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D’en Jordi Mariné que vaig conèixer de manera profunda sobretot du-
rant el període que vam compartir com a tècnics de la Federació Espanyola, 
de l’any 1972 al 1976, puc dir-ne que per damunt de tot és una bellíssima 
persona. Ho va ser com a corredor professional, estimat i respectat en tots 
els equips per la seva personalitat i també com a responsable de la forma-
ció i preparació de corredors amb coneixements tècnics i humans complets 
que sabia transmetre de manera afable i entenedora i exigent alhora. En 
conservo una molt bona amistat i penso que Jordi Mariné ha fet moltíssim 
pel ciclisme en tots els seus aspectes i sempre de manera positiva.

GuilleM TiMoner, sis vegades campió del món de ciclisme
en pista en l’especialitat darrere moto

Parlar d’en Jordi Mariné és fàcil i difícil a la vegada. Fàcil perquè només 
se’n pot parlar bé. Difícil perquè dir tot el que és i representa per al ciclis-
me no es pot fer en poques paraules. Com a corredor va ser una persona 
estimada dintre i fora de la carretera. Intel·ligent en la competició, valorat 
per la seva visió de les curses en tots els equips, era considerat per tothom 
un esportista exemplar. A mi tant a les seleccions que vaig tenir l’honor de 
dirigir durant uns anys com després en l’aspecte tècnic i de formació va ser 
un home positiu en tots els sentits. 

El seu pas com a president de la Federació Catalana de Ciclisme va con-
firmar la seva generosa predisposició en bé del ciclisme, amb idees clares 
i una formalitat que el feren apreciat per tothom. És un home d’amics, de 
fidelitats amb els vells companys i que ha fet i fa encara molt per l’esport 
de les bicicletes.

Gabriel Saura, exseleccionador estatal de ciclisme

Els inicis del Mariné al ciclisme de competició coincidien amb la meva 
retirada professional. D’amateur va fer bones competicions amb victòries 
tant a Catalunya com a fora, que el va portar a córrer mundials i Olimpí-
ada. De professional, va ser un bon corredor amb victòries parcials i apre-
ciat per als equips amb qui va córrer. Ens vàrem conèixer bé quan va ser 
president de la Federació Catalana de Ciclisme, i després amb les trobades 
ciclistes, on sempre ha mostrat un especial respecte i apreci vers la gent més 
gran. D’aquí va néixer un afecte i amistat mutu que perdura. També penso 
que el Jordi  té moltes coses per explicar. Espero llegir el seu llibre.

Miquel PobleT orriolS, guanyador de dues Milà-Sanremo
i de diverses etapes del Tour i del Giro
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Pròleg

Si bé és important arribar el primer, 
també ho és saber arribar.

Aquesta sentència, que em va transmetre un savi esportista, resumeix 
en molt poques paraules la dilatada vida de Jordi Mariné, dedicada en-
terament al ciclisme en totes les seves facetes: corredor amateur i després 
professional, directiu de la Federació Espanyola de Ciclisme, propietari de 
dues botigues de bicicletes, fundador de la Penya Cicloturista Cambrils, 
president de la Federació Catalana de Ciclisme i filòsof de l’esport, que 
també ho és.

Nascut el 24 de setembre de 1941 al número 14 del Caputx (oficial-
ment el carrer es diu del Tinent Rei, però encara és conegut pel seu nom de 
sempre), el Jordi Mariné va arribar al ciclisme perquè el destí és inexorable. 
Res no feia pensar que aquest noi cridat a ser pagès, com el seu pare, com 
el seu avi, acabaria pedalant al costat d’Ocaña i de Merckx, entre altres 
llegendes del ciclisme de l’època.

La seva infància tampoc feia presagiar res fora de l’habitual: va anar a 
l’escola de Riudoms, dels deu als dotze anys, i després al col·legi La Salle 
de Cambrils, fins als 14. Que com hi anava? Doncs com els seus com-
panys de classe de Vinyols: amb bicicleta. El pitjor era que el professor, que 
també era de Vinyols i els acompanyava, no els deixava córrer. Però a Cam-
brils la cosa va ser diferent: sense ningú que els vigilés, mai no hi faltaven 
esprints i carreres, que ell guanyava gairebé sempre.

