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El camí cap al món modern

Catalunya ha tingut sempre vocació de moderni-
tat. De les Homilies d’Organyà a Internet, aquest és 
un país que malda per ser dinàmic i en sintonia amb 
el seu temps. Per això a Catalunya generalment no 
s’ha dubtat a tastar, entendre i assumir com a pro-
pis, si cal, tots els senyals de contemporaneïtat que li 
han arribat al llarg dels temps, hagin vingut d’on hagin 
vingut.

Però aquest paradigma, que des de l’edat mitja-
na fins a la guerra civil del segle XV pren formes tan 
universalment considerades com el romànic, la lite-
ratura de Ramon Llull o el gòtic, per motius polítics 
i econòmics pateix una fractura que s’allarga fins al 
segle XVIII. Malgrat la desfeta de 1714 a la Guer-
ra de Successió, aquest és un segle de recupera-
ció gràcies al creixement del consum i la producció 
internes a causa de l’augment de la població, que 
passa de 450.000 habitants el 1717 a 900.000 el 
1789. A les acaballes d’aquesta centúria, Barcelona 
supera els 100.000 habitants.

Aquest progressiu augment dels nuclis urbans, 
tot i que més lent que als països més avançats 
d’Europa (Barcelona no enderroca les muralles fins 
al 1854 i no annexiona alguns municipis veïns fins al 
1897), s’accelera gradualment amb la industrialitza-
ció, però provoca un important salt cultural entre la 
Catalunya rural i la urbana.

La immigració del camp interior a les ciutats del 
litoral genera a partir de la segona meitat del se-

gle XIX una nova classe obrera enyorada dels seus 
avantpassats camperols i poc sensibilitzada davant 
la nova realitat urbana i econòmica que protagonit-
za. Malgrat els esforços de l’associacionisme coo-
peratiu o dels cors de Clavé per dotar el nou pro-
letariat d’una identitat cultural homologable, aquest 
esvoranc social i cultural situa àmplies capes de la 
població força al marge d’una idea de modernitat 
que, sobretot a partir de l’Exposició Universal del 
1888, pren ja dimensions declaradament científi-
ques i tecnològiques.

En tombar el segle XX, no és simplista afirmar 
que la fascinació tecnològica i cultural promoguda 
per les idees maquinistes impulsades per John Kay 
amb la seva llançadora volant i el manifest futuris-
ta de l’italià Marinetti són dos dels elements teòrics 
sobre els quals es comença a construir la idea d’un 
país modern i en sintonia amb els més avançats del 
món industrial. En aquest aspecte, l’emmirallament 
amb Anglaterra és evident, i qualsevol invent, des-
coberta o proposta que vingui d’allà és ben acollida 
pels sectors emergents de la societat catalana ur-
bana que s’erigeix en representant de la nova civilit-
zació industrial que conformarà el futur del país. En 
l’estructuració que li permeti encapçalar el progrés 
econòmic del país, l’any 1889 es funda a Barcelona 
el Foment del Treball Nacional.

Amb l’ànim de prestigiar-se i, a la vegada, de 
prendre definitivament les regnes de la construcció 
de la Catalunya del nou segle, la burgesia adopta 
pautes de comportament social que, en primer lloc, 
la condueixin a equiparar-se amb l’envellida aristo-
cràcia, a la qual ja no mira des del graó inferior de 

1911-1914
Els orígens

Història de la “Volta” cicilsta

El naixement de la “Volta” ciclista a Catalunya l’any 1911 va ser una expressió pràctica de la 
idea de modernitat d’aquella època lligada a l’esport i del caràcter emprenedor, raonable i agosa-
rat de la societat catalana. En un país en ple creixement econòmic, amb una burgesia emergent i 
una classe obrera organitzada, col·lectivament es va entendre que, per tenir un lloc capdavanter 
en la nova civilització, calia ser del seu temps. I a primers de segle XX l’esport era un dels senyals 
de cosmopolitisme més evidents.
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l’escala social i, en segon lloc, a obtenir un nivell de 
refinament i cosmopolitisme que li permeti homolo-
gar-se amb els seus homònims europeus avançats, 
sobretot els de París. A la novel·la La febre d’or
(1890-1892), Narcís Oller retrata aquesta burgesia 
emergent que descobreix en l’obsessió pels diners 
una de les seves raons naturals per viure.

