d’alqueria que havia
d’esser un poble) era on es feia bona part del formatge de la Marina llucmajorera, i en qualsevol cas era el magatzem per
a la reialesa mallorquina. La finca s’anà dividint i així hi podem trobar Capocorb de Can Munar, el de l’amo en Pere Ignasi,
Betlem, i s’estima que deuria ser una finca de quasi dues mil quarterades. Na Llucia conrà les seves 39 quarterades per
al bestiar de llana i té esment de la collita d’ametles.
Altra cosa és el poblat talaiòtic, datat del segle XV aC. És sens dubte el més extens i més gran de Mallorca, on hi ha cinc
talaiots (dos de quadrats i dos de rodons) i 28 habitatges. Varen ser l’arqueòleg alemany L.Ch. Watelin primer i el britànic
Albert Mayr després els qui varen estudiar el complex. No obstant això, les primeres excavacions les va realitzar entre el
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Un grup prou gros un dissabte als talaiots.
1910 i el 1920 el gran arqueòleg Josep Colomines Roca, a la memòria del qual hi ha un monòlit alçat al mateix poblat,
gràcies al mecenatge del senyor Lluís Pericot. Segons na Llucia, hi falten moltes pedres, que ja mai es recuperaran, ja que
són a qualque fonament i també a la carretera dels Presos.
Sa madona fa memòria i sap per cert que els seus repadrins ja eren en aquesta cruïlla de camins, quatre generacions,
sense comptar les filles i els néts (que no sap què en faran, en faltar ella). Més de 13 km enfora de la vila i altres tants de
S’Estanyol, de s’Arenal més de 23 km (17 pel carreró de sa Caseta) i devers 4 de Cala Pi (a cap altre indret de l’illa es pot
trobar un lloc tan isolat), ella es cuida de la seva neteja (mai ve ningú del Consell a fer net).
Des del 1986 hi té obert un xibiu, molt respectuós amb tot l’entorn, que dóna un bon servei de bar i berenars des
del 1993 en una enramada que té capacitat per a unes 30 cadires. És el lloc on nosaltres intentam arreglar el món i
el desgavell al qual ens han portat els nostres polítics. A l’estiu, ben fresquet, obert de pinte en ample a l’enramada, i
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a l’invern, ben calent en tenir estufes
prou potents i a bastament per als que
dia sí i altre també ens hi trobam. No hi
manca en Jaume Orell Garcias, sempre
disposat a donar un cop de mà, ni na
Mari Carmen González, que presumeix
d’esser l’animadora. Té corrent per
plaques solars. Disposa d’unes toilettes
ben típiques, prou netes i confortables,
allà on hi havia les estables de les velles
cases de Capocorb.

La família Zabel, uns
mallorquins més. Tots els
coneixem i els saludam.

Na Llucia Fiol és sa
madona. Regenta el bar, el
té net i fa molta de feina.
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CAPÍTOL XV
ACOMIADAMENT

Epíleg. Paraula desitjada per mi, esper que no tant per a vosaltres, i, com veis, agraïments, resum final i acomiadament,
amb l’esperança que gaudiu amb la lectura d’aquest Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2011, que m’ha portat fins aquí.