Amb tot, l’afició del Jordi Mariné per la bicicleta va començar a prendre 
gràcies al seu germà. I és que al Josep, catorze anys més gran que ell, li agra-
dava molt el ciclisme. Per això li parlava de les proeses de Bernardo Ruiz, 
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Jesús Loroño, Dalmacio Langarica, Miquel Gual, Alejandro Fombellida, 
Arturo Dorsé i de tots aquells que sortien als cromos que col·leccionava. 
L’empenta definitiva va arribar de la mà d’altres nois més grans que veia 
entusiasmats sempre que anaven al velòdrom de Reus o a veure passar la 
Volta a Catalunya.

Arriba per fi l’any 1959. Mariné ha complert els disset anys i decideix 
obtenir la llicència. El seu equip serà el Reus Ploms-Derbi, però després 
d’aconseguir el permís dels pares —tasca gens fàcil— hi ha un petit gran 
problema que cal resoldre: la bicicleta. A la segona o tercera cursa que dis-
puta, precisament a Vinyols, s’escapa amb altres dos corredors. I quan fal-
ten 22 quilòmetres per a l’arribada, es trenca el quadre de la seva Gimson 
de ferro. Només faltava això! «Doncs jo no em rendeixo», es diu a si mateix. 
«Va, el subjectaré amb la mà pel lloc on s’ha trencat i seguiré pedalant. 
Caram, però l’esquerda em pessiga la mà, em fa mal i no em deixa córrer 
bé. Mira… ja m’he fet sang! Què faig? Ah, sí, li demanaré al de la moto el 
mocador! M’embolico la mà i ja està… Perfecte, ja puc subjectar el quadre 
altra vegada. Ara va tot molt millor.» Al final va acabar tercer. No es podia 
demanar més: amb una mà no hi ha manera d’esprintar.

El primer any, el Mariné guanya dues o tres carreres. Cada vegada ho 
fa millor. Per això, al final de la temporada es compra una bicicleta de les 
bones. És de segona mà; la hi ven un exciclista de la Masó. Dit i fet: se’n 
va fins aquest poblet amb bicicleta i torna a Vinyols amb totes dues. Les 
mides de la bicicleta nova, si fa no fa, ja van bé; el principal és que és molt 
més lleugera i infinitament millor que l’altra. Amb la bici nova correrà dos 
o tres anys.

El següent problema seriós que ha de solucionar torna a ser a casa. Els 
seus pares es regeixen per dos principis que consideren sagrats: el treball 
i l’estalvi; no hi ha lloc per a una cosa tan eixelebrada com anar a córrer 
amb la bicicleta. Però un cop més, el seu germà el defensa. «Va, deixeu-lo 
entrenar, que el noi corre i sembla que va bé», els diu el Josep. També hi in-
flueix el fet que guanya carreres; tothom els diu que aquest noi serveix per 
a la bicicleta. «És curiós —m’ha explicat el Jordi Mariné—; amb el temps, 
molts professionals estaríem d’acord que l’ajuda d’un germà gran havia 
estat determinant per al nostre futur com a ciclistes. Ells ens van aplanar el 
camí perquè fóssim ciclistes.»

Així, doncs, amb el camí molt més clar, comença a córrer totes les cur-
ses que pot per Tarragona i Barcelona. Els resultats són molt prometedors, 
raó per la qual, després de passar-se dos anys al Reus Ploms-Derbi (1959 i 
1960), fitxa pel Faema-Levante de Castelló. És un equip amateur que no té 
res a veure amb l’equip professional del Faema, excepte en la coincidència 
del nom, però que li permet anar per tot Espanya. D’aquí la seva participa-
ció a la Volta a Astúries, on acaba tercer.