En l’afany per situar-se al nivell de les potències 
europees modernitzant el país i prestigiant la cultura 
catalana, la burgesia fa seus els propòsits del Mo-
dernisme, que aquí es manifesta sobretot en l’arqui-
tectura, les arts decoratives, la literatura i la música. 
El nou paradigma generat per la Revolució Indus-
trial i la necessitat de trobar un projecte artístic na-
cional estretament lligat als corrents internacionals 
(art nouveau, modern style, Tiffany o Jugendstil) 
són els supòsits ideològics amb els quals treballen 
Domènech i Montaner, Antoni Gaudí, Puig i Cada-
falch, Isidre Nonell, Josep Llimona, Ignasi Iglésias o 
Joan Maragall.

Arquitectes com Enric Sagnier, Eduard Ferrés i 
Puig o Josep Vilaseca construeixen els nous habitat-
ges de la burgesia, que abandona el centre històric 
de la ciutat per instal·lar-se a l’Eixample, convertit en 
expressió simbòlica del nou poder industrial i polític.

Amb la victòria aclaparadora a les eleccions del 
1901, la Lliga Regionalista fa emergir políticament 
el catalanisme que ha aparegut a l’escena pública 
amb el Primer Congrés Catalanista del 1880 i des-
prés és teoritzat per Valentí Almirall a Lo catalanis-
me (1886). L’any 1907 la formació de Solidaritat 
Catalana consolida el moviment donant-li la majoria 
electoral. La coalició es debilita poc després per 
l’heterogeneïtat dels socis, que van des de carlistes 
fins a liberals.

Però si el catalanisme polític és encara molt di-
fús, culturalment la llengua i la cultura consoliden 
el seu pes científic i institucional. La celebració del 
Primer Congrés Internacional de la Llengua Cata-
lana (1906), que promou la creació d’un Diccionari
General redactat per Pompeu Fabra, i la fundació 
de l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblioteca de 
Catalunya l’any següent signifiquen la consolidació 
d’una llengua moderna i apta per a l’ús social en tots 
els àmbits.

La també emergent classe obrera, després de 
l’escissió entre anarquistes i comunistes a la Inter-

nacional l’any 1872 i d’haver estat declarada il·legal a 
Espanya l’any 1874, busca, en la defensa dels seus 
interessos de classe, formes organitzatives que li per-
metin sedimentar una consciència social. Així, un any 
abans que es creï la II Internacional, l’any 1888 Pablo 
Iglesias funda a Barcelona la Unión General de Traba-
jadores (UGT). Però, tot i que les organitzacions obre-
res han estat reconegudes un any abans, la negativa 
de la patronal a negociar amb elles comporta enfron-
taments i atemptats, com els que l’any 1891 van oca-
sionar 21 morts al Foment, la plaça Reial i el Liceu.

La fil·loxera ha envaït Catalunya fins a destruir 
totes les vinyes cap al 1895, i provoca la més gran 
crisi moderna del camp català. En aquella època, 
Catalunya té uns dos milions d’habitants, i Barcelona 
334.000, tot i que no hi ha dia que no arribin nous 
contingents d’immigrants.

La vaga general del 1909 contra el reclutament 
forçós de reservistes per a la Guerra del Marroc 
(allistament que es podia evitar pagant 6.000 
rals) deriva en la primera gran protesta obrera a 
Barcelona. Abandonades pels partits republicans i 
sense cap direcció coherent, les masses revoltades 
converteixen una protesta per un món més just i 
humà en una violenta insurrecció contra el clergat. 
Escoles religioses, convents i esglésies són objecte 
de la ira popular. L’exèrcit restableix l’ordre i el pe-
dagog Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de l’Es-
cola Moderna, és acusat, sense proves, d’instigar la 
revolta i és afusellat.

Amb els fets que desencadenen en la Setmana 
Tràgica del 1909, la classe obrera es radicalitza, i 
es referma en posicions anarcosindicalistes. L’any 
següent, al desaparegut Palau de les Belles Arts 
de Barcelona, un edifici construït per a l’Exposició 
Universal, es funda la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), i l’any 1911 fa el primer congrés. 
Llavors ja disposa de més de 29.000 afiliats.

