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Em dic Pius Mª Gassó i Trosses. 
Tinc 58 anys, i visc des de sempre a Ripollet, 
una vila a mig camí entre Barcelona i 
Sabadell. 
M’agraden els esports, tennis, futbol, ciclisme, 
però sobre tot l’automobilisme esportiu. 
Condueixo un VW Sciroco i tinc quatre 
clàssics. Un Alpine A110, dos R-5  Turbo (1 i 
2) i un Austin Mini 850. 

Des de sempre m’han agradat els cotxes i com que era orfe des 
dels 5 anys, els meus referents i conductors van ser els taxistes i 
sobre tot, els meus cosins Vinyes, en Ramón, en Pere i sobre tot, 
en Toni.  
El primer cotxe que vaig “conduir” (consistia en empènyer amb els 
meus germans el cotxe fins al cap d’amunt del carrer per desprès 
deixar-lo rodar fins a baix de tot) va ser un Seat 600 d’una monja 
amiga de la meva mare, la madre Carmen Giralt. El meu primer cotxe 
va ser també un 600, usat. Desprès vaig tenir un altre 600 E, nou. Un 
Panda, un 1200 Sport 1430, un Ibiza SP 1500 GLX, un VW Golf GTI 
16V, un VW Golf GTI 2.0 i el Sciroco. A casa vaig conduir el  FU 1600 
, el 131-1600, 124-2000 i un Pontiac Trans Sport de la família.  Vaig 
entrar en el mon de la competició automobilística l’any 1969 a través 
de la lectura d’una revista, AUTOPISTA. 
La primera vegada que vaig trepitjar un circuit va ser amb motiu 
de les 6 hores de Barcelona 1969 al mític circuit de Montjuic. Allà 
vaig veure el néixer dels F-1430 i assistir a totes les curses que a 
en ell es van córrer des d’aquell 1969, Turismes, Formules, 1,2 3, i 
Sports, 1000 kms de Barcelona. He vist la prova de F1 1976 al 
circuit del Jarama, i totes les edicions del mundial de F1 
corregudes a Montmeló, del que soc soci col·laborador des del 
començament. 
He rodat en carretera, pista forestal i en circuits, de autocros, 
karting i autòdrom. Així he estat  participant als campionats de 
Catalunya de karting del 1986 i 87.  
 
 

SANTUARI DEL MIRACLE. SOLSONES. LLEIDA. 1966. Els 4 germans amb el 600 

Al 1978 vaig fer la Pujada en costa a Sant Feliu de Codines i vaig 
copilotar al meu cunyat al Ral·li Granollers.  
Vaig participar als Campionats de Catalunya de rallisprints de 
1987, 88, 89 i 90. 
L’any 1993 vaig conduir al Circuit, un Porsche de la Copa, convidat 
per l’Importador a Barcelona de la marca.   
Havent anat al damunt de gairebé tot el que es movia amb motor 
fins aquell 1995, em quedava poder conduir un fórmula i finalment 
ho vaig poder fer al Circuit amb un dels Formula Renault de 
l’Escola d’aquest junt amb el meu fill Xavi l’any 2011. Va una 
experiència només comparable amb rodar amb un Alpine pel 
mateix indret. Vaig tenir la sensació d’estabilitat extrema que em 
dóna l’A-110. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÒLEG. 

Aquest relat vol ser una posada sobre el paper d’una idea que vaig tenir 

quan vaig mirar, primer, i llegir, desprès, el llibre d’en Jaume Segarra, 

Alpine, Mito y Pasión.  

Sovint quan llegeixo revistes, diaris, llibres temàtics i altres publicacions, 

m’adono de que aquella profusa documentació fotogràfica és escapçada i 

massa sovint, li manca, a part de rigor en les dades, esmentar el nom de 

les persones que hi figuren en ella. 

Crec que tant important és un document, com qui el protagonitza, i si be 

avui sabem qui és aquell personatge retratat, en uns anys serà, si no ho 

evitem posant-hi llur nom, un desconegut.  

Aquest va ser l’efecte que em va produir també aquell llibre d’en Jaume 

Segarra. 

Segurament se’m dirà que els llibres s’omplirien de dades i que serien 

massa extensos amb aquelles, però la història no seria res, si no fos per 

les persones que l’han, l’hem protagonitzat, d’una manera o altre i amb 

més o menys intensitat.     