És cert que al Faema-Levante Mariné hi té un equip, però moltes de les 
curses les corre sol, sobretot a Catalunya. És millor per a ell, perquè si gua-

Jordi Marine�, una vida no nome�s bicicleta.indd   8 8/7/11   13:15:32



9

• Pròleg

nya o queda dels primers, com acostuma a passar, no ha de repartir amb 
ningú el premi de 300 pessetes. Són anys durs, difícils, en què cal suar de 
valent per guanyar unes quantes pessetes. (El Faema només es fa càrrec de 
la llicència, et dóna la roba i paga els desplaçaments de l’equip.)

El 1962 és seleccionat per als mundials de Salò, a la Llombardia itali-
ana. El mateix any firma pel Ferrys, on s’hi estarà fins al 1965. És amb el 
Ferrys, que Mariné comença a tenir un equip de debò; especialment en les 
voltes, perquè gairebé totes les curses d’un dia que es disputen a Catalunya 
les segueix corrent pel seu compte.

Que com hi va? Doncs com gairebé tothom, en aquells temps: com pot. 
Per exemple, si la cursa és a Barcelona, agafa el tren el dia abans, amb la 
bici com a principal equipatge. Un cop arribat, paga 15 pessetes per un 
allotjament que inclou sopar, llit i l’esmorzar de l’endemà… I a córrer! 
Després agafa un altre cop el tren i torna cap a casa.

El 1963 és, per a ell, un any difícilment oblidable. I és que ha de respon-
dre a una crida ineludible: la del servei militar, que fa a Barcelona. Però es 
llicencia un mes i mig més tard que els seus companys de lleva. Que com 
és això? Doncs perquè ha de recuperar els tres permisos extraordinaris que 
li han donat per entrenar-se amb la selecció espanyola. Per als militars no 
hi ha privilegis que valguin, encara que hagi estat per defensar els colors de 
la pàtria. A sobre, tampoc no pot entrenar-se com voldria (a veure qui és el 
maco que se salta les guàrdies), tot i que s’escapoleix sempre que pot per 
rodar i rodar amb la bici.

En deixar la caserna el maig de 1964 s’ha de preparar per als Jocs Olím-
pics de Tòquio, que comencen a l’octubre. Li queden cinc mesos de treball 
frenètic. I abans hi ha el Mundial de Sallanches (França), que guanya Eddy 
Merckx. Mariné és un dels quatre corredors que protagonitza l’escapada 
bona, però a dos quilòmetres de l’arribada l’atrapen. Després, a la recta de 
meta es veu implicat en una caiguda massiva i entra amb el pilot.

Tan aviat com acaba el Mundial, i sense temps de tornar a casa, se’n 
va amb la selecció al Japó. Forma part de l’equip de fons en carretera. 
Encara és amateur. De fet, fins a l’arribada de Joan Antoni Samaranch a 
la presidència del Comitè Olímpic Internacional, els Jocs estaran vetats 
als professionals. Tot i les grans esperances que s’hi han dipositat, el dia 
de la prova la selecció espanyola no fa un bon paper. Tothom n’esperava 
més, sobretot a Vinyols, on el segueixen expectants. Al Mariné, en canvi, 
el resultat no sembla importar-li tant, no perquè no s’hi hagi entregat, que 
ho ha fet com ningú; el que més l’ha marcat és l’esperit esportiu que hi ha 
viscut. Avui dia, encara recorda amb orgull i satisfacció aquella gran festa 
de l’esport que van ser els Jocs Olímpics, fins al punt que les bicicletes que 
ven a la botiga duen al quadre un adhesiu amb les cinc anelles olímpiques 
al costat del seu cognom.

De tornada, la selecció espanyola el crida per formar part d’un nou 
equip que té com a grans puntals Mariano Díaz, López Rodríguez, Domin-
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go Perurena, José Manuel Lasa i el Jordi Mariné mateix. És una formació 
potent, de primera. Al Tour de l’Avenir de 1965, arrasa: Mariano Díaz 
guanya, López Rodríguez és segon i Mariné acaba setè. També guanyen per 
equips i a la muntanya. Són molts llorers per a les minses 3.000 pessetes 
al mes que cobra en concepte de beca.