El nou principi de rendibilitat que impulsen les 
teories higienistes des de mitjan segle XIX posa en 

Naixement de l’esport 
a Catalunya
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valor els aliments ingerits, el descans, l’aire que es 
respira, l’ambient laboral, la netedat del cos i, en re-
sum, el contacte amb la natura per tal d’enfortir el 
cos davant la transmissió de malalties dels bacteris 
i microbis descoberts per Louis Pasteur l’any 1865. 
Les doctrines higienistes revolucionen la societat 
occidental i contribueixen força decisivament a im-
plantar unes modes que, com gairebé tot, arriben de 
l’estranger: l’estiueig i l’esport.

Les dues vies d’importació de l’esport a Catalunya 
són a través dels estrangers que viuen al país o dels 
catalans que viatgen fora. Tot i que les ambaixades 
són a Madrid i que el cos consular és encara pe-
tit, la presència d’empresaris, enginyers industrials 
i tècnics de diversos països europeus facilita enor-
mement la introducció i difusió de les pràctiques es-
portives. El que no es fa per via política es fa per 

via econòmica. En contacte professional amb l’elit 
industrial del país, personatges com Hans Gamper 
(fundador del FC Barcelona), William Tarin (introduc-
tor de l’esport a Tarragona), l’alemany Udo Stein-
berg o els enginyers anglesos de la Canadenca o de 
la Fabra i Coats descobreixen als seus homònims la 
natació o la gimnàstica.

D’altra banda, molts catalans que viatgen pel con-
tinent com Narcís Masferrer, un dels pares de la “Vol-
ta”, introductor del ciclisme a Catalunya i primer direc-
tor d’El Mundo Deportivo l’any 1906; Bernat Picornell, 
introductor de la natació, o Gaspar Matas, promotor 
del futbol a Palamós, realitzen també una feina ingent 
per donar a conèixer les darreres tendències de la 
vida quotidiana als països més avançats.

Esgrima, tir, natació, esports nàutics i gimnàsti-
ca són els esports que aviat causen furor entre les 
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Socis d’un club “velocipèdic”  cap a l’any 1897
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classes benestants. Alguns són antigues pràctiques, 
tot i que convenientment modernitzades gràcies a 
la reglamentació. L’aristocràcia les sent com a prò-
pies històricament, i l’estament militar també, men-
tre la jove burgesia que ascendeix socialment amb 
força malda per equiparar-se a les dues instàncies 
dominants fins llavors incorporant–se a les noves 
activitats. La classe obrera, si té temps per fer es-
port, prioritza aquelles pràctiques més d’acord amb 
el seu estatus, com la lluita i les activitats a peu.

L’excursionisme és un clar exemple català de 
pràctica interclassista. L‘any 1876 es va fundar el 
Centre Excursionista de Catalunya i deu anys des-
prés la Unió Excursionista. Lligat a la descoberta 
del país, a la cultura autòctona i a un fort sentiment 
catalanista, l’excursionisme esdevé aviat un esport 
popular que, a poc a poc, es va sofisticant amb la 
incorporació dels esports d’hivern i la tecnificació 
que aporten pioners de l’escalada alpina com Lluís 
Estasen, primer a ascendir la cara nord del Pedra-
forca l’any 1919.

Els gimnasos es converteixen en els principals 
centres difusors de la pràctica esportiva. A més de 
fomentar l’exercici saludable per al cos, segons pro-
clamen les modes impulsades pels higienistes, són 
també focus sociabilitzadors que, amb el temps, do-
nen peu a la creació d’entitats esportives. Units per 
l’interès comú en l’esport, els alumnes d’un gimnàs 
tarragoní acaben creant l’any 1911 el Club Gimnàs-
tic de Tarragona. Al gimnàs Solé de Barcelona es 
crea el 1889 el Futbol Club Barcelona, l’Hispània i el 
Club Natació Barcelona; al gimnàs Tolosa el Català 
Futbol Club, per unes setmanes el club de futbol 
més antic de la ciutat.

Tot i que considerem els dibuixos de Leonardo 
da Vinci els autèntics precursors de les actuals bici-
cletes, l’arqueologia ha demostrat que, a les civilitza-
cions de l’antic Egipte i de la Xina, ja havien existit 
aparells rudimentaris que, més o menys, podríem 

La passió pel progrés
i la velocitat

identificar com a antecessors de les bicis. Això de-
mostra que, a més de l’insòlit progrés tecnològic 
d’aquestes antigues civilitzacions, l’interès de l’és-
ser humà per desplaçar-se a més velocitat que la 
que pot agafar caminant o corrent és tan antic com 
la seva existència.