87. Futur del ciclisme i les bicicletes. a Mallorca. Arturo
Sintes Lluch, president de la FCIB
Va néixer el 21 de juliol de 1951 a Maó (Menorca). Els primers records de ciclisme els trobam al taller de reparació de
bicicletes que el seu pare Mario tenia a Maó i d’aquells soldats que feien la mili a Menorca i anaven amb bicicleta pertot
arreu amb els tubulars a l’esquena.
D’aquells primers anys de jovenea, n’Arturo recorda especialment la victòria d’en José Pérez Francés a l’etapa del Tour
que acabà a Barcelona l’any 1965.
El 1967, durant les Festes de la Mare de Déu de Gràcia, organitzà, juntament amb un amic, la seva primera carrera
ciclista. Tot per poder-hi participar, i només tenia 16 anys. Aleshores, el seu pare prengué afició i juntament amb en
Pedro Pons fundà l’any 1968 la Peña Ciclista Mahonesa.
Va córrer fins al 1970 –va ser campió de Menorca i 4t en un campionat de Balears disputat a Santa Maria. A partir d’aquí
i durant els anys 70 i 80, n’Arturo va ser organitzador i coordinador de la PC Mahonesa, i va portar ciclistes menorquins
a córrer a Mallorca i també a altres indrets, com ara l’Escalada a Montjuïc.
Després d’un parèntesi per atendre els seus negocis professionals, a finals dels 90 tornà al món del ciclisme a través de
diferents marxes cicloturístiques, on ell participà. L’any 2001 organitzà la 1a Volta Cicloturista a Menorca, que encara se
celebra i amb molt d’èxit. Al llarg del 2003 començà a col·laborar amb la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (de la
qual n’Andreu Canals era el president) i organitzà la 1a Challenge de Cicloturisme Illes Balears.
El 2004 passà a formar part de la Junta Directiva de la FCIB en qualitat de vicepresident, i fou el 7 de juny del 2007 quan,
amb la renúncia de n’Andreu Canals, accedí a la presidència de la federació. Des d’aleshores n’és el president, com també
de la Comissió Nacional de Pista de la RFEC. Al llarg d’aquests darrers anys, la FCIB ha organitzat quatre campionats
d’Espanya de pista i ha aconseguit un bon grapat de medalles en totes les categories i especialitats. A més a més, i com a
membre de la RFEC, ha assistit a diferents campionats del món de pista: Ballerup, Montichiari, Manchester, Apeldoorn…
Enguany (2012) es torna presentar a la reelecció de president, amb molts de reptes per a la federació, però sobretot amb
la il·lusió d’assolir per a Balears dos petits somnis: poder organitzar al velòdrom Palma Arena els campionats del món
màster i tornar dur alguna etapa de la Vuelta Ciclista a España.
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Arturo Sintes Lluch al Consolat de Mar amb el regidor de Cultura i Esports de
l’Ajuntament de Palma, el dia que fou lliurat el premi Cornelius Atticus a Joan
Llaneras.
D’aquells primers ciutadans (palmesans) que amb els seus ginys (bicicletes) es dirigien a s’Arenal per celebrar la Festa del
Pedal, als ciclistes actuals que pedalegen per les nostres carreteres, amb modernes, costoses i preuades bicicletes, han
passat més de cent anys. Però una cosa no ha canviat: gaudir dels nostres paratges, de les nostres costes i les nostres
muntanyes, a una velocitat suficientment elevada per recórrer molts de quilòmetres en una sola jornada i suficientment
reduïda per gaudir de les vistes que ens deixa la nostra geografia. I això només ho permet la bicicleta.
En aquests moments, Mallorca és un paradís per a la pràctica ciclista, i ja són prop de 100.000 els cicloturistes que ens
visiten any rere any. La nostra illa té una orografia molt variada (muntanya, pla, mitja muntanya), una distància entre
pobles ideal per als desplaçaments (no més de 10-12 km) i per descomptat, un clima suficientment moderat a l’hivern,
que permet la pràctica ciclista quan a la majoria de països centreeuropeus resulta gairebé impossible. A més, els nostres
hotels s’han adaptat a aquest tipus de visitant i el futur es presenta realment esperançador en aquest sentit.
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Nosaltres només hem de fer que ells se sentin còmodes, exigir als nostres polítics que tenguin cura sempre de la nostra
xarxa secundària de carreteres arreglant el paviment, agranant regularment els vorals, senyalitzant correctament i
afegint, dia a dia, quilòmetres a les nostres rutes cicloturístiques.
Si és així, no tengueu cap dubte que un cicloturista sempre escollirà Mallorca per passar les seves vacances amb
bicicleta. El futur del nostre ciclisme és en mans d’uns quants al·lotets: Sergio Ruiz, Dani Armenteros i Christian Morales
en la categoria sub 23, i Borja Ruiz i Quique Navio en la categoria infantil, i altres que si perseveren i no escatimen
entrenament poden arribar a representar-nos molt dignament.

