Introducció
Soc la Núria Trenzano Camps, neta d’en Joan Cristóbal Trenzano i la Núria Martí. Primer de tot, donar les gràcies a totes les persones que han ajudat a poder
reescriure tots aquests records viscuts des d’abans de l’any 40 fins a dia d’avui.
Escriure aquest text no ha estat gens fàcil. Veure les persones com t’expliquen les experiències viscudes d’aquella època i tu, que has nascut en
un moment on tot és tan diferent! intentes posar-te en el seu lloc per poder
transmetre el text amb les mateixes emocions amb què t’ho expliquen, però
creieu-me, és molt més delicat del que sembla!

Cursa de l’any 1962,
l’Abelard arribant a
Canyelles.

D’esquerra a dreta trobem en Joan Cristòbal Trenzano, l’Abelard Trenzano i en
Josep Maria Trenzano. Era el 14 d’agost de 1960, després de guanyar el Campionat
de Catalunya a Vallmoll.

Asseguda al xamfrà de casa els avis, a les Parellades, escoltant l’avi Joan
recordant com ha estat la seva vida des del dia que va néixer i la història
del seu germà petit, l’Abelard, puc veure que aquella família amb set fills i en
temps de guerra i postguerra, ho van passar molt i molt malament.
El seu germà, en Josep Maria Trenzano, m’ajuda molt a poder situar-me en
el difícil dia a dia en què vivien, fins i tot per poder tenir el berenar al sortir
de l’escola quan només tenien 8 anys. Els miro als ulls mentre m’expliquen
la vida, des de ben petits fins a la mort del seu germà, l’Abelardet, que així
era com li deia la seva mare, l’Antònia. En la brillantor dels ulls, puc veure
el patiment d’aquell campionat d’Espanya en què, al mig de la carretera i de
la manera menys esperada, van perdre el seu germà.
Llegint les cartes que l’Abelard escrivia al Josep Maria, quan estava fent la
mili, on li explicava les curses que estava fent per Espanya; llegint els textos
d’en Ramon Mitjans, d’en Pere Carbonell a les separates dels anys 70 on narraven les qualitats de l’Abelard com a persona i com a ciclista; escoltant en
Joan Pascual explicar-me la cursa de Vallmoll, on la meitat del poble es va
desplaçar amb pancartes per poder veure al “caballo loco” i donar-li suport
i la posterior arribada a la Plaça Marcer amb el trofeu aconseguit... tanco els
ulls i intento posar-me a la pell de tots ells per escriure el text amb tota la
delicadesa que em sigui possible, però tot i així no serà el mateix que tot el
que han arribat a viure.

Carrera Esportiva
L’Abelard Trenzano va néixer l’1 d’abril del 1943 a les Parellades de Sant Pere
de Ribes. Fill de l’Abelard i l’Antònia i germà d’en Josep, el Joan, l’Amparo, la
Regina, la Roser i en Josep Maria. Eren una família humil i de pocs recursos,
com moltes altres en aquella època. El pare va morir quan l’Abelard tenia només cinc anys i la mare treballava netejant cases, l’Hospital, les Monges, etc.
Quan només tenia 8 anys, va començar a treballar de pastor al mateix poble
per tal de poder-se guanyar el berenar al sortir de l’escola. Quan tocaven les
cinc de la tarda, ell sabia que si anava a Can Toni del Forn a ajudar amb el
ramat de cabres podria tenir un berenar com cal.
Uns anys més tard, va marxar amb el seu germà Josep Maria cap a Barcelona
a treballar en una bodega. De Barcelona, va tornar cap a la Vilanoveta per fer
feines en una granja. Aquí va començar l’afició per la bicicleta, ja que era el seu
transport per poder anar a treballar. Era una bicicleta molt senzilla, i amb el pinyó fix. Però la granja exigia una dedicació de moltes hores i tenia poc temps
per entrenar, i va decidir tornar a canviar de feina, i endinsar-se en el món de la
construcció a Sitges. Allà van començar les carreres, podia entrenar a les tardes i fins i tot els caps de setmana. Amb 16 anys (1959) va aconseguir treure’s
la llicència per poder competir i aleshores va ser quan es va comprar la Cinelli,
una bicicleta que encara a dia d’avui tenim a la família.
Va iniciar la carrera esportiva a la categoria juvenil amb l’equip Penya Ciclista Maricel de Sitges, on ràpidament es van veure les seves habilitats, que
feien que destaqués en la majoria de les competicions en què participava. El
C.C Cornellà, va ser el seu següent equip i amb el qual va aconseguir els seus
millors èxits. Cal recordar que l’amic Coma, president en aquell moment de
l’equip C.C Cornellà, li deia “el caballo loco”, ja que quan es desbocava, no hi

La llicència federativa
en la categoria juvenil
de l’any 1959.

havia cap rival capaç de frenar-lo. Va arribar a proclamar-se campió de Catalunya de la categoria. Aquesta va ser una de les carreres més importants, i
molts aficionats ribetans van anar fins a Vallmoll (Tarragona) per poder veure’l. Era el 14 d’agost de 1960, mentre esperaven allà, preguntaven als corredors qui guanyaria la cursa, aquests els contestaven “el caballo loco” i així
va ser. De tornada a Ribes, tot el poble l’esperava per poder celebrar aquella
victòria davant del Quo Vadis, amb pancartes i cridant. Va ser un dia de celebració que encara avui el recorden com si fos ahir.

