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Resum
Al llarg del se gle XIX té lloc la gra dual con -

fi gu ra ció de la bi ci cle ta que cul mi na en

l’úl ti ma dèca da, i que ori gi na una mena

de boom o bo ge ria arreu del món. Aques ta 

dèria per la bi ci cle ta ha d’en ten dre’s en el

con text d’un mo vi ment es por tiu que recor -

re els paï sos avan çats a la fi del se gle XIX.

En aquest ar ti cle s’a na lit za com va viu re

Espan ya el seu par ti cu lar boom del ve lo cí -

pe de. El ci clis me pro vo ca una ex traor dinà -

ria ac ti vi tat amb l’or ga nit za ció de so cie -

tats, com pe ti cions i ex cur sions o l’e di ció de 

re vis tes es pe cia lit za des que, pre su mi ble -

ment, el si tuen al cap da vant d’un fe ble mo -

vi ment es por tiu es pan yol, adient amb les

di fi cul tats de mo der nit za ció del país.

Introducció
La in cor po ra ció de pràcti ques fí si ques que 

sota la de no mi na ció de sports van arri bar

en la ma jor part d’Angla te rra, coin ci deix a

Espan ya amb la Res tau ra ció borb òni ca;

es cons ta ta, se gons Fer nán dez Gar cía

(1971), una cer ta as si duï tat en l’ús d’a -

quest ter me des del 1883. La Res tau ra ció 

serà una eta pa d’es ta bi li tat po lí ti ca pac ta -

da que ajor na, du rant un temps, un agi tat

se gle de pro nun cia ments mi li tars i gue rres 

ci vils, tot apor tant així un marc més ade -

quat per a l’es de ve ni dor d’un mo vi ment

gim nas ti coes por tiu, en ple pro cés d’ex -

pan sió in ter na cio nal.

Tan ma teix, el mo vi ment es por tiu qua -

llarà len ta ment i mo de ra da ment en con -

sonà ncia  amb les di fi cul tats de mo der -

nit za ció del país, apre cia bles en l’escàs

pes so cial i po lí tic de la bur ge sia espa -

nyola, en els pro ble mes per abor dar la in -

dus tria lit za ció d’un país emi nent ment ru -

ral, con tro lat per una oli gar quia agr ària

ca paç d’im po sar els seus in te res sos de

grup so bre els al tres, en la de fi cient xar xa 

vià ria o en una im por tant mas sa de po -

bla ció anal fa be ta sen se po der ad qui si tiu

ni temps de lleu re.

Els pri mers es ports con reats a Espan ya

tin dran una es tre ta re la ció amb els que hi

ha via  en voga a la res ta d’Eu ro pa, en tre

les ma tei xes clas ses al tes, prac ti cats per

sim ple plaer. Pos te rior ment, al cos tat d’a -

ques tes exer ci ta cions mi no rità ries de sig -

ne aris tocr àtic emer gi ran d’al tres es ports

més as se qui bles en tre les clas ses si tua des 

im me dia ta ment per sota en l’es ca la fó

 social, res pon sa bles de la seva po pu la rit -

za ció.

L’es port no as so lirà autè ntic pes so cial

fins que pas si a és ser prac ti cat per les

bur ge sies lo cals que, se guint els cànons

del que s’es de ve nia als al tres paï sos eu ro -

peus, atri buei xen a les pràcti ques es por ti -

ves uns va lors útils per a ells ma tei xos i

per a la so cie tat: pro grés, ma qui nis me,

su pe ra ció, com petè ncia, igual tat, fra ter ni -

tat, de mocr àcia, sa lut, etc. (Do mín guez,

1997). L’em pen ta ini cial serà de gu da a

un gra pat de bur ge sos en tu sias tes que

van acon se guir, amb gran te na ci tat, unir-

se per cons ti tuir les pri me res as so cia cions 

i pu bli ca cions es por ti ves, des de les quals

van ai xe car l’a pa rell bu rocr àtic i van em -

pren dre, con ven çuts que la mo der ni tat

pas sa va pel triomf de l’es port, una me ritò -

ria tas ca d’a pos to lat, en car nant en una

úni ca per so na les fi gu res de l’es por tis ta,

del di rec tiu i del pe rio dis ta.

De la for na da de nous es ports, al guns cu -

rulls del tem pe ra ment es tran ge rit zant que 

ex ha la ven els seus exò tics noms –“ska -

ting”, “bo xing”, “lawn-ten nis”, “rugby”,

“foot-ball”, etc.–, úni ca ment les cur ses de 

ca valls, l’es gri ma, el ci clis me, la pi lo ta

bas ca i els to ros, arri ben a dis tin gir-se

com “els nos tres exer ci cis na cio nals”; la

res ta no pas sa de pràcti ques mi no rità ries.

En aquest tre ball s’a bor da la in cor po ra -

ció del sport del ve lo cí pe de,1 com ini cial -

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-13)

CIÈNCIES APLICADES

6

Abstract
Along the XIX century takes place the gradual

configuration of the bicycle that culminates in the

last decade, originating in the entire world kind of a

boom or madness. This raving for the bicycle must

understand each other in the context of a sport

movement that travels the advanced countries at

the end of the XIX century.

In this article it is analyzed how Spain lived its

special boom cyclist. The cycling causes an

extraordinary activity with the organization of

societies, races and tourism or the edition of

specialized magazines, that locate it prosumably to

the head of a weak Spanish sport movement. This

weakness will have to relate it with the difficulties of 

modernization of the country.
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Health, Professionalism 1 Ini cial ment, la bi ci cle ta va ser ano me na da ve lo cí pe de per què, da vant l’absència de pe dals, re bia l’im puls del su -

port al ter na tiu dels peus al te rra i s’a con se guien al tes ve lo ci tats.

Hist òria, Pe rio dis me, Esport, Ci clis me,
Asso cia cio nis me, Sa lut, Pro fes sio na lis me

n Pa ra ules cla u



ment es va ano me nar el ci clis me, a l’es -

ce na es por ti va es pan yo la del se gle XIX,

que en aquests mo ments ger mi nals de

l’es port mo dern ocu parà un pa per des ta -

cat. El ci clis me va te nir a  fa vor seu la fas -

ci na ció des per ta da per la bi ci cle ta, l’a pa -

ri ció de la qual sor girà de la con jun ció

d’un se guit de fac tors pro pis del món

 industrialitzat: in ven tors, fàbri ques i

com pra dors amb di ners, an he lants de

l’úl ti ma no ve tat del mer cat i sen se d’in hi -

bi cions so cials per pe da le jar. Din tre d’un

con text de crei xent per fec cio na ment tec -

nolò gic, en què les in ven cions po dien

pro por cio nar una gran for tu na gràcies a

la fa bri ca ció en sèrie, po dem ob ser var

dos mo ments d’èxit de la bi ci cle ta tant a

Eu ro pa com a Amèri ca: la bo ge ria de fi -

nal dels sei xan ta i, so bre tot, el boom dels 

no ran ta, quan la bi ci cle ta sub sti tueix els

pe ri llo sos bi ci cles i per met l’ac cés d’u na

àmplia gam ma d’u sua ris (Wat son i Gray,

1980).