88. Les tendes, el negoci complementari
Fa molts d’anys, quasi a la prehistòria de s’Arenal, no hi havia cap taller (com abans es deia) de bicicletes. Si de cas l’amo
en Toni Mora, al seu taller de ferreria i llanterneria, devia posar qualque soleta o canviar qualque cable de frens, o
devia arreglar una cambra que estigués punxada, en aquell local on el sòl era de trespol i a vegades amb molta brutícia.
Després fou en Santiago Roig el qui en prengué el relleu —arreglava aparells de ràdio, motors i motocicletes. Home molt
hàbil, era capaç d’arreglar-ho tot.
Per comprar una bicicleta havies d’anar a Palma, a Can Bibiloni o a Can Darder. Res a veure amb el que avui tenim,
botigues magnífiques on els mecànics fan feina damunt un trespol enrajolat, amb guants blancs i un davantal. Pareixen
cuiners.
La primera tenda a s’Arenal fou la
d’Sport Bequi, d’en Tomeu Bestard,
fa ja uns 24 anys, i és exclusivista
a Mallorca de la roba italiana
fabricada a Bèrgam per Santini.
Juntament amb en Rolando Villa
tenen també el negoci de venda i
lloguer de bicicletes de competició,
el seu manteniment i accessoris. El
local té en total uns 170 m2, cada
bicicleta pot costar entre 5.000
o 6.000 € (i més), de les marques
Wilier i Ridley. Són a la carretera
de s’Arenal, al número 48 i al local
70. Ara la tenda, en jubilar-se en
Tomeu, és a càrrec de la filla, na
Maribel.

La tenda és atesa per na Maribel, la filla d’en Tomeu
Bestard. Té sucursal a Alcúdia.
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Una altra tenda molt coneguda i emblemàtica
és la de Ciclos Quintana, que obrí el 1993 a la
cantonada del carrer de Sant Cristòfol amb
la plaça de la Reina Maria Cristina. Des de fa
uns anys, la tenda es traslladà a la cantonada
de la carretera Militar, al mateix carrer, i
disposa d’un ampli espai de 350 m2. Amb
exposició de tota mena de roba esportiva, un
gran assortiment de bicicletes de competició
(per vendre i llogar), BTT i els accessoris que
el ciclista pugui haver de menester. En Pep és
a càrrec de les reparacions i el fill Pedro n’és
el venedor. Tenen les marques CKT, KTM,
Mérida i Pinarello, de renom mundial, i el
cost amb quadre de carboni és d’uns 6.000
€. Avui, amb canvis electrònics, una bona
màquina pot arribar als 12.000 € o més.

L’experiència la posa en Pep Quintana, però en
Manolo Rodríguez, políglota, és un molt bon venedor.

Els germans Rigo són a càrrec de la tenda de
bicicletes Caldentey.
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Encara ni ha una altra tenda (sucursal),
Bicicletes Caldentey, d’en Joan Caldentey
(excorredor ciclista professional manacorí),
oberta l’any 1996, de la qual els germans
Rigo (una altra família ben ciclista) són els
encarregats i col·laboradors en el negoci.
La tenda, recentment renovada i ampliada
(120m2 més àmplies terrasses), té a la venda
tot el que un ciclista pot necessitar i són els
exclusivistes de les bicicletes Colnago i BMC,
de molt renom. La tenda està situada als
xamfrans del carrer de Marbella número 3
a Can Pastilla.
Les tres estan quasi mil·limètricament
col·locades a llocs estratègics de la platja,
i són un bon complement per donar els
serveis que demanen el gran nombre de
ciclistes que ens visiten.
Mallorca és ideal per al ciclista, amb els
pobles a una mitjana de 10 km de distància
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un de l’altre, i encara entremig sempre
hi ha cafès on poder anar en cas de
necessitat, per beure o seure una
estona.

89. Rafel Servera
Capellà
«Comte»
(S’Aranjassa,
1965)
D’arrels pageses, el pare sempre va
ser xofer de camions de transport,
assalariat a Can Mateu Perelló «des
Ciment» durant molts anys.

Rafel Servera i en Marc Moragues, el seu gendre
espera esser, davant un modern bus de l’empresa.

A més de les tendes, de les quals
he parlat, hi ha molta altra oferta: cafès i bars que són a punts estratègics a mig
camí, o bé a l’arribada. També els súpers fan el seu petit agost amb aquest turisme
desestacionalitzador. Els taxis, que fins no fa gaires anys solien esser petits, amb poca
capacitat als maleters, ara són més grans i confortables. Tots poden dur l’equipatge
més la bicicleta i fins i tot dues si cal.
A principis dels noranta érem al començament del gran boom del turisme de la
bicicleta. La cosa no estava encara gaire ben organitzada, ni per a la recollida de les
bicicletes a l’aeroport ni per al seu transport si es tractava de grups. Les agències de
viatges de Palma em cridaven per donar-los el nom i el telèfon d’algun transportista
per ajudar els autocars que no podien amagar-ne tantes al seu ventre, ja fos per
venir a la Platja de Palma o tal volta per l’est de Mallorca, o Pollença i Alcúdia. Un
dels que sempre recomanava era el camionet d’en Rafel Servera, per la seva serietat
i bon tracte.
«Rafel, has de posar una lona perquè els
ciclistes estimen tant les seves màquines
que no volen que en ploure es banyin.»