14 d’agost de 1960 a la
plaça Marcer, celebrant la
gran victòria del Campionat
de Catalunya de Vallmoll.

Amb motiu d’aquesta gran victòria, es van organitzar a Ribes dues carreres
amb la seva participació. El circuit va ser el tradicional d’aleshores: Ribes –
Vilanova – Canyelles – Ribes. La cursa finalitzava al Carrer del Pi on ara està
ubicada l’entitat cultural i esportiva Ger.
En el seu pas per la categoria de principiants, les seves actuacions van continuar estant al mateix nivell: 1r lloc en el Campionat de Catalunya de Fons de
Carretera, 1r lloc en el Campionat de Barcelona de Muntanya, 2n en el Campionat de Catalunya de Muntanya, i va obtenir un tercer lloc en el Campionat
d’Espanya de Fons de Carretera, celebrat a Girona.
El 1961, la seva mare va morir. L’Abelardet, que així era com ella li deia, es
va iniciar en la categoria amateur, pas previ a la professionalitat. Aquí van
començar les carreres més fortes i va iniciar l’etapa amb l’equip de G.E SEAT.
També va participar a la Volta a Navarra amb el Club Ciclista FAEMA. Va participar en el Cinturó Ciclista de Catalunya, Gran Premi d’Òdena, entre altres

moltes carreres d’importància, i hi va deixar en totes constància de les seves
qualitats, destacant sempre per la seva combativitat i esperit de lluita.
L’últim equip amb el qual va córrer va ser el P.C. Ateneu de Vilaseca. El 7
de juliol de 1963 va participar al Campionat d’Espanya de Muntanya per a
amateurs, carrera que es disputava a Molins de Rei on ell tenia posades unes
grans il·lusions per oferir, al seu equip i al seu poble, la victòria. En el tram de
l’Arrabassada, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, van xocar diversos ciclistes contra un motorista que circulava en direcció contrària. Els ocupants
de la motocicleta i uns quants ciclistes van quedar estesos al terra, però al
moment es va comprovar que el que va patir les lesions més fortes va ser
l’Abelard. Ràpidament, va ser traslladat amb una furgoneta pel seu germà
Josep Maria i el conductor, a l’Hospital del Generalísimo (actualment, Hospital Vall d’Hebron). Poc temps després d’arribar a l’hospital, l’Abelard va morir.

L’enterrament de l’Abelard,
amb multitud de persones de
Ribes, corredors del ciclisme
català, dirigents dels equips i
representants de Federació.

Al cap d’unes hores, la noticia de la mort de l’Abelard ja havia arribat al seu poble. Mai
abans s’havia viscut un impacte com aquell. Només tenia 20 anys i moltes ganes de
seguir competint, per això, el poble va abocar-se en l’enterrament al qual va assistir
tota la gent de Ribes. El record d’aquell fet s’ha anat mantenint tot i el pas dels anys.
Al cap d’un anys, el 6 de juliol de 1969 es va començar a celebrar el Trofeu
Abelard Trenzano i, per tant, enguany fa 50 anys que s’organitza de manera
ininterrompuda.
Aquestes primeres edicions, s’organitzaven a través del Club Ciclista Maricel de Sitges, que portava la part tècnica i de permisos juntament amb una
comissió organitzadora formada per; Joan Cristóbal i Josep Maria Trenzano

Notícia a La
Vanguardia del 9
de juliol de 1963,
dos dies després de
l’accident mortal de
l’Abelard.

Fabregat, Pau Pascual, Jaume Juliachs, Ramon Mitjans, Joan Jacas, Carles
Miret, Joan Pascual, Ramon Prades, Josep Maria Marcer, Nemesi Mestres,
Xavier Garriga, Juan Castillo, Francisco Quesada, Joan Ollé, Bartomeu Lluís i
Francesc Felipe. En aquesta comissió els components anaven variant.
El 1973, a través del programa de la cursa i en una entrevista que en Ramon
Mitjans va fer a tres aficionats, Josep Maria Pascual, Ramon Miret i Pere
Carbonell van demanar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que dediqués
un carrer del poble a l’Abelard Trenzano. La demanada es va fer realitat en un
dels carrers del barri on ell sempre havia viscut, les Parellades.