A Espan ya, igual com s’ha via es de vin gut

fora de les nos tres fron te res, però amb

més  di la ció i ni vells més mo des tos, d’a -

cord amb el to es por tiu del país, el ci clis -

me se gueix una tra ject òria as cen dent que

cul mi na, du rant la dèca da dels no ran ta,

en una mena de dèria. El que in ten ta rem

al llarg de les pàgi nes se güents és ex po sar 

com es va pro duir el pro cés d’im plan ta ció

del ci clis me, pro cés que es ma ni fes ta en

la crea ció de so cie tats, l’a pa ri ció de dia ris

o en l’or ga nit za ció de cur ses i ex cur sions, i 

que ens per metrà d’en ten dre, par cial -

ment, com es va pro duir l’a dop ció de l’es -

port en aquests mo ments i, a més a més,

jus ti fi car el pa per im pul sor del ci clis me,

tal com és re co ne gut per Via da (1903,

p. 17),2 que con si de ra el ci clis me “el cap -

da van ter del mo vi ment que va por tar els

es ports a una si tua ció que mai no van

 poder som niar”; o per Val se rra (1944,

p. 411), que diu que per les di men sions

ad qui ri des és “el pre cur sor de la mo der na 

ac ti vi tat es por ti va”.

Per a la rea lit za ció d’a ques ta in ves ti ga -

ció ens hem ba sat, com a font do cu men -

tal, en les re vis tes ci clis tes i es por ti ves

de l’èpo ca, fo na men tals per a l’es tu di de 

l’e vo lu ció de l’es port, ja que com afir -

men Sáiz i Fuen tes (1993), per la seva

ca pa ci tat ar xi vis ta, la prem sa s’ha con -

ver tit en una de les fonts in subs ti tuï -

bles per a l’es tu di de la hist òria con tem -

porà nia.

Aproximació genealògica
al moviment ciclista
espanyol

L’e vo lu ció del ci clis me al nos tre país es

ca rac te rit za per una eta pa d’e xi gua in cor -

po ra ció i lent as cens, una al tra d’as cen sió

i no to rie tat es pec ta cu lars, du rant bona

part dels no ran ta, en ca ra que sen se arri -

bar a la cor pulè ncia acon se gui da fora de

les nos tres fron te res, i una ter ce ra de re -

mis sió, a les aca ba lles del se gle, igual

com s’ha via es de vin gut als paï sos veïns,

quan la bi ci cle ta dei xa de ser una moda;

en el nos tre cas, però, ac cen tua da per la

cri si que la pèrdua de les colò nies va su -

po sar per al país.

Espan ya arri barà a la “bo ge ria” dels no -

ran ta pràcti ca ment sen se tra di ció ci clis ta, 

ja que fins al se gon lus tre dels vui tan ta

ben just si se’n per cep mo vi ment. Els res -

sons del boom de la mi chau li na3 s’a pre -

cien en la pu bli ca ció, el 1869, d’El Pe dal, 

d’Osca, i en l’a necd òti ca presè ncia d’uns

quants “bo jos” en ca me llats so bre unes

“andròmi nes” ad qui ri des a l’es tran ger o

re pro duï des de for ma ar te sa na. Alguns

d’a quests afec cio nats al nou es port,

 pertanyents en bona part a l’a ris tocr àcia,

for men a Ma drid, el 1870, un ca si no, el

 “Ve loz Club”, (A. Esco bar, Mar qués de

Val dei gle sias, 1949), que no es pot pren -

dre de cap de las ma ne res com a so cie tat

ci clis ta (Esta tuts, 1871).4

El ve lo cí pe de caurà ràpi da ment en des ús,

ex cep te per a un re duï dís sim nom bre
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1817 l’a le many Baró von Drais in ven ta la seva drai si na, ve lo cí pe de di ri gi ble, con si de ra da

com el punt de par ti da de la pro gres sió tècni ca de la bi ci cle ta.

1861 el francès Pie rre Mi chaux in tro dueix dos pe dals a la roda da van te ra. Aquest pri mer in -

dus trial de la bi ci cle ta, gràcies a l’ex cel·lent pu bli ci tat des ple ga da a l’Expo si ció Uni ver sal

de Pa rís de 1867, farà con èi xer les se ves mi chau li nes i pro vo carà un boom mun dial.

1871 l’anglès Ja mes Star ley aug men ta la grand ària de la roda da van te ra per acon se guir més 

ve lo ci tat; així es de vé el bi ci cle estàndard (“or di nary”) dels se tan ta i bona part dels vui -

tan ta.

1885 l’anglès John Kemp Starly, treu el ve lo cí pede de se gu re tat (“sa fety”) “Ro ver”, que per -

fec cio nat al 1888 serà con si de rat com el pro to tip de la bi ci cle ta mo der na: qua dre tra pe -

zoi de, ro des bai xes d’i gual gran da ria i trac ció al da rre ra per cadena. 

1888 l’es cocès John Boyd Dun lop rein ven ta els pneumà tics in fla bles de caut xú, que a par tir

del 1890 es con ver tei xen en l’a mor ti ment ido ni per a la bi ci cle ta.

n QUADRE 1.
Fi tes prin ci pals en la con fi gu ra ció de la bi ci cle ta du rant el se gle XIX.

Di buix de la pa tent del baró von Drais. (Pres de

Rauck, Vol ke i Pa tu ri, p. 20.)

2 Aquest ad vo cat ca talà serà un dels grans cro nis tes de l’èpo ca; el po dem veu re com a co rres pon sal, re dac tor i tam bé di rec tor de les prin ci pals re vis tes es por ti ves i ci clis tes

de l’èpo ca. Anto ni Via da serà tam bé au tor d’un dels pri mers i més com plets lli bres es crits so bre l’es port en ge ne ral, el Ma nual de Sport, en el qual de di ca un am pli ca pí tol

al ci clis me.
3 Tant a Eu ro pa com als Estats Units apa rei xen es co les per apren dre a mun tar en bi ci cle ta, s’ins tau ren clubs de ci clis tes, s’or ga nit zen cur ses i co men ça ran a apar èi xer pu bli ca -

cions i re vis tes es pe cia lit za des on s’es ven ten afir ma cions triom fals so bre la bi ci cle ta com a mitjà de trans port i vehi cle es por tiu. L’any 1869 es fun da el Vé lo ce Club de Pa rís,

apa reix el pri mer dia ri ci clis ta, Le Vé lo cipè de Illus tré i té lloc l’o ber tu ra de les cur ses en pis ta al Crystal Pa la ce de Lon dres.
4 Aquest club no és con si de rat a cap re vis ta, lli bre o do cu ment pos te rior com a so cie tat ci clis ta, ni se’n desprèn res de sem blant dels seus es ta tuts.



d’en tu sias tes, que man tin dran in tac ta la

seva de vo ció per aquests vehi cles de dues 

ro des. Una d’a ques tes hon ro ses ex cep -

cions, ena mo rat del ve lo cí pe de per a tota

la vida, va ser el re llot ger Ma nuel Ri col,

con si de rat per la seva apas sio na da tas ca

en pro del ci clis me com el degà in dis cu ti -

ble en tre els seus coe ta nis.

Caldrà es pe rar pràcti ca ment una dèca da

per de tec tar un nou re brot ci clis ta, en ca -

ra que ara ja mun tats so bre els ele gants

bi ci cles. El 1877 veurà la llum el Ve loz

Club de Ca dis i l’any se güent es for marà,

gràcies a la te na ci tat de nou so cis fun da -

dors, la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas de

Ma drid (SVM), re co ne gu da com a de ga -

na de les so cie tats Ve lo cipè di ques espa -

nyo les pel seu ex cel·lent que fer i per què la

so cie tat ga di ta na de sa pa rei xerà el 1885. 

Po bre ba lanç, l’es pan yol, si el com pa rem 

amb la Gran Bre tan ya, on el 1878 el

nom bre de clubs, no més a Lon dres, arri -

ba va a 64 i més de 125 a pro vín cies, dels 

quals els més im por tants su pe ra ven

àmplia ment els 100 mem bres (Bee ley,

1992).

A Espan ya no s’hau ria de par lar d’u na ac -

ti vi tat ci clis ta d’u na cer ta re llevà ncia fins

des prés del 1885, data que po dem asse -

nyalar com la de l’i ni ci de l’en lai ra ment.