Bars i supermercats també
s’aprofiten d’aquest turisme
desestacionalitzador.
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Casat amb na M. Luisa Barbero, del matrimoni hi ha
dues filles, n’Ester i na Sara. La major, de 21 anys, ha
estat 28 dies a Múrcia per passar l’examen i obtenir el
corresponent permís de la classe C (fins a 16 passatgers),
ja que a Mallorca no hi ha cap autoescola amb autocars
de 15 seients. Ara n’Ester serà una dels xofers a
l’empresa familiar Transports Rafel Servera, SL, que avui
dia disposa d’un bus de 55 places i un altre de 22 marca
Iveco, i 2 Volkswagen de l6, tots equipats amb remolc
tancat on caben de 30 a 35 bicicletes.
Els primers clients que tingué foren al San Diego,
portats pel petit touroperador Ideal Travel i també pel
gran majorista alemany NUR. Ara la feina la té quasi en
exclusiva amb Mallorca Aktiv, empresa subsidiària de
Max Hürzeler i també amb Hannes Hawai Tours, que fan
excursions i és necessària la combinació de transport de
passatgers i de les bicicletes. Tenen la seu a Cala Rajada.

Els fundadors del Grup Esportiu Ciclos
Quintana de BTT.

En Rafel va ser uns anys coordinador de Mallorca Bus,
del seu germà Pep, a l’aeroport, fins que decidí volar pel
seu compte dedicant-se majoritàriament al transport de
material de construcció.

90. Neix el grup esportiu
Ciclos Quintana
Un grup entusiasta de joves mountainbikers, duatletes
i triatletes tramiten actualment tota la paperassa del
que en el futur serà aquest grup esportiu que presidirà
Pedro Quintana Garau, amb Pep Quintana Castell com a
vicepresident, Manuel Rodríguez Cano com a secretari,
Noeila Vila com a tresorera i amb els vocals David
Alcolecha, Susana Carayol, Julián López, Juan Enrique
Suñer, Gabi Ferrer, Borja Ruiz i Enrique Navío, delegats
de ciclisme júnior. Els desitj llarga vida plena de victòries
i benaurances.

Espectacularitat de la BTT.
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91. Agraïment al presentador
No voldria cloure aquest pregó sense agrair al qui ha estat el meu presentador el dia d’avui la seva deferència. També pel
fet de ser mallorquí i porrerenc, m’he de sentir molt honorat i orgullós d’haver comptat avui i aquí amb el doble campió
olímpic i set vegades campió del món Joan Llaneras.
La família Canals té relació amb la família Llaneras des de fa gairebé trenta anys, quan n’Andreu, en Toni i en Pedro (els
meus fills) començaven a córrer a les categories inferiors i allà, cada dissabte o diumenge, a Son Carrió, Santa Margalida,
Búger, Sineu, Maria... pràcticament a tots els pobles de Mallorca, coincidíem amb un al·lotet de la mateixa edat dels
meus fills, acompanyat pels seus pares, amb aquell mallot i culot blanc i negre de Flavia, que no era un altre que el que
anys després esdevindria el millor esportista olímpic espanyol de tota la història, en Joan Llaneras Rosselló.
Joan, és un plaer per a nosaltres haver comptat amb la teva presència, i en nom de tot el poble de s’Arenal t’agraesc
l’esforç que has fet per esser avui aquí entre tots nosaltres. Joan, moltes de gràcies!
Dit això, també he d’agrair a en Toni Timoner Obrador el pròleg molt afectuós que ha fet d’aquest llibret.