Després d’assolir 45 victòries com a amateur, Mariné debuta finalment 
com a professional: el 1966 fitxa pel Fagor. De fet, el Fagor no solament el 
contracta a ell, sinó a tota la base de l’equip de la selecció espanyola que 
tants èxits està aconseguint. A més dels cinc ciclistes esmentats, al Fagor es 
trobarà amb Luis Otaño, acabat d’arribar d’un equip francès i amb gran ex-
periència en carreres internacionals, José María Errandonea, Ramón Men-
diburu, Jesús Aranzabal…

El seu sou al Fagor és millor, però tampoc no és per tirar coets: 6.000 
pessetes al mes. Això vol dir que, repartits entre tots els premis obtinguts a 
les carreres, al final, entre unes coses i altres, acaben guanyant unes 25.000 
pessetes, poc més que un obrer. Però no importa, la il·lusió també mou 
muntanyes; prova d’això és que el 1966 es casa amb la Montserrat, la xi-
cota de tota la vida.

Al Fagor s’hi està tres anys, fins al 1968. Els dos últims coincideix amb 
Luis Ocaña, amb qui l’unirà una gran amistat. «Ocaña era molt tempera-
mental. I molt treballador. Si havia d’entrenar deu hores, ho feia. Amb ell 
no havia terme mitjà: les coses eren blanques o negres. És veritat que tenia 
molta força a les cames, però per a mi la clau del seu èxit era la seva volun-
tat. Era indomable, un caparrut.»

El 1968 és també l’any d’un dels seus grans triomfs esportius: formant 
equip amb Josep Florencio i Àngel Ibáñez, aconsegueixen el Campionat 
d’Espanya per regions. Els bascos són els favorits, però la selecció catalana 
(encara que tots tres són de Tarragona) s’imposa contra tot pronòstic.

Són possiblement els seus millors anys esportius. El 1969 se li presenta 
l’opció d’anar-se’n al BIC francès, amb J. Pérez Francés, però s’estima més 
aparcar les negociacions fins complir el seu contracte amb el Fagor. Des-
prés ja és tard: un altre corredor ha ocupat la seva plaça. Se’n va llavors al 
Pepsi, un equip amateur que ha decidit fer el salt a la categoria professio-
nal. I només d’arribar-hi queda segon a la Volta a Andalusia.

Se sent fort, però també intueix que tot té un final. El 1970 corre amb 
La Casera-Bahamontes; és la seva última temporada. Deixa la bicicleta per 
diverses raons. D’una banda, la sinusitis que arrossega des de fa temps li 
porta complicacions físiques. De l’altra, és conscient que ja no corre amb 
les ganes d’abans i que al darrere vénen joves que volen arribar lluny. A 
més, hi ha l’oferta que li ha fet la Federació Espanyola de Ciclisme. Durant 
les dues últimes temporades ha estat el representant dels ciclistes professi-
onals a la junta directiva, i el Lluís Puig, el president, li ofereix que vagi a 
treballar amb ell. Ha arribat, doncs, el moment de posar fi a la seva carrera, 

Jordi Blasi •
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tot i que encara té corda per a estona. Aquest cop no s’ho pensarà dues 
vegades.

A la Federació comença una nova faceta: assumeix responsabilitats en 
qualitat de director esportiu (treballa al costat de Guillermo Timoner, sis 
vegades campió del món de ciclisme en pista i tretze vegades campió d’Es-
panya de mig fons) i es converteix en professor de ciclisme, càrrecs que 
desenvoluparà fins al 1974.

El 1974 és un altre any important a la vida del Mariné: s’instal·la amb 
la seva dona i els seus tres fills (la Nuri, l’Albert i l’Eduard) a Cambrils; la 
Judith arribarà després. Obre la botiga de bicicletes just al costat del seu 
antic col·legi, La Salle. També funda la Penya Cicloturista, que aplegarà un 
centenar de nens i joves que cada diumenge sortiran amb bicicleta, amb 
ell com a mestre de cerimònies. Cinc anys després li arriba una oferta que 
no s’espera: li demanen que formi part d’una candidatura política indepen-
dent que acabarà guanyant les primeres eleccions municipals; serà el nou 
regidor d’Esports.