En aquest mo ment, úni ca ment es comp -

ta va amb uns pocs ve lo ci pe dis tes es cam -

pats per tota la seva geo gra fia i un únic

club, la SVM. Du rant aquest any, coin ci -

dint amb l’a rri ba da a la pre sidè ncia del fu -

tur pres ti giós ar qui tec te i en gin yer Eu ge -

nio Ri be ra, la so cie tat ma dri len ya tri pli ca

els so cis amb dis tin gits jo ves, que bé per

raons de tre ball, bé per mo tius d’es tu dis,

es tro ba ven en molts ca sos tran sitò ria -

ment a Ma drid, i que un cop re tor nats a

les se ves lo ca li tats tin dran un pa per des -

ta cat en l’ex ten sió del ci clis me. Tam bé

tindrà lloc l’e di ció d’El Ve lo cípe do, fins al

1890 l’ú ni ca re vis ta ci clis ta exis tent a

Espan ya, en la qual la no ven ça na afi ció va 

re bre con sell so bre tots els as pec tes re lle -

vants que en vol ta ven el ve lo cí pe de i des

de la qual es va en co rat jar la ne cess ària

for ma ció de so cie tats.

El 1886 es cons ti tuei xen vuit nous clubs 

a les ciu tats de Ca dis, Bil bao, Bar bas tre, 

Va lla do lid, San tan der, Se vi lla, Pam plo -

na i Sa ra gos sa, res pon sa bles, al cos tat

dels que de mica en mica van anar sor -

gint en anys pos te riors, del fet que

Espan ya ex pe ri men ti la seva par ti cu lar

“ex plo sió” del ve lo cí pe de du rant els no -

ran ta. En aques ta dèca da, es re gis tra

cla ra ment un mo vi ment as cen dent, evi -

dent en l’a pa ri ció de so cie tats i dipò sits

de bi ci cle tes, l’or ga nit za ció d’ex cur sions 

i cur ses, la cons truc ció de velò droms o

l’e di ció de re vis tes es pe cia lit za des, que

as so lirà el seu mo ment més àlgid al vol -

tant del 1897.

El ci clis me, mal grat les gue rres co lo -

nials “els de sas tro sos efec tes de les

quals s’han fet sen tir en la in dús tria i el 

co merç, i, per tant, no ha via de ser

menys el sport”, con ti nuarà pro gres sant 

fins i tot du rant el 1897, ens diu Via da,

en allò que se ria una pro va més de l’im -

pa ra ble avenç d’“aques ta mo der na ma -

ni fes ta ció de la ci vi lit za ció i del pro -

grés”. Almenys les “es ta dís ti ques” així

ho in di quen: el ma teix nom bre de cur ses 

res pec te del 1896 (al vol tant de cent),

set nous velò droms cons truïts (un

menys que l’any an te rior), i tren ta-dos

nous clubs ci clis tes creats a Espan ya. I a 

això cal dria afe gir-hi l’aug ment dels ci -

clis tes in de pen dents, sen se cap mena

d’a fi lia ció a cap so cie tat, i dels que te -

nien la bi ci cle ta per uti li tat.5

Pel que fa al nom bre de clubs, la Re vis ta

del Sport ofe reix la re la ció de 25 no ves

so cie tats crea des a Espan ya du rant el

1897, que su ma des a les 86 ja exis tents,

i te nint en comp te que els clubs desapa -

reguts han es tat apro xi ma da ment una

dot ze na, dóna un re sul tat de 105 clubs

 ciclistes.6 Pel que fa al nom bre de velò -

droms, la Re vis ta del Sport coin ci deix

amb El Ve loz Sport en què du rant aquest

any se’n van cons truir set, amb la qual

cosa el to tal as cen dia a 35, sen se comp -

tar les pis tes pro vi sio nals i les pis tes d’a -

pre nen tat ge.7

Du rant aquests anys es pro dueix tam bé

un in cre ment dels co mer ços de bi ci cle -

tes que van fa ci li tar l’ad qui si ció de les

més pres ti gio ses mar ques es tran ge res.

El re tard in dus trial del país es fa evi dent

en una fa bri ca ció na cio nal molt po bra,

sen se que pu guem des ta car una mar ca

ca paç de ri va lit zar amb les fo ra nes. No -

més tro ba rem al guns ta llers, fo na men -

tal ment a Bar ce lo na, que es van de di car

a la cons truc ció ar te sa na de ve lo cí pe des 

i de tota mena de pe ces de re can vi. La

casa que més re lleu va ad qui rir va ser

la de José Wert heim, fàbri ca de màqui -

nes de co sir que du rant aquests anys es

de di carà tam bé a la cons truc ció de bici -

cletes.

La ingent activitat
de l’associacionisme
del velocípede

La uni ver sa lit za ció de l’es port no es pot

en ten dre sen se el su port d’u na com ple xa

te ran yi na bu rocr àti ca que s’es tén des de

les ins ti tu cions més lo cals a les in ter na -

cio nals. Aques ta xar xa co men ça a tei -

xir-se amb el ma teix es port, tot cons ti -

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-13)

ciències aplicades

8

D. José Mo ra gues Man za no, soci fun da dor de la SVM,

ini cia dor del ci clis me a Ba lears. (Pres de La bi ci cle ta,

núm. 2, fe brer de 1899).

5 Luis Álva rez Bor bón (A. Via da). “Ba lanç anual”, El Ve loz Sport, núm. 396, de sem bre de 1897.
6 “Los Nue vos Clu bes”, a Re vis ta de Sport, núm. 31, ge ner de 1898. Un any més tard Los De por tes, núm. 5, març de 1899, en el seu re sum de l’any 1898, re cull una re la ció de

106 so cie tats ci clis tes.
7 “Ve ló dro mos”, a Re vis ta de Sport, núm. 31, ge ner de 1898, ofe reix una llis ta com ple ta d’a quests velò droms amb les se ves ca rac te rís ti ques.



tuint-se en ca rac te rís ti ca dis tin ti va de

temps an te riors fins arri bar a con ver tir-se, 

com ad ver teix, en tre d’al tres, Par le bas

(1988), en sen ya d’i den ti tat fo na men tal

que el dis tin geix d’al tres pràcti ques lú di -

ques o ce ri mo nials que no són es ports.

Si el ci clis me en cap ça la el mo vi ment es -

por tiu de l’Espan ya vuit cen tis ta ho farà

gràcies a la crea ció de so cie tats ci clis tes

en gran part dels prin ci pals mu ni ci pis,

res pon sa bles d’a gru par els afec cio nats i

de pro pa gar i sos te nir l’a fi ció. De la mà

d’a ques tes as so cia cions es dota el ci clis -

me de la uni tat d’ac ció, de la con ti nuï tat i

de l’or ga nit za ció ne cess ària per es ta blir la

im pres cin di ble base, ade sia ra tron to llant,

so bre la qual es fo na men ta l’es port mo -

dern.

Se gons in di ca Real Fe rrer (1991), l’as so -

cia cio nis me es por tiu, va comp tar a fa vor

seu amb el re co nei xe ment del dret de tot

es pan yol “d’as so ciar-se per als fins de la

vida”, con tin gut a la Cons ti tu ció de 1876, 

en ca ra que no de sen vo lu pat fins a la pro -

mul ga ció de la Llei d’Asso cia cions de 30

de juny de 1887, per la re sistència dels

go verns con ser va dors.