92. L’impressionant palmarès d’en Joan Llaneras Rosselló
Ciclista, especialista en la modalitat de ciclisme en pista, es va introduir en el món del ciclisme gràcies al seu pare, que era
corredor de pista, i per aquest motiu, des de molt petit, ja freqüentava els velòdroms de Mallorca. Quan només tenia set
anys es va treure la primera llicència. Per a ell era una diversió pujar a una bicicleta sense frens i fer voltes sense aturar
en un velòdrom. Això, passats els anys, es convertiria en la seva forma de vida. Actualment, està considerat com un dels
millors ciclistes de la història d’aquesta modalitat.
Pel que fa als seus triomfs assolits en campionats del món, destaquen, en puntuació: or a Manchester (1996); bronze
a Perth (1997); or a Bordeus (1998); or a Manchester (2000); plata a Stuttgart (2003); bronze a Los Ángeles (2005) i or
a Palma (2007). I en la modalitat de Madison (cursa a l’americana): or a Perth (1997) formant parella amb el també
mallorquí Miquel Alzamora; or a Berlín (1999); plata a Manchester (2000) i a Anvers (2002), i or a Bordeus (2006). En
total, ha estat set vegades campió del món: quatre en puntuació i tres en cursa a l’americana.
En relació amb la seva carrera de ciclisme en carretera, aconseguí una victòria d’etapa a la Vuelta a Andalucía (1993) i el
trofeu Mallorca en la Challenge Volta a Mallorca (1994), entre d’altres. Va pertànyer a l’equip ONCE (1991-1995) i a l’Us
Postal (1998). Prengué part en quatre Jocs Olímpics: Atlanta 1996, on obtingué el 5è lloc en persecució per equips i el 6è
en puntuació; Sidney 2000, on aconseguí un or en puntuació; Atenes 2004, on assolí la plata en puntuació, i, finalment,
Pequín 2008, on fou medalla d’or en puntuació i de plata en Madison, formant parella amb el també mallorquí Toni
Tauler.
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És l’esportista espanyol amb més medalles olímpiques, juntament amb Arantxa Sánchez Vicario (tennis) i David Cal
(piragüisme), si bé cap d’aquests dos no té els dos ors de Llaneras. Així mateix, és posseïdor de la Gran Creu de la Reial
Ordre del Mèrit Esportiu (2009), del Premi Felip de Borbó al millor esportista a Espanya (1997), de la medalla de l’Ordre
Olímpica del COE (1997), del Premi Ramon Llull (2001) i de la medalla d’or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(2009). També és membre del COE des de 2004, membre de la Comissió d’Esportistes del COE, director del CEAR a
Palma, i director esportiu del velòdrom Palma Arena. Així mateix, és el fundador i director de l’Escola de Ciclisme Base
Joan Llaneras. A Porreres, el seu poble natal, el pavelló poliesportiu duu el seu nom. Enguany, el president de la CAIB,
José Ramón Bauzá, li va atorgar al Consolat de Mar de Palma el Premi Corneliu Atticus 2011.

93. Mallorquins a la Volta Ciclista a Espanya
NOM I LLINATGES

Data de
naixement

Lloc de
naixement

Any de
participació

Classificació

Etapes
guanyades

1 Rafel Pou Sastre

31/07/1909

Algaida

1935

27è

2 Vicente Bachero

06/01/1905

Resident Mallorca

1935

16è

3 Bartolomé Flaquer

18/06/1912

Artà

1936

No classificat

4 Andrés Martorell Coll

29/04/1922

Barcelona

1942

No classificat

5 Andrés Canals Perelló

14/09/1914

Sta. Maria

1942

No classificat

6 Bernardo Capó Plomer

20/10/1919

Muro

1945
1946
1948
1950

8è
No classificat
3er
7è

2 etapes

7 Miquel Gual Bauzá

15/12/1919

Sant Joan

1945
1946
1948
1955
1956

4rt
No classificat
9è
25è
No classificat

8 etapes

8 Gabriel Palmer Bonet

03/01/1920

Andratx

1945
1946
1948

16è
24è
No classificat

9 AleJandro Fombellida Rico

27/03/1915

Resident Mallorca

1945
1946
1947
1948

9è
6è
23è
No classificat
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NOM I LLINATGES