L’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes va bategar un carrer
de les Parellades amb el nom
d’Abelard Trenzano atenent
a la petició que havien fet els
seus afeccionats l’any 1973.

Escrit del Ramon Mitjans, en el programa del Trofeu Abelard Trenzano de 1973
on entrevistava a tres representats dels aficionats locals.

Un escrit de Pere Carbonell del programa del Trofeu Abelard Trenzano de 1972,
on explicava el Campionat de Catalunya de Vallmoll.

Club Ciclista Ger
El 1978 va néixer el Club Ciclista Ger. Immediatament, va prendre el relleu
de la Penya Maricel de Sitges, que fins aleshores, havia portat l’organització
del Trofeu Abelard Trenzano, tant en la part tècnica i federativa, com en la
part principal; econòmica, organitzativa, controls, els trofeus, etc. A partir del
1978 i fins a dia d’avui, el Trofeu Abelard Trenzano és la cursa més important
que el Club Ciclista Ger organitza, sense desmerèixer la cursa del Gall dindi,
la trobada de la BTT de Ribes, marxes cicloturistes, sortides socials en vies
verdes, etc.
Al Trofeu Abelard Trenzano han participat els millors corredors del ciclisme
català, molts dels quals han passat al camp professional. Corredors com;
Pino, Recio, Mauri, Àngel Edo i recentment el vilanoví Marc Soler o Joan Salleras. En la cursa del Gall dindi ha destacat també la participació d’Àngel
Edo, Isaac Gálvez i Dèbora Gálvez.

Presentació de l’equip amateur del C.C. Ger amb la presència dels directius de
l’empresa patrocinadora, l’exalcalde Xavier Garriga, el president del club Josep
Mª Trenzano i el director de l’equip, Antonio Pineda en l’any 1983.

El Club Ciclista Ger, sota la presidència de Josep Maria Trenzano Fabregat, va
créixer ràpidament com a club organitzador de la Challenge Garraf-Penedès,
juntament amb altres clubs de la comarca com la P.C. Maricel, el C.C. Vilanova,
la P.C. Penedès i el C.C. Vendrell. Aquesta competició va ser guanyada moltes
vegades per l’equip del GER, que la va dominar completament tant pel nombre
de corredors com per la seva categoria. Antonio Pineda la va guanyar diverses
vegades, i en l’edició de 1982 corria i era el director de l’equip.

L’equip amateur del C.C. Ger a la
plaça de la Vila.

En l’any 1983, es va crear l’equip d’amateurs. Un modest equip que ràpidament es va convertir en un de primera línia a Catalunya, sota la direcció
d’Antonio Pineda i Juan Castillo. Van competir en les millors voltes d’aquella
època: Volta Tarragona, Volta de l’Empordà, el Maestrat, Llagostí, Lleida, Vilareal, Rutes del vi, etc, amb importants èxits esportius per a aquest equip, van
córrer amb els millors corredors catalans de l’època. Aquest equip va tenir
continuïtat fins al 1987.
Avui dia, el Trofeu Abelard Trenzano està catalogat com una de les grans clàssiques del ciclisme català. En aquesta edició es compleixen els 50 anys del Trofeu
i la Federació Catalana, ha assignat a la cursa, el Campionat de Catalunya d’Elit i
Sub-23, amb la presència del presidents de la Federació Catalana i altres persones representatives del ciclisme català.
Per això, volem fer esmena de tots els presidents del Club Ciclista Ger que hi
ha hagut des dels seus inicis:
Josep Mª Trenzano Fabregat		
Rufino Ordoñez Lorca			
Joan Pascual Olivella			
Josep Garcia Bonada			

1978-1992
1992-2005
2005-2013
2013 fins a l’actualitat

Cal esmentar que, l’any 2004 es va celebrar el 25è aniversari del club. Va haver-hi exposicions de fotografies a la Biblioteca Manuel de Pedrolo i al Ger.
Aquelles fotografies eren un petit recull de la història de persones que practicaven el ciclisme de competició als anys 40. Això ho explicava en Josep Luís
Palacios en un escrit on parlava d’una cursa celebrada a Ribes l’any 1941 per
la Festa Major de Sant Pere, amb la participació de diversos corredors locals.