Són anys intensos. El mateix 1979 té lloc la primera edició de la Mar-
xa Cicloturista de Cambrils, que ell impulsa i que serà capdavantera a 
Espanya en el que es considera el turisme esportiu. Aquestes marxes, que 
no tenen caràcter competitiu, acabaran sent una referència per als amants 
d’aquest esport, fins al punt que hi vindran un bon grapat de participants 
de fora d’Espanya. Però tant d’èxit els supera, desborda la capacitat de tre-
ball de la Penya, i després de deu anys de treball i renúncia no tenen altre 
remei que abaixar el teló. Per a ell el ciclisme ja només serà oci. I un exercici 
d’afany de superació. Només així s’explica que als cinquanta-set anys torni 
a entrenar-se a consciència per participar en el Campionat de Catalunya de 
Veterans, que guanya.

L’any 2000 tornen a trucar a la seva porta. Aquesta vegada és per de-
manar-li que encapçali una candidatura alternativa a la Federació Catalana 
de Ciclisme. Al principi rebutja la idea, però el descontentament dels clubs 
amb la junta directiva és tan generalitzat que decideix fer el pas. I guanya 
les eleccions.

Deixa el càrrec el 2004, content d’haver redreçat el rumb d’una entitat 
que anava a la deriva. I ho fa perquè li toca atendre una altra obligació 
ineludible que fa temps que l’espera: la de ser l’avi de l’Oriol, que acaba de 
néixer, tasca a la qual es lliura amb absoluta devoció (ocupació que el 2006 
haurà de compaginar amb la de ser també l’avi de l’Arnau).

Les memòries que el lector té a les seves mans són intenses, divertides, 
fruit d’anys de treball, de sacrifici, d’aprenentatge i d’experiència. Per això 
són tan enriquidores. Amb elles, el Jordi Mariné ens obre també el seu cor. 
Als nostàlgics, els permetran reviure una època passada que, si no fóra per 
l’accelerada societat actual en què vivim, no ens resultaria tan llunyana. 
Als apassionats de l’esport, els proporcionaran grans moments, emoció i 

• Pròleg
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enveja sana. I els lectors que volen conèixer el Mariné trobaran en el llibre 
un home que, senzillament, ha sabut viure.

El lector comprovarà de seguida per què he dit que el Jordi Mariné és un 
filòsof de l’esport. N’hi ha prou amb aquesta petita perla: «El meu consell a 
les noves generacions sempre ha estat que no pretenguin ser professionals 
com ho he estat jo, perquè pot resultar molt perillós. L’important és que 
els joves estudiïn i es formin, i que practiquin esport en les hores de lleure. 
Perquè si bé és important arribar el primer, també ho és saber arribar.»

Efectivament, aquell savi esportista que he esmentat al principi és el 
Jordi Mariné.

Jordi blaSi

Jordi Blasi •
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En aquesta carta tramesa al periodista David Castillo, Jordi Mariné ex-
plica la seva trajectòria a la Federació Espanyola de Ciclisme i analitza la 
situació en què es troba el ciclisme espanyol («pobre en quantitat, cal un altre 
Ocaña»). Pel que fa al ciclisme tarragoní, reconeix que no passa per un bon 
moment, tot i que compta amb bons corredors.

lA mevA incorporAció A lA federAció espAnyolA

L’any 1969 vaig ser nomenat representant dels corredors professionals 
espanyols a la Federació, càrrec i responsabilitat que conservo encara avui, 
si bé ja he demanat als meus col·legues professionals que em busquin subs-
titut. En preveure la meva pròxima retirada de ciclista professional en actiu, 
la Federació em va demanar que m’incorporés al comitè tècnic que encap-
çalava Ramon Mendiburu. Aquest equip tècnic el formàvem Mendiburu, 
seleccionador; José Luis Algarra, preparador físic; Guillem Timoner, cap 
de ciclisme en pista, i Juan Carlos Pérez i Jordi Mariné per al ciclisme en 
carretera.