Data de
naixement

Lloc de
naixement

Any de
participació

Classificació

10 Antonio Gelabert Amengual

05/09/1921

Sta. Maria

1946
1948
1950
1955
1956

No classificat
17è
9è
20è
No classificat

11 Lorenzo Sastre Bibiloni

02/08/1921

Alaró

1946

No classificat

12 Bernardo Tomas Ripoll

21/02/1916

Banyalbufar

1947

No classificat

13 Matias Alemany Enseñat

22/06/1921

Andratx

1947
1950
1956

No classificat
22è
No classificat

14 Mateo Coll Bover

29/12/1922

Porreres

1948
1950

No classificat
20è

15 Andrés Trobat Garclas

04/12/1925

Algaida

1950
1955
1957
1958
1959

12é
15é
No classificat
No classificat
21é

16 Francisco Alomar Florit

04/12/1928

Sineu

1955
1956

44é
No classificat

17 Miguel Alarcón Gamundi

03/01/1931

Viella

1955
1956

No classificat
No classificat

18 Juan Bibiloni Frau

02/01/1928

Palma

1955
1956
1957
1958
1959

32é
17è
No classificat
No classificat
28è

19 Gabriel Company Bauzá

16/05/1930

Sant Joan

1955
1956
1957
1958
1959 - 1960
1961
1962

6è
No classificat
No classificat
24è
23è
28è
45è
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NOM I LLINATGES

Data de
naixement

Lloc de
naixement

Any de
participació

Classificació

Etapes
guanyades

20 Mlguel Bover Pons

14/02/1928

Palma

1955
1956
1957
1959
1960

No classificat
No classificat
No classificat
40è

21 Antonio Castell Bauzá

12/11/1930

Petra

1956
1957

No classificat
54è

22 Antonio Karmany Mestre

21/01/1934

Sant Joan

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

No classificat
No classificat
22è
4rt
8è
21è
14è
15è
No classificat

2 etapes

23 Gabriel Mas Arbona

09/03/1933

Montuïri

1957
1958
1959
1960 -1961
1962
1963
1964

Eliminat
18è
39è
35è
No classificat
No classificat
38è

1 etapa

24 Juan Tomás Clar

10/09/1934

Llucmajor

1958

No classificat

25 Antonlo Carreras Quiroga

28/06/1933

Palma

1960
1961
1963

No classificat
No classificat
37è

26 Jorge Nicolau Moria

01/11/1937

Villafranca

1962
1963

38è
58è

27 Jaime Alomar Florit

24/12/1937

Sineu

1963
1965
1966

33è
24è
No classificat

28 Antonio Tous frau

17/08/1940

Montuïri

1965

38è
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NOM I LLINATGES

Data de
naixement

Lloc de
naixement

Any de
participació

Classificació

29 Jaime Mateu Ramis

14/12/1940

Sineu

1966

No classificat

30 Jaime Fullana Rosselló

25/07/1941

Sant Llorenç

1966
1967

47è
No classificat

31 José López Rodríguez

21/02/1940

Resident Mallorca

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

15è
6è
16è
16è
47è
39è
34è

32 Gabriel Mascaró Febrer

07/03/1944

Villafranca

1970
1971

No classificat
No classificat

33 Francisco Julià Obrador

14/05/1942

Felanitx

1970

34è

34 Antonlo Vallori Mateu

21/01/1949

Caimari (Selva)

1974
1976

12è
28è

35 Fernando Benejam Barceló

30/11/1954

Andratx

1978

No classificat

36 Juan Caldentey Perelló

08/10/1962

Manacor

1984

77è

37 Jaime Salvá Llull

19/04/1962

Llucmajor

1984
1985
1987

54è
No classificat
54è

38 Juan Gomila Alcaraz

23/11/1964

Binissalem

1987
1988

87è
No classificat

39 Jaime Tomas Florit

01/11/1967

Muro

1989

68è

40 Joan Llaneras Rosselló

17/05/1969

Porreres

1992
1998

No classificat
No classificat

41 Antonio Tauler Llull

11/04/1974

Santa Margalida

1999
2001
2002
2003

47è
55è
39è
97è

42 Antonio Colom Mas

11/05/1978

Bunyola

2002
2004

No classificat
101è
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43 Joan Horrach Ripoll