Així doncs, aquest vol ser la meva aportació documental sobre quelcom 

vaig creure podia fer en un moment determinat, deixar sobre paper 

aquelles vivències que sovint ni els més propers saben o recorden per el 

temps que fa que es van produir.  

Aquest no vol ser l’expressió de la meva pedanteria, sinó que ha de ser 

un relat més dels milers que es podrien, que m’agradarien, que 

s’escrivissin sobre aquest fenomen dit Alpine A110 i que arran d’aquest 

podrien prendre vida.  

No vull que sigui un exercici d’estil, ni una perfecció en el redactat, ha de 

ser un “paisatge amb figures” amb noms propis. Així com un desert te el 

seu encant quan és fotografiat, quan hi ha una figura, persona, animal o 

planta, aquesta foto adquireix vida. Exactament és el mateix passa amb 

la berlinetta, és un cotxe que sol, és això, un cotxe. Mític, si, però que 

quan es veu acompanyat del seu propietari, deixa de ser, sols un cotxe, 

és, p.e, l’Alpine d’en Andruet al Montecarlo del 1973, amb la historia que 

va tenir aquell tàndem, cotxe-equip en aquell moment històric. La 

historia sense personatges, no seria historia, seria relat.  

Aquest vol ser, a més, el relat de les meves particulars històries i 

vivències sobre un vehicle tan particular i m’atreviria a dir fins tot, únic, 

com és l’Alpine  A-110. 
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ARRENCA LA IDEA. 

Crec que seria bastant difícil trobar millor dia i més escaient com és avui 

per començar aquest projecte; 14 d’abril del 2.013, l’endemà desprès 

d’una diada més que especial per la gent de l’A-110 i per mi mateix. 

El dia 13 d’abril del 2.013, va ser la Diada de la celebració del 50è 

aniversari de la sortida del primer Alpine a Espanya.  

Es va desenvolupar al Circuit de Montmeló i hi van participar un grup de 

52 Alpines, de totes les èpoques i tipus que al llarg dels anys han vist la 

llum sota marca del rombe, des dels A 110, més nombrosos, fins els 610, 

passant per algun que d’altre 310 i també dels més antics A 108 i fins i 

tot un A 106 molt ben conservat. 

Per mi, aquest esdeveniment a més de tenir un especial significat per 

l’efemèride, ho ha estat perquè el vaig viure amb el meu “pater Alpine”, 

el meu cosí, Toni Vinyes, podent reviure amb ell una experiència que no 

tenia des de feia  més de 40 anys; anar al costat del “mite” del volant de 

la meva infantesa, però sobre tot de la meva joventut.  

Encara que en Toni estava mermat per culpa d’un genoll avariat, he 

volgut fer-li recordar aquell “aparato”, amb el que tant va gaudir i 

“córrer” en la seva curta però prolífica carrera com a pilot de ral·lis als 

anys 70, i ho he fet ASSEIENT-LO AL COSTAT ESQUERRA del cotxe.  

Primer però, li havia fet saber sobre l’esdeveniment. No em va costar 

gaire convèncer’l, un altre cosa va ser, ja  “in situ”, fer-lo seure al seient 

esquerra, degut a la seva malmesa “pota”. 

Vaig creure que un esdeveniment com aquest només passa un cop a la 

vida i com que ell mateix va formar-ne part i també, inconscientment, va 

contribuir, va donar vida, va fer créixer aquest Mite que és l’A-110, no 

se’l podia, no se l’havia, de perdre.  

Un mite que, personalment crec, no l’ha fet el cotxe, la marca, ni el seu 

creador, ni aquests 50 anys, sinó que l’hem fet les persones, els pilots, 

els aficionats, els mecànics, els preparadors i llurs vivències amb el 

cotxe, amb la “berlinette” francesa, el mundialment famós Alpine A-110, 

que en el discórrer dels anys s’ha convertit en una icona, “vivent” dels 

amants dels cotxes de ral·lis. Un cotxe que és admirat, desitjat, enyorat, 

...... per aquells que el varem veure i viure, en el temps que era un 

cotxe de i per córrer, i que amb el pas del temps, 40 anys, la seva fama 

l’ha fet reviure d’aquelles cendres de l’efimereitat que es produí en caure 

en la manca de competitivitat front a les evolucions dels cotxes de la 

competència, de les altres marques.  