Però la veritable història de la bicicleta comença 
a París, l’any 1790, i es deu al comte de Sivrac i 
el seu celerífer, una màquina similar a un cavallet 
de fusta infantil, però amb dues rodes. És el baró 
alemany Karl von Drais de Sauerbronn qui dota la 
primària bicicleta d’una articulació per poder girar 
la roda davantera. Tot i impulsar-se movent els peus 
de forma alternativa, aquella bici ja corre tant com 
un cotxe, i captiva els vianants.

La primera bicicleta amb pedals és obra de Kirk-
patrick Macmillan, que la va fer l’any 1839. Però no 
va registrar l’invent i va ser copiat per Gavin Dal-
zell de Lesmahagow, el qual, durant mig segle, va 
passar com l’inventor de la bici. Uns anys després 
Dunlop va inventar una cambra de tela i cautxú i 
una coberta posterior per evitar que es punxés. Ja 
teníem la bicicleta gairebé com és avui en dia.

No satisfets del tot amb les velocitats que s’aga-
faven amb aquelles rudimentàries bicis, al juliol del 
1857 a Catalunya es fabrica el primer vehicle de 
motor. Als tallers del Nuevo Vulcano, l’enginyer An-
toni Serrallach construeix dos locomòbils, vehicles 
amb motor de vapor més semblants a màquines de 
tren que a automòbils, per encàrrec de la societat 
L’Ascensió de Tortosa. Tenen uns 10 cavalls de po-
tència, són capaços de desplaçar-se a una velocitat 
de 15 quilòmetres per hora i, això sí, gasten 47 qui-
los de carbó l’hora. L’any 1863 se’n fabrica un altre 
de similar a La Maquinista Terrestre i Marítima i tres 
anys després algú en veu un circulant per Manresa. 
El 1878 el doctor gallec Ángel Durán circula amb 
una bicicleta de pedals pel seu poble. És la primera 
bicicleta que recorre els camins d’Espanya.

D’aleshores ençà la passió per la velocitat i la 
tecnologia que se’n deriva ja no minvarà mai més. 
Les teories del moviment futurista triomfen. Un au-
tomòbil de carreres és més bell que la Victòria de 
Samotràcia, defensen. Quanta gent no ho creu així 
avui en dia? L’any 1908, un abans de fer-se públic 
el manifest de Marinetti, es corre la primera Copa 
Catalunya de voiturettes al circuit de Llevant, entre 
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Narcís Masferrer

Argentona, Vilassar de Mar i Mataró. La prova 
es repeteix els anys 1909 i 1910. La societat 
catalana de l’època viu fascinada aquella 
era de grans avenços tecnològics, i la 
bicicleta és el que tenen més prò-
xim.

L’any de la seva fundació, 
el 1906, al llavors setmanari 
El Mundo Deportivo ja s’hi 
anuncien algunes marques 
de bicicletes. Presu-
meixen del seu palma-
rès en competició per 
atraure el comprador. 
El ciclisme inaugura 
el màrqueting espor-
tiu. Usuaris, comer-
ciants i corredors 
conflueixen en els 
mateixos interes-
sos.

El nou art mo-
dern dels futuris-
tes es fonamenta 
en la màquina, la 
velocitat i la ciutat; 
no són tan lluny 
dels postulats de 
les actuals civilitza-
cions occidentals.

El ciclisme arriba a 
Catalunya durant els anys vui-
tanta del segle XIX. El primer 
club a crear-se és el Velo Club de 
Barcelona, l’any 1887. El segueixen 
altres clubs ciclistes a Reus, Mataró, 
Tarragona, Sabadell, Valls, Olot i Figue-
res, entre moltes altres ciutats. El ciclisme és 
l’exemple perfecte de la modernitat esportiva de 
l’època. Al caràcter d’aventurer agosarat dels qui el 

Els pioners 
de la “Volta”
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practiquen, a causa de l’ús combinat de força hu-
mana i màquina en el sempre agrest entorn natural, 
s’hi afegeix la desconfiança ciutadana envers aque-
lles màquines que envaeixen els espais fins llavors 
considerats gairebé reservats com carrers i camins 
locals.