D’ín do le ober ta i par ti ci pa ti va,8 els

clubs es no dri ran ma jo rità ria ment de les 

min va des clas ses mit ja nes, so bre les es -

que nes de les quals re cau la mag ni tud

del fe no men es por tiu. La fal ta d’am bient 

per a la re cep ció del ci clis me i de la res ta 

d’ac ti vi tats fi si co-es por ti ves tindrà es -

tarà en re la ció amb l’escàs pes so cial de

la bur ge sia, en par ti cu lar d’u na com ple -

xa i con fu sa mas sa pe tit bur ge sa que es

pot es pe ci fi car com les clas ses mit ja -

nes.9 Amb una cer ta fre qüèn cia es re -

pro du ïen ex pres sions re fe ri des a la bi ci -

cle ta com “el ca vall de mocr àtic”, tot ma -

ti sant que més aviat cal dria par lar d’un

“sport me socr àtic”, ja que no era la del

po ble, sinó la mit ja na, la clas se que més 

om plia les fi les del ci clis me.10 L’a ba ra ti -

ment de les bi ci cle tes i un mer cat de se -

go na mà i de llo guer van pos si bi li tar la

ra mi fi ca ció de la bi ci cle ta cap a sec tors

amb menys po der ad qui si tiu, sen se que

en cap mo ment s’ha gi de pen sar en les

clas ses po pu lars, man ca des de temps i

de di ners. La bi ci cle ta, en aquests mo -

ments, re pre sen ta ria per a les clas ses

mit ja nes un ins tru ment de de li mi ta ció

so cial i equi pa ra ció amb clas ses su pe -

riors.

Aques tes so cie tats, més enllà de la tas ca

es tric ta ment ci clis ta, com ara or ga nit zar

cur ses i ex cur sions, es van con ce bre com

a cen tres so cials per tal d’o fe rir entrete -

niment als seus so cis. Per fer-ho, en la

me su ra de les se ves pos si bi li tats econò -

mi ques, es van do tar de les ins tal·la cions

ne cess àries, in clo sos es ta bli ments per a

la pràcti ca de “tots els exer ci cis que con -

tri buei xen al de sen vo lu pa ment fí sic, co ne -

guts sota el nom de sport” –po dem lle gir

so vint en els seus es ta tuts–, tot con tri -

buint d’a ques ta for ma al fo ment de l’ac ti -

vi tat gim nas ti coes por ti va. So la ment es

con tem pla ven com a ex pres sa ment prohi -

bits els jocs d’at zar i les dis cus sions po lí ti -

ques i re li gio ses.

Els clubs ci clis tes van ser vir tam bé de

pla ta for mes d’u ni tat per llui tar pels seus

drets i rei vin di car unes cer tes mi llo res i

be ne fi cis per a la pràcti ca del ve lo cí pe de. 

La in cor po ra ció de la bi ci cle ta a la vida

pú bli ca va ne ces si tar de la unió per evi tar 

l’a gres sió mo ral, econò mi ca i fins i tot fí -

si ca dels ci clis tes. Aques tes ne ces si tats

con dui rien a l’e xigè ncia de crear or ga nit -

za cions su pe riors i més po de ro ses. Amb

aques tes fi na li tats nai xe ria la Unió del

Ve lo cí pe de Espan yo la (UVE), el 1895

–se go na fe de ra ció crea da a Espan ya–,11

a més a més, per des comp tat, de la fi na -

li tat de re gla men tar el ci clis me de com -

pe ti ció.

Aques tes so cie tats van ofe rir a la bur ge sia

la pos si bi li tat de rea lit zar els seus pro jec -

tes so cio po lí tics, com es pot apre ciar en el 

seu fun cio na ment for mal ment demo -

cràtic, en co rres pondència amb uns es ta -

tuts apro vats per ells ma tei xos i en el fet

de ser go ver na des per unes jun tes di rec ti -

ves ele gi des per tot hom i re no va des

anual ment. Pro jec tes tam bé cla ra ment

trans gres sors de l’or dre po lí tic es ta blert,

atès que el ci clis me re crearà les ten sions

po lí ti ques que aflo ren a la fi del se gle XIX

de la mà dels re gio na lis mes pe rifè rics.

I d’a ques ta ma ne ra, la for ma ció d’u na en -

ti tat su pe rior, amb fun cions de go vern per

al ci clis me es pan yol, do narà lloc a un de -

bat i a ini cia ti ves, en for ma d’u nions ve lo -

cipè di ques re gio nals, im pen sa bles en la
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En la pro mo ció del ci clis me es va in vo lu crar a tota mena

de per so na li tats”. (La Bi ci cle ta de Pam plo na, núm. 28, 

abril de 1892.)

 8 Per for mar part d’a quests clubs, in te grats pràcti ca ment so la ment per ho mes, era con di ció im pres cin di ble ser per so na de re pu tat com por ta ment i abo nar una quo ta d’en tra da,

nor mal ment en tre cinc i deu pes se tes, a més a més d’u na men sua li tat d’u na a tres pes se tes de mit ja na, res a veu re amb les més de 100 pes se tes d’en tra da i men sua li tats pro -

pe res a les 25 dels eli tis tes clubs nàu tics o hí pics.
 9 A Espan ya, les clas ses mit ja nes, ob ser va Mu ri llo Fe rrol (1972), són una ca te go ria d’a pa ri ció re cent, sen se iden ti tat hist òri ca i ju rí di ca de fi ni da, i de li mi ta des com a con junt so -

cial, de for ma no més re si dual, per allò que no són. Aques ta po si ció mit ja na, su po sa pren dre com a grup de re ferè ncia les ca pes més al tes, cosa que les con dem na a un es til de

vida su pe rior a les se ves pos si bi li tats econò mi ques efec ti ves.
10 Si ob ser vem la “Llis ta ge ne ral de so cis” re co lli da a l’Anua ri (cir. 1898), en la qual en molts ca sos s’a fe geix a l’a dre ça l’o cu pa ció dels poc més de 4.700 so cis, po dem com pro var

que abun den els co mer ciants, ad vo cats, en gin yers, met ges, ar qui tec tes, far mac èu tics, pro pie ta ris, ho te lers, es tu diants, em pleats, de pen dents, in dus trials, mecà nics, elec tri -

cis tes, mi li tars, fotò grafs, sas tres, es mal ta dors, den tis tes, quí mics, for ners, pin tors, ac tors, car ters, ba rre ters, mú sics, for ners, ofi cials de telè grafs, pro cu ra dors, guar da joies,

viat jants de co merç, ren dis tes...
11 Ante rior ment, s’ha via fun dat la Reial Fe de ra ció Espan yo la Co lumb òfi la (1894), i pos te rior ment veu ran la llum en aquest se gle XIX, la Fe de ra ció Espan yo la de So cie tats

Gimnàsti ques (1898) i el 1900 la Fe de ra ció Espan yo la del Tir Na cio nal.



rea li tat po lí ti ca, però pos si bles din tre de

la mar gi na li tat de l’“in trans cen dent” i “in -

no cu” món es por tiu.

La con trovè rsia gi ra va al vol tant de quin

hau ria de ser el mo del d’“Estat” per al ci -

clis me es pan yol. Des del País Basc i Na -

va rra i Ca ta lun ya hi haurà qui de fen si la

idea de for mar prèvia ment unions ve lo -

cipè di ques re gio nals per, pos te rior ment, 

arri bar en tre to tes a cons ti tuir la fe de ra -

ció es pan yo la. Per con tra, d’al tres veus,

des d’a ques tes ma tei xes re gions i de la

res ta del país, es mos tra ran par tidà ries

d’u na via di rec ta en la cons ti tu ció de la

fe de ra ció es pan yo la, sen se cap ti pus de

pas in ter me di que, d’al tra ban da, no dei -

xa va de des per tar sinó certs re cels se pa -

ra tis tes. El re sul tat serà que, amb an te -

rio ri tat a la cons ti tu ció de la UVE, els

clubs bas co-na va rre sos arri ben a l’a cord 

de for mar una Unió Ve lo cipè di ca Bas co-

Na va rre sa el 188912 –dis sol ta en 1892

per pro ble mes in terns–, i que des prés

apa re guin les unions ca ta la na, el 1897,

i la ba lear, el 1899. Unions to tes elles

de gu da ment re col za des per re vis tes ci -

clis tes i es por ti ves sen se el su port de les

quals di fí cil ment hau rien nas cut i sub -

sis tit.13

Les unions ca ta la na i ba lear són un ex po -

nent del crei xent po ten cial, de for ma es -

pe cial de Ca ta lun ya, que du rant els anys

da rrers de la cen tú ria ma ni fes ten aques -

tes re gions, en con trast amb la “cri si del

ve lo cí pe de” que s’ha via ins tal·lat al país.