Aquella fama ha sorgit, ben segur, del que va significar, per els molts 

campionats assolits, les moltíssimes curses guanyades, llurs 

espectaculars curses, classificacions, .... si però també, perquè el seu 

disseny, que era únic, amb el temps, a més de que no deixa a ningú 

indiferent, és plenament vigent i tan espectacular i agradable de línies 

com pocs dels dissenyats avui en dia o en aquests darrers  quatre 

decennis. 
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DESPRÈS DE “ALPINE. MITO y PASIÓN” 

Aquest és el títol del llibre que va sorgir de la idea d’en Jaume Segarra. 

En Jaume és un enamorat dels Alpine, dels cotxes de Dieppe des de fa 

moltíssim temps i posseïdor de varies unitats de la marca i d’altres 

clàssics. 

Va comptar per aquesta tasca i en el que era per l’edició de l’obra 

literària, amb un incipient estudiant de periodisme, en Christian Mestres. 

L’ajut d’en Christian el va obtenir de manera si més no curiosa, i darrera 

d’ella també els esdeveniments col·laterals també ho varen ser. 

En Segarra tenia la idea, la informació, les fotos, però, em deia, que li 

mancava la manera de posar-ho sobre el paper amb certa gràcia. Amb 

aquest “problema” al cap, el primer que se li va ocórrer, va ser posar al 

tauler d’anuncis de la Facultat de Periodisme de l’Autònoma de 

Barcelona, un full demanant una persona interessada en escriure un 

llibre. Per aquells atzars de la vida va ser en Christian qui s’hi va 

presentar i l’escolli’t, que va resultar a més que coneixia l’Alpine de rebot 

perquè un oncle seu en tenia un i aquest era editor i tenia una impremta, 

que desprès seria qui editaria i imprimiria el llibre...... . 

En Jaume Segarra, desprès de molt de temps de recopilació de dades, de 

molt investigar, preguntar i recórrer mil i un llocs i a molta gent, va 

aconseguir un munt de fotografies i documents que ompliren les planes 

d’aquest llibre. 

El llibre finalment va aparèixer a les llibreries l’any 2001. 

La obra omplia un buit editorial que hi havia sobre l’Alpine a Espanya. 

El llibre és un referent a Espanya de l’Alpine i es troba encara a les 

llibreries. 

Si be és certa aquesta referència, no és més cert, crec jo i ho he escrit 

més amunt, que la historia de l’Alpine no la va escriure el cotxe ni el Sr. 

Redelé, amb qui també en Segarra es va entrevistar, sinó el usuaris i 

propietaris del cotxe. A més he dit i crec, i creia en aquell moment de 

llegir el llibre, que aquest era, és, incomplert, doncs l’hi manca ànima, 

aquella que hi posàrem tots aquells que durant anys varem fer “córrer” 

aquells Alpine per les carreteres i camins, no de Catalunya, d’Espanya, 

sinó del mon. 

Milers d’històries hi han al darrera del cotxe, del mite de l’Alpine, i vaig 

pensar en com fer possible que aquestes formessin part d’aquell mite 

junt amb la imatge del cotxe. 

M’hauria agradat trobar la fórmula perquè tothom hagués pogut “dir-hi” 

la seva, les seves histories, experiències, vivències, alegries, ensurts, 

desgràcies, etc. tot en un llibre, en molts libres, o llibrets,.... . Era un 

somni que dut a la realitat hauria estat un autèntic gaudi per molta gent 

Alpine. 

Vaig pensar en aquell moment iniciar la meva historia particular, com 

preàmbuls de la idea, però, no ho vaig fer, ni començar. 

Anys desprès, destapo els propis orígens del meu “MITO y PASIÓN 

ALPINE” en clara referència a aquella necessitat de fer més gran el MITE.   

Com curiositat dir que en una de les anades i vingudes cercant 

informació, en Segarra va aterrar a casa, no sé ben be com o qui li va dir 

que jo tenia els Alpines, i em va dir si em faria res ensenyar-li els cotxes 

que jo tenia. No em va importar i els hi vaig ensenyar, malgrat que TOTS 

eren de “desferra”, dolça desferra. 