I encara més. Incorporant la idea de mecànica, 
tècnica i velocitat, la bicicleta és considerada un 
aparell lúdic i propi de la civilització industrial. I els 
qui les condueixen gairebé uns extravagants esnobs 
i desvagats de casa bona. No és estrany que més 
d’un ciclista de l’època arribi a casa amb un nyanyo, 
però no pas producte d’una caiguda, sinó de la pe-
drada d’algun apocalíptic tecnològic i esportiu.

Al maig del 1893 s’inaugura a Figueres el primer 
velòdrom de Catalunya, obra del club Sport Figue-
rense. L’any 1895 s’inauguren els velòdroms de la 
Bonanova, a Barcelona, i de Reus. I l’any següent el 

de Lleida. Les revistes El Ciclista, de Barcelona, i 
El Veloz i Revista de Sport, comencen a donar infor-
mació puntual de les activitats esportives en aquest 
àmbit; potser el que, quant a organització, es des-
envolupa més ràpidament de tots els nous esports 
que arriben a Catalunya a finals del segle XIX.

El pes específic de Catalunya en la construc-
ció de l’entrellat esportiu espanyol és cabdal. Tret 
de la federació de ciclisme, curiosament la segona 
més antiga, totes les federacions esportives cata-
lanes són anteriors a les espanyoles. La Federa-
ció Catalana de Gimnàstica (1887) és més antiga 
que la de ciclisme, que es crea l’any 1897, dinou 
anys després que l’anglesa. Però l’arrencada de 
la federació, llavors anomenada Unión Velocipédi-
ca, es veu alterada per la incapacitat de consolidar 
un primer intent engegat a Madrid. L’any 1894 es 
forma una primera junta de la Unión Velocipédica
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Española (UVE), impulsada per la Sociedad Veloci-
pédica de Madrid i amb participació tant de clubs 
com de particulars. Però el congrés del 1899 que 
s’ha de fer a Madrid s’anul·la per falta d’assistents 
i l’entitat es dissol. Llavors és quan Claudi de Rialp, 
un català que viu a Madrid, proposa traslladar-la 
a Barcelona, on qualla, i Rialp n’és escollit presi-
dent.

En un giny de modernitat que avui diríem radical, 
a primers de segle la UVE adopta també la forma 
de Touring Club de España, i promou a bastament 
el que avui anomenem cicloturisme. Sense anar en 
detriment de les competicions, el foment del turis-
me ciclista, molt promogut des de la premsa, ajuda 
notablement a millorar els establiments d’hostaleria 
i en l’estat i manteniment de les carreteres. Es de-
tecten els primers viatgers estrangers que vénen 
a descobrir el país en bicicleta. La modernitat de 
l’invent i de l’esport és insuperable. L’any 1901 la 
UVE té 901 socis.

L’empenta d’una federació estatal ubicada a 
Barcelona, amb un nombre de practicants, tant cor-
redors com excursionistes, en constant creixement, 
amb un quadre directiu completament català i amb 
el suport d’instàncies mediàtiques de prestigi com 
El Mundo Deportivo aviat desembocarà en un dels 
esdeveniments esportius més importants de la his-
tòria del ciclisme mundial.

La modernitat social ha portat la descoberta i 
passió per l’esport, la fascinació per la tecnologia 
i la superació dels límits humans. L’associacionisme, 
que comença a quallar fort a Catalunya, aporta les 
estructures organitzatives i emprenedores i el ca-
pital humà. Tots els elements conflueixen. Només 
calen uns quants noms d’agosarats fundadors al 
capdavant d’un projecte concret.

Ja l’any 1908 es comença a parlar d’organitzar 
una cursa ciclista ambiciosa i amb capacitat per 
consolidar-se: una volta a tot Catalunya. Després 
d’un temps de tempteig sense cap resultat, el dia 
14 d’octubre del 1910, el Club Deportivo de Barce-
lona convoca al seu local constructors i comerciants 
de bicicletes i tots els elements la participació dels 
quals pot ser important per a l’èxit de l’empresa. Qui 
ha desenterrat el que semblava un projecte oblidat 
i encapçala la iniciativa és Miquel Artemán, redactor 
de ciclisme d’El Mundo Deportivo.
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