L’a po geu del ci clis me a Ca ta lun ya, en

con sonà ncia amb el fort crei xe ment

econò mic ex pe ri men tat, és palm ària ment

apre cia ble en el nom bre de clubs,14 co -

mer ços i in dus trials de la bi ci cle ta, i en la

prem sa es por ti va i ci clis ta. Contrària ment

a allò que es pu gui pen sar per l’a pa ri ció

de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na, Ca ta -

lun ya ju garà un pa per fo na men tal en la

crea ció i con so li da ció de la UVE. A Ca ta -

lun ya es va ges tar, du rant el 1893, per

im puls del Club Ve lo cipè dic de Bar ce lo na, 

una pri me ra i ma la guan ya da UVE, que es

cons ti tuirà a Ma drid en 1894 per evi tar

sus picà cies. I des de Ca ta lun ya par tirà no -

va ment la ini cia ti va, aques ta ve ga da amb

nom pro pi, el de Clau dio de Rialp (Anua ri, 

cir. 1898),15 de la ne ces si tat de crear una 

fe de ra ció es pan yo la, que en aquest cas,

gràcies a un am bient més pro pi ci, es va

ma te ria lit zar en la de fi ni ti va UVE. Unió

que re ca larà a Bar ce lo na el 1899, quan el 

tem po ral co lo nial in cre men ti la cri si del

ci clis me na cio nal.

Aques ta de ci di da apos ta fe de ra ti va –“eix

ver te bra dor del que avui co nei xem com a

es port con tem po ra ni”–, po sa da de ma ni -

fest en el ci clis me i que es po dria fer ex -

ten si va a al tres es ports, és el que ha por -

tat La gar de ra Ote ro, en tre d’al tres raons, a 

con si de rar Ca ta lun ya com a “el bres sol

de l’es port es pan yol” (La gar de ra, 1995,

p. 62), i a nos al tres a re col zar la con si de -

ra ció que el ci clis me va ju gar un pa per im -

pul sor de pri mer or dre en el mo vi ment es -

por tiu es pan yol.

Reflex periodístic
de l’ascensió del ciclisme

Bona pro va del vi gor as so lit pel ci clis me

es ma ni fes ta en la pro li fe ra ció de re vis tes

es pe cí fi ca ment ci clis tes i en el pes ad qui -

rit en al tres de temà ti ca po lies por ti va.

Aques ta mena de re vis tes es veurà afa vo -

ri da, du rant l’úl tim quart del se gle XIX, per

l’a pun ta la ment de la prem sa bur ge sa i el

nai xe ment de la prem sa de mas ses con ce -

bu da com un ne go ci, sos tin gu da pel lec tor 

i l’a nun ciant (Seoa ne i Sáiz, 1996). En

aquests anys s’ob ser varà un in cre ment de
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1869 El Pe dal Huesca

1885-1890 El Ve lo cípe do Madrid

1890-1894 La Bi ci cle ta Pamplona

1891-1895 El Ci clis ta Barcelona

1892-1893 La Ve lo ci pe dia Barcelona

1893-1898 El Ve loz Sport Madrid

1894 Re vis ta Ofi cial de la UVE Barcelona

1895-1898 El De por te Ve lo ci pé di co Madrid

1895-1896 La Bi ci cle ta Barcelona

1895 Re vis ta de Sport Reus

189? El Ci clis ta La Habana

1895 Mur cia Ci clis ta Murcia

1895 El Tán dem València

1895 El Ve loz Reus

1896 Sa la man ca Ci clis ta Salamanca

1896 Va lla do lid Ci clis ta Valladolid

1896 Ma drid Ci clis ta Madrid

1897 Bo le tín de la UVE Madrid

1897 El Pe dal Huesca

1898 Hues ca-Ciclista Huesca

1898-1899 Se vi lla Ci clis ta Sevilla

1898 Ta rra go na Ci clis ta Tarragona

1898 Pal ma Ci clis ta Pal ma de Mallorca

1899 La Bi ci cle ta Pal ma de Mallorca

1899 El Ré cord Zaragoza

n QUADRE 2.
Re vis tes ci clis tes apa re gu des en el se gle XIX.
(Ela bo ra ció pròpia.)

1856 El Ca za dor

1880 Alma na que per pe tuo del pes ca dor

1883 Hi pó dro mo Có mi co

1885 El Sport Spa ñol

1891 La Pa lo ma Men sa je ra

1893 El Fron tón

1895 La Can cha

1896 La Ces ta

1896 El Pe lo ta ri có mi co

1897 El Sport

1897 Bar ce lo na Sport

1897 El Cam peón

1897 Los De por tes

1897 Sport Guía

1899 El Au to mo vi lis mo ilus tra do

n QUADRE 3.
Altres re vis tes es por ti ves apa re gu des a Ca ta -
lun ya en el se gle XIX. (FONT: Pu ja das i San ta -
ca na, 1997.)

12 El se tem bre de 1889, a Ber ga ra, va sor gir l’a cord de fe de rar-se dels qua tre clubs de Bil bao, Gui pús coa, Pam plo na i Vitò ria, i de crear com a òrgan d’ex pres sió una re vis ta men -

sual, La Bi ci cle ta (1890). Ve geu La Bi ci cle ta de Pam plo na, núm. 1, ge ner de 1890.
13 El juny de 1897 va te nir lloc l’Assem blea Ge ne ral en què s’a pro ven els Esta tuts de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na, que vé nen re co llits a la Re vis ta de Sport de Reus, núm. 27,

ju liol de 1897. Els pro mo tors de la Unió Ca ta la na caldrà bus car-los en tre els mem bres del Cyclist Club i del Club Ve lo cipè dic de Bar ce lo na, i l’im puls a aques ta so cie tat, a part

de la Re vis ta de Sport, cal si tuar-lo a Los De por tes, re vis ta que el no vem bre d’a quest ma teix any neix a l’em pa ra, en tre d’al tres so cie tats es por ti ves, del Club Ve lo cipè dic de

Bar ce lo na.

Pel que fa a la Unió Ve lo cipè di ca Ba lear, nas cu da el ju liol de 1899, l’em pen ta de ter mi nant ani ria a càrrec d’Igna si Se guí, que el fe brer de 1899 va treu re al ca rrer La Bi ci cle ta

amb la cla ra in ten ció de fer rea li tat la idea d’u na unió ba lear. Ve geu “Nues tros pro pó si tos”, La Bi ci cle ta de Pal ma de Ma llor ca, núm. 1, fe brer de 1899.
14 Tren ta-qua tre dels 106 clubs re co llits al “Re sum o ba lanç ci clis ta de l’any 1898” de Los De por tes, núm. 5, març de 1899, es lo ca lit zen a Ca ta lun ya.
15 Com es re co neix a l’Anua ri (cir. 1898, p. 7), aques ta va néi xer a Bar ce lo na per l’im puls de Clau dio Rialp, que la pre si dirà el 1899. Ri go rós ‘a ma teu ris ta’ i vehe ment de fen sor de 

l’as so cia cio nis me, Rialp va ser, sens dub te, el més gran de fen sor de la ne ces si tat de te nir una fe de ra ció es pan yo la. A ell se ran de guts tam bé els es for ços per sal var la Unió

quan, a fi nal de se gle, en tra a una greu cri si que es re sol amb la fu sió de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na a l’Espan yo la i amb el seu tras llat a Bar ce lo na.



la prem sa ano me na da d’“in te res sos ma te -

rials”, en tre te ni ment, li te ra tu ra, cien tí fi ca, 

crí ti ca –tea tre, to ros, es ports, etc.–, gràfi -

ca, còmi ca, etc. (Almui ña, 1982).