27/03/1974

Deià

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010
2011

38è
28è
24è
26è
79è
29è
73è
67è

44 Vicenç Reynés Mimó

31/07/1981

Deià

2009
2011

103è
87è

Etapes
guanyades

94. Embòlia maleïda
El passat dia 8 d’octubre de 2011 vaig esser ingressat d’urgència a la unitat d’ictus de Son Espases, ja que de bon matí,
mentre preparava els tapins per a la meva sortida sabatina, en vaig patir un, d’ictus que em tengué tota una setmana
en aquest gran i modern hospital de Palma. La recuperació fou prou ràpida, i malgrat haver estat una mesada de repòs
absolut, ara torn a anar amb la meva bicicleta, primer 10 km (5 d’anada i 5 de tornada), amb control més estricte que mai
en la dieta sense sal, sense cap casta d’alcohol o beguda espirituosa, i cada dia la tensió controlada. Dia 16 de novembre
de 2011 vaig visitar el meu cardiòleg, el doctor Joan Soler a la clínica Juaneda, i sota la meva promesa de no pujar costes
i no fer cap sobreesforç sense passar les 120 pulsacions, tenc el seu permís per arribar fins als 40 km.
He esmentat abans que aviat es crearia el grup D. Ja està creat, malgrat la meva oposició, i per tant s’anomenarà grup
C sub 1.
A Déu gràcies estic molt bé, la qual cosa és molt d’agrair.
És hora d’anar acabant.

95. Resum final
A s’Arenal, relacionat amb la bicicleta, hem tengut de tot: els pioners treballadors, la Festa del Pedal, competicions,
clubs, totes les categories de llicències, directors, equips, circuits, voltes (Vuelta al Mediterráneo), ciclocròs, BTT i MBK
(mountainbikers), i pels nostres hotels han passat els millors ciclistes del món. També duatlons i duatletes i triatlons, una
bona xarxa de carreteres per practicar el nostre esport.
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Tenim dues o tres tendes que res tenen a envejar a les millors de l’illa, i sols d’una cosa no podem parlar a nivell
competitiu: és el trialsín. Però com passa amb el velòdrom que tots voldríem, tampoc perdem les esperances.
Les de la família Canals són ara en en Pere Antoni Canals Payeras, de 8 anys, ja la quarta generació, però seguidor acèrrim
del Barça —li tiren més els guants de porter de futbol. Un dels seus ídols és Víctor Valdés. Físicament és un al·lot molt
fort (tot nervi) i crec que les seves qualitats són més d’un ciclista escalador que no de porter (és menudet). Jo no perd
la il·lusió de posar-li un culot.

96. Acomiadament
I això és tot. Arribats aquí, que les festes de Sant Cristòfol, per als arenalers i per a aquelles persones de bona voluntat
arribades de fora, les celebreu en pau, salut i alegria. Molts d’anys i bons!
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AGRAÏMENTS:
Tomeu Sbert Barceló
Joan Llaneras Rosselló
Toni Timoner Obrador
Tomeu Bestard Bauzà
Pep Quintana Castell
Martí Pascual Santandreu
Miquel Albertí Rotger
Miquel Parets Rizi
Miquel Contestí Cardell «des Molí»
Toni Jordi Pastor
Benet Llompart Roig
Pedro Amengual «Paperrina»
Magí Oliver Trobat (q.e.p.d.)
Magdalena Riutort Rigo
Montserrat Mateu de Llorito
Joan Clar Tomàs «Boleno»
Maria Guasp «des Molí» i Rafel Crespí «Restes»
Tòfol Carrió Negre
Jaume Xavier Xamena Martínez
Adolfo Giné Gala
També qualque incursió a INTERNET.
I altres informacions que m’han arribat per mitjà oral de molts arenalers i amics que no puc recordar, als quals també
vull agrair la seva sempre desinteressada col·laboració.

I LA FOTOGRAFIA...
A càrrec de: Alberto Cortés Sánchez i Jaume Llinàs Mateu. Del meu arxiu particular, també d’Onofre Llinàs, Miquel
Parets, Pep Coll, del llibre Historia del ciclismo en Mallorca, de Jesús García Marín i Gonzalo Pampín, de Los orígenes del
ciclismo, de Juan Carlos Pérez, d’Historia de la bicicleta (ed. Blume) i altres que són per a mi d’origen desconegut.
Recull gràfic 1875-1970 del col·leccionable L’Abans de Llucmajor.
I en general a tots aquells que, tal volta per oblit, no són en aquesta llista, els quals de manera oral em transmeteren
dades que foren molt útils a l’hora d’escriure aquest pregó. També a aquells que aportaren fotos i que han duit a la fi
que aquest llibre sia a les vostres mans.

Pere Canals i Morro
147