Durant tota la història del Trofeu Abelard Trenzano, hi ha hagut moltes persones que hi han col·laborat, però n’hi ha dues que, amb els seus escrits, li
van donar una categoria històrica: en Pere Carbonell, que va escriure en molts
programes de la cursa, i en Ramon Mitjans, el qual ens ha facilitat tota la informació, escrits, retalls de diari, fotografies... i a qui estem molt agraïts. Per això,
volem reproduir un escrit en forma d’entrevista que es va publicar en el programa del 1973, corresponent al 5è Trofeu. Els entrevistats per Ramon Mitjans
eren Ramon Miret, Josep Maria Pascual i Pere Carbonell. Els tres comentaven
el futur de l’Abelard Trenzano en el camp professional si no hagués mort accidentalment.
Per últim, en nom del Club Ciclista Ger volen agrair a tota la gent que fa possible que es segueixin celebrant els diversos actes i competicions, ja que
sense ells no es podrien realitzar: les persones voluntàries que desinteressadament dediquen el seu temps a la gestió i organització de les curses, a
tots els col·laboradors, els anunciants, l’Ajuntament i la Policia Local, que fan
possibles totes les activitats del Club.
No voldria acabar sense anomenar la Junta actual del Club que és la que en
aquest moment organitza cada competició, s’involucra, planifica i sense la seva
tasca de la qual no seria possible gaudir cada any dels esdeveniments que vivim
a Sant Pere de Ribes des de la vessant ciclista i esportiva:
President..............Josep Garcia Bonada
Vicepresident.......Josep Mª Trenzano Martí
Secretari...............Joan Barceló Planas
Tresorer................Joan Pascual Olivella
Vocals..................Jordi Pascual, Raventós, Sergi Garriga Ruiz
..............................Josep Mª Trenzano Fabregat , Rufino Ordoñez Lorca
..............................Pere Rovira Albà, Pau Marcer

L’equip amateur
del C.C. Ger,
l’any 1984 a la
Plaça Marcer.

L’esforç dels nostres ciclistes
L’estiu del 1941
L’any 1941 es va celebrar a Ribes una cursa ciclista que va coincidir amb la Festa Major
de Sant Pere. Es passava per Can Riba i s’anava a Sitges i Vilanova, però la meta estava
situada a la Plaça Marcer. Un dels promotors va ser el propietari de l’Autòdrom, Edgar de
Morawitz, des que el va adquirir el 1930. Hi van participar corredors importants a nivel
català, però també hi havia un premi local. Hi van córrer Lluís de can Giralt, Lluís de can
Borrec i Lluís de can Llebre -en Lluís Forns- que va guanyar la copa i encara la té ben
conservada a casa seva. Lluís Forns tenia aleshores 17 anys i també va participar en
curses com ara les 60 voltes al Vinyet de Sitges o la carrera d’Olivella.
1942: Inici de la cursa
Pere Butí March, de can Guineu, té actualment 78 anys. Però quan tenia 16 anys va
participar en la Cursa Ciclista a Ribes per Sant Pere. Era l’any 1942. Es van fer tretze o
catorze voltes per un circuit que anava per la plaça Marcer, carrer Sant Isidre, carrer del Pi,
cap al carrer Major, carrer de Balmes i tornar pel carrer Nou cap a la plaça. Va guanyar la
cursa amb una bicicleta que li va deixar el seu amic, Josep M.Guillaumes de can Fontanals.
A partir d’aquell dia va participar en proves ciclistes durant tres anys. A Vilanova es va
organitzar el Campionat de l’Alt i Baix Penedès. Varen participar Ramon Bertran, Josep de ca
l’Escolà i en Pere Butí(que ja s’havia comprat una bicicleta de carreres que li va costar 1215
pessetes). Eren els tres companys que anaven a tot arreu. I abans ho feien en bicicleta.
També va participar en una cursa durant la Festa Major de Vilanova junt amb Ramon
Vidal(d’Olivella), l’home de la noia de can Llebre. Pere Butí continuava treballant cada día
a la muntanya, però l’any 1943 tanbé va guanyar la cursa que va organitzar la Comissió
de Festes de Cubelles. La sortida de la prova era el camp de futbol de Vilanova i passava
després pel carrer del Torrent, la carretera vella cap a Ribes, Sitges, Vilanova i Cubelles. Va
ser un altra carrera que va guanyar en la seva vida i no l’oblidarà mai com tampoc aquella
carretera comarcal envoltada de plataners fins a la Masia Nova(abans d’entrar a Vilanova).
El 1945 va córrer al “Desmontable del Pirelli”, una cursa a Barcelona on havies d’anar
“amb cobertes, no amb tubulars”. Hi varen participar més de 500 persones i agafaren
la carretera que va cap a Molins de Rei i els Quatre Camins per retornar a la capital
on només arribaren uns 70 ciclistes(entre els quals Pere Butí). L’última cursa on va
participar va ser al Vendrell on va patir una caiguda. Més endavant va seguir de prop la
trajectòria del ciclista ribetà Abelard Trenzano que mai ha oblidat com també recorda
Joan d’en Trenzano i Abel Milà que practicaren el ciclisme abans de l’Abelard. No hem
d’oblidar el record, l’il.lusió i l’esforç dels nostres ciclistes.
								
								Josep Lluís Palacios