Par tí cip des de la gène si mo der na de

l’es port, la prem sa es por ti va, as sen ya la

Rico, sor girà du rant el se gle XIX de la mà

dels ma tei xos exer ci tants es por tius, es -

pe ro nats per la ne ces si tat de co mu ni -

car-se en tre ells i de lloar les bon dats so -

cials dels “sports” (Rico, 1930). Du rant

aquests pri mers anys, prohoms perta -

nyents a la bur ge sia se ran la re ferè ncia

obli ga da pel seu com pro mís amb la

pros pe ri tat de de ter mi na des dis ci pli nes, 

so cie tats i ins ti tu cions es por ti ves, im -

pul sa des mit jan çant la crea ció de pla ta -

for mes pe rio dís ti ques im preg na des d’un

dis curs con cor dant amb la seva fai só

d’in ter pre tar el món. Aques tes pri me res

pu bli ca cions es por ti ves es ca rac te rit zen

per una mena d’in for ma ció lo ca lit za ble

en edi to rials, re por tat ges i en la res ta de

no tí cies, orien ta da a la re fle xió, a l’a doc -

tri na ment, a la rei vin di ca ció i al dis curs

ideolò gic, que des criu les ne ces si tats,

les ac ti tuds i les in quie tuds dels mem -

bres de les en ti tats es por ti ves (Pu ja das i

San ta ca na, 1997).

Si ana lit zem la prem sa es por ti va sor gi da 

a Espan ya du rant el se gle XIX, po dem

com pro var l’e vo lu ció del pols es por tiu

del país i, con cre ta ment, del ci clis me. Si 

les pri me res pu bli ca cions es por ti ves van 

ser de temà ti ca ci negè ti ca, du rant les

dues úl ti mes dèca des del se gle XIX tam -

bé se ran ob jec te de pu bli ca cions pròpies 

l’hí pi ca, l’ex cur sio nis me, la gimnàsti ca,

la pi lo ta i, per da munt de tot, el ci clis -

me, en fi del re flex de la mu ta ció del pa -

no ra ma es por tiu. La nor ma lit za ció de la

bi ci cle ta du rant els no ran ta es ma ni fes ta 

en l’e clo sió d’u na abun dant prem sa del

ve lo cí pe de i en la presè ncia des ta ca da

del ci clis me en al tres re vis tes es por ti -

ves. Fins al 1898 as sis tim a un mo ment

esplèndid pel que fa a l’a pa ri ció de re vis -

tes que re ten cul te a la bi ci cle ta. Per tot

arreu es cons ta ta la presè ncia de re vis -

tes vin cu la des a al gu na so cie tat del ve -

lo cí pe de o a al gun em pre sa ri que, ena -

mo rat de la màqui na, tam bé va veu re

l’o por tu ni tat de ren di bi lit zar els seus di -

ners en aques ta in ver sió pe rio dís ti ca.

Aques tes pu bli ca cions van comp tar amb 

l’i nes ti ma ble su port de la pu bli ci tat ge -

ne ra da per la ma tei xa in dús tria del ve lo -

cí pe de: mar ques de bi ci cle tes, co mer -

ços es pe cia lit zats, etc. Tant és així, que

el vi gor d’u na pu bli ca ció s’ob ser va en

l’in cre ment de fulls de pu bli ci tat i, per

con tra, el seu de cli vi, en la min va d’a -

que lla.

La pri me ra re vis ta ci clis ta, i una de les

més an ti gues del gène re es por tiu, és El

Pe dal (1869) d’Osca, on es re cu llen els

di bui xos d’a quest ve lo cí pe de que en via

des de Pa rís el re ge ne ra cio nis ta Joa quín

Cos ta (Fer nán dez i For ca dell, 1979). I pel 

que fa a la pri me ra re vis ta de di ca da a

Espan ya a l’es port en ge ne ral, a la ma ne ra 

de les que es pu bli ca ven a Angla te rra, se -

gons que es van ten els seus edi tors, fou El

Sport Espa ñol (1877) de Ca dis, que ini cia 

el seu camí a instàncies del “Ve loz Club” i

d’al tres tres so cie tats es por ti ves de la ciu -

tat: el “Joc key Club”, el “Club de re ga tas” i 

el “Ska ting club” (So lís, 1961).

Les pri me res re vis tes ci clis tes nai xe ran

de la ne ces si tat de les so cie tats ve lo -

cipè di ques de comp tar amb òrgans d’ex -

pres sió, fo na men tals per al de sen vo lu -

pa ment de la seva in ci pient ac ti vi tat.

Exem ples d’a quest ti pus se rien El Ve lo -

cípe do (1885), òrgan d’ex pres sió de la

SVM, pri me ra gran pu bli ca ció ci clis ta de 

l’èpo ca, que exer cirà una tas ca d’ins -

truc ció del ve lo cí pe de fo na men tal per al

crei xe ment del nos tre no vell ci clis me, i

la Re vis ta de Sport (1895) del Club Ve -

lo cipè dic de Reus.

Al cos tat d’a quests òrgans d’ex pres sió

de pen dents d’al gu nes en ti tats, tro bem

d’al tres pu bli ca cions in de pen dents, que

són con ce bu des com a ne go ci, sos tin gut

pel lec tor i la pu bli ci tat. Entre les re vis -

tes de pro pie tat par ti cu lar des ta quen, a

Bar ce lo na, La Ve lo ci pe dia (1892), fun -

da da i di ri gi da per Fran cis co Mo ra gas i

Ba rret, pri me ra re vis ta que apa rei xia a

Espan ya com ple ta ment eman ci pa da de

qual se vol mena de so cie tat ci clis ta, i La

Bi ci cle ta (1895) de Luis Mar qués. A

Ma drid, El Ve loz Sport (1893), de Ma -

nuel del Cam po serà, fins a l’a pa ri ció

d’El De por te Ve lo ci pé di co (1895) de

José Ma ria Sie rra, l’ú ni ca pu bli ca ció es -

pe cia lit za da en ci clis me de Ma drid. De

ve ga des va pas sar que una re vis ta que

sor geix com a òrgan d’ex pres sió d’un

club aca barà in de pen dit zant-se’n. Aquest

se ria el cas de La Bi ci cle ta (1890), vin -

cu la da a la Unió Ve lo cipè di ca Bas co-

Na va rre sa; des prés de la seva dis so lu ció 

el 1892 es va man te nir du rant uns anys

com a dia ri in de pen dent; o d’El Ci clis ta

(1891), que apa reix, di ri git per Rialp,

su pe di tat a la So cie tat de Ve lo ci pe dis tes 

de Bar ce lo na.

Aques tes re vis tes es man tin dran en la

seva con di ció d’ex clu si va ment ci clis tes

fins que el re traï ment de l’a fi ció, al cos tat

d’al tres cau ses re la cio na des amb la “cri si

del 98”, que van afec tar en la ma tei xa me -

su ra la prem sa en ge ne ral (Almui ña,

1982), en su po si la pràcti ca de sa pa ri ció.