plA de prepArAció per Al 1972

A l’inici de la temporada, la Federació va veure convenient que m’incor-
porés al grup tècnic de pista. No hi vaig posar cap impediment tot i que, 
com és sabut, prefereixo la carretera. Col·laboro amb Guillermo Timoner, 
amb qui la setmana passada ens vam reunir per fer el pla de preparació 
—que, bàsicament, consistirà en concentracions de deu a quinze dies la 
segona quinzena de mes, des del març fins a l’agost. Hi haurà quatre reu-

La premsa esportiva
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nions competitives en cada torn de concentració, que es faran a Mallorca, 
Tortosa, El Tiemblo (Àvila), Bilbao (al nou velòdrom) i Sant Sebastià.

La preparació a la capital donostiarra serà més intensiva i llarga, tenint 
en compte la proximitat amb els Jocs Olímpics i també la similitud del 
velòdrom de Munic on es disputaran les proves olímpiques amb el de Sant 
Sebastià. Mentre, s’aniran disputant també les diferents competicions per 
especialitats de pista dels campionats d’Espanya. Un mes i mig abans del 
dia assenyalat per entrar de ple en el període dels Jocs Olímpics, els cor-
redors de pista deixaran totalment la carretera. Fins que arribi aquest mo-
ment, la preparació de ruta serà molt similar a la de l’any passat: hi haurà 
curses preolímpiques però es potenciaran més sortides a l’estranger.

nivell del ciclisme espAnyol

És pobre en quantitat. El nivell mitjà dels ciclistes és bo i molt accepta-
ble, tot i que es troba a faltar una figura que idealitzi i faci de talismà per 
als ciclistes, tant per als corredors aficionats com per a les categories més 
joves. Un altre Luis Ocaña. Merckx és un fora de sèrie que transmet la 
seva il·lusió, les seves portentoses qualitats físiques, la seva valentia i la seva 
intel·ligència, i per això esdevé un ídol. Si hagués estat futbolista, segur que 
marcaria més gols que ningú. És una qüestió de temperament de campió, 
de guanyador.

moment ActuAl del ciclisme

Estem passant per un període de transició. Anem cap a una nova es-
tructuració del ciclisme. Hi ha l’objectiu d’aconseguir que els nens tinguin 
com a joc i esport la bicicleta, ja sigui en pistes, en recintes d’escola o en 
llocs adequats. També cal que els juvenils i aficionats no deixin ni estudis ni 
feina completament per anar a entrenar; cal formar persones. Pel que fa al 
professional que es dedica plenament a aquest ofici de ciclista, és important 
que estigui ben valorat i remunerat. Cada vegada més, la bicicleta guanyarà 
adeptes perquè el cotxe ja no apassiona com fins fa poc, i arribarà un mo-
ment en què la bicicleta serà un mitjà de transport i d’esport més habitual. 
A l’estranger hi tenim l’exemple: hi ha moltes persones d’alt nivell professi-
onal en els seus sectors respectius que van amb bicicleta habitualment.

propòsits de lA federAció

Dignificar al màxim aquest esport, molt més del que ho està ara; impul-
sar que surtin tants ciclistes com proporcionalment tenen els països amb 
els quals competim, per poder lluitar de tu a tu i aspirar a la victòria; unifi-
car criteris de corredors, organitzadors, directius, clubs, equips comercials, 
etc. per fer un col·lectiu esportiu fort i respectat, i formar preparadors per 
augmentar el nivell tècnic.
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• Una vida, no només en bicicleta

Arribada del Campionat d’Espanya per regions (1968).
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Equip de Catalunya. Guanyador del Campionat d’Espanya per regions a Madrid. Segon 
classificat: Castella amb Laudelino, J. Manzaneque, F. Manzaneque i F. M. Bahamontes 
(director) (1968).
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