Mal grat tot, el ci clis me s’a rre ce rarà en

unes re vis tes es por ti ves ca pa ces d’a treu re 

un pú blic més plu ral, que en ga ran tís la

ren di bi li tat i on en ca ra man tin dria un pa -

per pro ta go nis ta. Aquest se ria el cas de

Bar ce lo na Sport16  i de Los De por tes,17

re vis tes, to tes dues, que co men cen a edi -

tar-se a Bar ce lo na el 1897.
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Excur sió d’i nau gu ra ció del Club Ci clis ta Val·li so letà al

pro per po ble de Si man cas (El Ve loz Sport, núm. 396,

de sem bre de 1897).

16 Po dríem con si de rar Bar ce lo na Sport, pro pie tat de Jo sep Llu nas Pu jals, gai re bé com una re vis ta de ci clis me, amb les sec cions ca rac te rís ti ques de les pu bli ca cions ci clis tes a

base de no tí cies breus del que s’es de vé a Ma drid i a Bar ce lo na, a la res ta d’Espan ya i a l’es tran ger.
17 Los De por tes, la re vis ta es por ti va més im por tant d’a quests anys, tindrà en la per so na de Mas fe rrer el seu im pul sor prin ci pal. Apa reix amb la idea de de di car-se a la de fen sa,

per fec cio na ment i pro pa gan da de tots els es ports, en ca ra que ator ga va una aten ció es pe cial a la nàu ti ca, el ve lo ci pe dis me i la gimnàsti ca –molt es sen cial ment a aques tes dues

úl ti mes dis ci pli nes–; no de ba des aques ta re vis ta sor girà a im pul sos del Club Ve lo cipè dic, el Reial Club de Re ga tes i l’Asso cia ció Ca ta la na de Gimnàsti ca.



L’adopció del sport
del velocípede

L’es port ci clis ta a Espan ya serà adop tat

en el seu sen tit més tra di cio nal, si més no

aques ta és la idea que es desprèn de les

di fe rents re vis tes ci clis tes i es por ti ves i és, 

per exem ple, la que ma ni fes ten els au tors

anò nims del Pron tua rio del apren diz y

afi cio na do al ve lo cípe do: “es diu sport

ve lo cipè dic o ve loç sport, al plaer i dis -

trac ció o a l’e xer ci ci de mun tar en ve lo cí -

pe de”. I hi afe geix, tot se guit, que el ve lo -

cí pe de ha tras pas sat els lí mits as sig nats

al sport, és a dir, quan era prac ti cat per in -

di vi dus de la clas se alta per mer plaer o,

amb un ob jec tiu es pe cial, per gim nas tes i

co rre dors de cur ses. Avui diuen: el ve lo cí -

pe de no més pot qua li fi car-se com a “el

més útil, sa i agra da ble dels exer ci cis que

ten dei xen al de sen vo lu pa ment fí sic, mo ral 

i in tel·lec tual” (Anòni ma, 1895, p. 2).

Dins l’es port del ve lo cí pe de s’a pre cien

cla ra ment dues ex pres sions: una de tu rís -

ti ca i una al tra de com pe ti ti va. La tu rís ti ca 

serà con si de ra da ini cial ment com la ve ri -

ta ble essència d’a quest es port, men tre

que la com pe ti ció tan sols se ria el mitjà

per es ten dre en tre la so cie tat el mis sat ge

es por tiu in di cat an te rior ment. Tan ma teix,

abans que fi na lit zés el se gle, el “sport

pur”, que di ria Rialp, aquell que se ser veix 

de la bi ci cle ta per com pe tir d’a cord amb

unes re gles ac cep ta des co mu na ment, as -

so lirà la po si ció he gemò ni ca.

La bi ci cle ta obria la pos si bi li tat d’e xer cir

un “tou ris mo” in di vi dual, que pro por cio -

na va es bar gi ment a l’es pe rit, al ho ra que

per me tia als qui vi vien a les ciu tats de

gau dir del camp i con èi xer nous in drets.

Amb l’ex cep ció de l’or ga nit za ció, en la

ma jo ria dels ca sos d’u na úni ca cur sa,

l’ac ti vi tat prin ci pal de les so cie tats ci clis -

tes con sis tia en la pre pa ra ció d’ex cur sions 

que, nor mal ment, te nien lloc els diu men -

ges, per què la ma jo ria dels ci clis tes de pe -

nien d’un tre ball. Tam bé sota la de no mi -

na ció de “tu rís ti ques” s’a co llien tant els

pas seigs per vies i parcs de les ciu tats,

com les fa mo ses “ci clal ca des” o “ve lou -

sels”, des fi la des en les quals els par ti ci -

pants, dis fres sats, tran si ta ven pels ca rrers 

so bre les se ves bi ci cle tes de co ra des amb

flors i fa na lets.

Aques ta di men sió tu rís ti ca era la que en -

tron ca va ple na ment amb la con si de ra ció

d’es port sa lu da ble, prin ci pal al·le gat de

què es va va ler l’a pos to lat ci clis ta per es -

ten dre el cre do més or to dox de la doc tri na

ve lo ci pe dis ta. En un mo ment en què el

cor rent hi gie nis ta re cla ma va la pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca,18 el crei xent en tu sias me

des per tat per la bi ci cle ta va atreu re les

mi ra des d’hi gie nis tes i te ra peu tes, que

ben aviat la van si tuar al cap da vant com a 

exer ci ci hi giè nic i com a agent te rap èu tic

per ex cel·lència, ca paç d’en ro bus tir el cos

i pre ve nir i gua rir un gran nom bre de ma -

lal ties (Co di na, 1893). Insis tent ment, es

re co nei xia l’im por tant pa per que ju ga va

en la con ser va ció de la sa lut i en la pre -

ven ció d’u nes cer tes ma lal ties men tals,

l’e qui li bri en tre el tre ball fí sic i el tre ball

men tal (Ca la tra ve ño, 1895). De la ma tei -

xa ma ne ra, eren va lo ra des les se ves apor -

ta cions a l’en for ti ment de la vida mo ral del 

país, per tal com la bi ci cle ta es pre sen ta -

va com una al ter na ti va als jocs d’at zar.

Pel que fa a les cur ses, du rant els anys no -

ran ta pro li fe ra ran per tot arreu, pas sant a

ocu par un lloc des ta cat en els pro gra mes

de fes tes de molts mu ni ci pis, junt amb les 

dues afi cions fa vo ri tes del mo ment: el tea -

tre i els to ros. Tant en pis ta com en car -

retera, la com pe ti ció adop ta un am pli

 ventall de mo da li tats, in clo sos els cam -

pio nats, que van des de la ve lo ci tat a la

 resistència. Les cur ses en pis ta viuen mo -

ments d’a po geu. Al co men ça ment, im pro -

vi sa des en pas seigs, parcs o pla ces de to -

ros,19 pos te rior ment se ran sub sti tuï des en 

al guns ca sos per ins tal·la cions es pe cí fi -

ques, els velò droms. La ca rre te ra serà

l’es ce na ri de les grans pro ves de re -

sistència dis pu ta des en les se ves mo da li -

tats con tra re llot ge –fins de 24 ho res– o en 

lí nia. Aques tes úl ti mes s’es te nen des de

Fran ça per tota Eu ro pa, i do nen ori gen a

al gu nes de les cur ses “clàssi ques” que

han arri bat fins als nos tres dies (Rauck,

Vol ke, i Pa tu ri, 1981). A Espan ya, l’a fany

d’e mu la ció dels nos tres ci clis tes do narà

lloc a una cur sa fo ras sen ya da, a cau sa del 

de fi cient ni vell, l’es cas se tat de mit jans i el 

ri dícul nom bre de vuit co rre dors que van

pren dre la sor ti da, la Sant Se bas tià-Ma -

drid, de 535 quilò me tres.

Igual que pas sa va amb les ex cur sions, la

com pe ti ció es con ce bia, per da munt de

tot,  com una fes ta de la bi ci cle ta, no so la -

ment per la seva in clu sió din tre de fes tes i

com me mo ra cions, o per la in clu sió de pro -

ves de carà cter més re crea tiu (de cin tes,

per exem ple), sinó pels rei te ra tius mis sat -

ges re la tius a l’am bient que ha via d’em bol -

ca llar aquests es de ve ni ments, mis sat ges

de con fra ter ni tat, com pan yo nia, res pec te i

sana com petè ncia, en tre amants de l’es -

port, úni ca ment mo guts per l’in terès de

l’es port ma teix i sen se cap al tre es tí mul

que la glòria de vèncer. Tan ma teix, aques -

tes pro cla mes ‘a ma teu ris tes’, pa ra do xal -

ment, acom boia ran una com pe ti ció que

reu nia al seu vol tant un cú mul d’in te res sos

ma te rials –mar ques de bi ci cle tes i ac ces -

so ris, co mer ços, velò droms, ju gues ques,

pro mo tors de cur ses, prem sa, etc.– res -

pon sa bles de la seva de ri va ció cap a l’es -

pec ta cle i la pro fes sio na lit za ció.

Aquest pro fes sio na lis me20 es va prac ti car

sen se cen su res se ve res dels ‘a ma teu ris -
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18 Tot al llarg del se gle xix, l’ex pan sió gim nas ti coes por ti va es veurà afa vo ri da per preo cu pa cions mer can ti lis tes per la sa lut, per tal com d’a ques ta mena de ma ni fes ta cions fí si ques

re ge ne ra do res de la raça, de pe nia el pro grés dels paï sos de sen vo lu pats, im mer gits en ple re mo lí na cio na lis ta i ex pan sio nis ta. A Espan ya, la idea de de cadè ncia i de ge ne ra ció de 

la raça serà de nun cia da es pe cial ment pels re ge ne ra cio nis tes, per als quals la re cu pe ra ció del país ha via d’in clou re, al ho ra, la re ge ne ra ció física.
19 A les pla ces de to ros te nen lloc un ti pus de de mos tra cions “ci clo tau ri nes” en les quals les cur ses ci clis tes es com bi nen amb co rre gu des de ve dells.
20 Amb l’a pa ri ció de la UVE es va fer dis tin ció, en con sonà ncia amb les dis po si cions es ta bler tes a la res ta de les fe de ra cions es tran ge res, en tre els co rre dors afi cio nats i els

Lo za no, pri mer Cam pió d’Espan ya ofi cial de ve lo ci tat

(1896), en es tar pa tro ci nat aquest cam pio nat per la UVE

(El De por te Ve lo ci pé di co, núm. 73, juny 1996).



tes’, que van exer cir, des dels seus llocs

di rec tius en so cie tats i a la prem sa, el con -

trol in dis pen sa ble ten dent a evi tar qual se -

vol des via ció que per ver tís la in te gri tat del 

seu ideal es por tiu. Aquests van ad me tre el 

pro fes sio na lis me sem pre i quan els nos -

tres pro fes sio nals es man tin gues sin lluny

d’an te po sar els di ners a la con duc ta vir -

tuo sa que co rres po nia a un ca va ller. No

im por ta va que des prés el ren di ment dels

nos tres co rre dors pro fes sio nals fos molt

in fe rior al dels seus homò legs fo rans atès

que, “es pot dir ober ta ment que són d’u -

na clas se so cial el ni vell de la qual es tro -

ba, de molt, per da munt de l’e du ca ció

mo ral i in tel·lec tual dels pro fes sio nals de 

la res ta de paí sos.”21

El ci clis me es va anar de can tant pro gres si -

va ment cap a les cur ses i el pro fes sio na lis -

me, com po dem com pro var per les cri des a 

l’or dre, cada ve ga da més fre qüents des del

1897, que in sis tien en el fet que l’autè nti -

ca di men sió del ci clis me, com a es port, era 

el tu ris me, de ta rannà útil, hi giè nic i re -

crea tiu, men tre que les cur ses no més ho

eren quan es de ve nien fes tes fra ter nals on

par ti ci pa ven “simp àtics co rre dors” sen se

cap ànim de lu cre. En aquest con text s’han 

de pren dre les ma ni fes ta cions que, vers

1899, sos té Rialp. Si tuat al Pol més ‘a ma -

teu ris ta’ de l’es port, re cor darà una cosa

que s’ha via vin gut ob ser vant des del pri -

mer mo ment, que el “sport pur”, re fe rint-se 

a la com pe ti ció, no era la fi na li tat del ci clis -

me, sinó úni ca ment un mitjà de pro pa gan -

da al seu ser vei. Afe gia a con ti nua ció que

la so lu ció a la cri si del ci clis me es tro ba en

el fet “que els ci clis tes ama teurs as so lei -

xin el pre do mi ni so bre el pro fes sio na lis me

i es ban de gin del ci clis me els cos tums

gro llers, els ves tits xa rons i la fra seo lo gia

de ca rrer i que per fi es posi la màxi ma

cura a re com pen sar els ser veis fets al ci -

clis me pels com panys de to tes les pro -

cedè ncies que no han fet del sport una

pro fes sió lu cra ti va.”22

Igual ment sig ni fi ca ti va és la pro pos ta que

un grup pro tu ris me arri ba a plan te jar en

el Con grés Extraor di na ri de la UVE de

1899: que aques ta es de di qui ex clu si va -

ment al tu ris me i se n’ex clo guin to tes les

ges tions ci clis tes re fe ri des a les cur ses. La 

pro po si ció, com es pot ima gi nar, no va

triom far.

Pel que fa a la dona, la seva in cor po ra ció a

la bi ci cle ta és una cla ra mos tra de la seva

par ti ci pa ció i del pa per re ser vat per a ella a 

la so cie tat. La dona es va ha ver d’en fron tar 

a la crí ti ca mal dient de mo ra lis tes que van

veu re, en la seva in cor po ra ció a la bi ci cle -

ta, un cert atemp tat con tra l’or dre “na tu -

ral” es ta blert, en el qual el seu pa per es re -

du ïa al de fi del es po sa i, so bre tot, al de

mare. La seva apa ri ció es li mi ta a es cas ses 

i pe ti tes mar xes i pas seigs, so vint lli ga da a

la presè ncia de fa mi liars mas cu lins, i a la

ins òli ta in ter ven ció en al gu nes com pe ti -

cions d’u nes ci clis tes pro fes sio nals, mo gu -

des més per la ne ces si tat que pel ma teix

es port, que comp ta rien amb la re pro va ció

ma ni fes ta de tots dos se xes. (Izquier do i

Gó mez, 1999).

Conclusió

Po dem con clou re fi nal ment que, per les

di men sions ad qui ri des en l’úl ti ma dèca da

del se gle XIX i que hem in ten tat de fer pa -

le ses, és a dir, per la de ci si va apor ta ció a

la ins ti tu cio na lit za ció es por ti va, l’im puls

al pe rio dis me es por tiu, l’o ber tu ra so cial,

la seva ex hi bi ció pú bli ca a l’ai re lliu re,

com a exer ci ci fí sic ideal per a la sa lut i

com com pe ti ció que es val d’u na màqui na 

nova, el ci clis me és l’ex pres sió per ex -

cel·lència del que de mo der ni tat re pre sen -

ta l’es port i un pre cur sor in dis cu ti ble del

mo vi ment es por tiu a Espan ya.
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