Va fer fotos i amb aquestes i la informació que li vaig donar, vaig 

contribuir, no sols a omplir part de la seva historia, del contingut 
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fotogràfic d’aquest llibre, no, sinó de que al cap d’uns anys, un “pajaro”, 

em canviés aquella desferra, per un A-110 de carrer, i que sobre tot per 

el mon Alpine, que quatre, be tres, cotxes poguessin sortir al carrer de 

nou un cop restaurats, gràcies a la voluntat i insistència de l’amic 

Segarra, a les que s’hi afegia que no volia que “s’escapés” cap més 

Alpine espanyol enlloc que no fos a Espanya.  
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ALPINE: EL PERQUÈ D’UN COTXE  

El seu creador, el senyor Jean Redelé, un francès, fill del propietari d’un 

concessionari Renault a la població francesa de Dieppe, era un aficionat a 

les curses de cotxes i ral·lis.  

Va preparar i córrer aquells ral·lis, amb un 4/4, l’anomena’t 4CV.  

Amb uns resultats més que acceptables i acompanyat del seu 

inseparable copi, Jean Pons, va trigar poc temps va adonar-se de les 

mancances i de com podia millorar el seu cotxe. Amb la permissivitat del 

reglament del moment, va fer el seu propi cotxe al que va anomenar 

Alpine, en honor a les moltes curses que tenien lloc i participava ell 

mateix, a la serralada dels Alps. 

Aquell 4/4 modificat esdevingué la base per el seu somni, fer-ne un 

cotxe que sortís totalment de la base d’aquell primer.  

Sense deixar els seus orígens Renault, la majoria de les peces usades 

provenien d’aquesta procedència, va donar a dissenyar al carrosser 

Michelotto un vehicle totalment nou. Amb aquest a la carretera i a les 

curses, poc a poc el va anar modificant a mesura que el testava i de que 

s’adonava què no li donava els resultats que esperava.  

El sistema de tracció, era l’anomena’t “tot enrere”, que era un sistema 

de fàcil imposició, manteniment i escassos problemes mecànics, a més 

de ser menys costós i sobre tot, més lleuger, tan va ser així, que va 

emprar aquest sistema des del primer fins al darrer Alpine que va sortir 

de Dieppe. Els xassís autoportants dels vehicles del moment, va 

substituir-los per un xassís en biga central d’on penjava les suspensions i 

els altres elements mecànics. Aquesta base, li permetria usar la 

carrosseria de fibra de vidre. Aquesta carrosseria, era com un ou. Oberta 

només per els inexcusables i imprescindibles vidres i portes d’accés, era 

d’una resistència increïble, al temps que en cas d’accident, la pròpia 

elasticitat de la fibra, feia que la mateixa absorbís part del cop i encara 

que aquesta resultés danyada de certa importància, la seva reparació era 

també una de les seves virtuts, doncs no calia la substitució dels 

elements deteriorats, trencats, arrencats, perquè amb mat de fibra de 

vidre i un pot de resina de poliester la reparació era fàcil de fer. 

El seu motor va anar evolucionant amb el temps, i si be la seva potencia 

no era molt elevada, la poca aixecada al terra del cotxe i la seva 

conseqüent estabilitat, feia que el cotxe compensés i no li calgués 

aquella potencia extra.  

Era, com no podia ser d’un altre manera, d’origen Renault i va canviar el 

motor Sierra original dels temps del 4CV, Ondine, R-8 i R-10, fins als 

dels R-15 i R-17, amb culata hemisfèrica d’alumini i sempre preparats 

per els especialistes francesos Gordini i Mignotet. 

Si be la seva aventura varen ser els ral·lis, va fer immersions als circuits, 

en totes les categories, Sport, Sport-Prototips, i versions, 2 litres i 3 

litres, fins arribar a la Formula 1 en dos versions i moments històrics 

diferents, el segon dels quals es va denominar com Renault F-1, emprant 

el motor “V 6” Turbo. 
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La seva estrella va anar  decaient amb el decurs dels anys sobre tot per 

els canvis constants de normatives i dels reglaments. 

La seva aportació a l’automobilisme esportiu, estava, però, ja feta.  

L’A.110 era ja historia, però el mite Alpine era a punt per néixer. 

 

Segurament, sense buscar-ho, avui, cinquanta anys més tard, és més 

que mai un vehicle de culte, seguit, buscat, apreciat i molt cotitzat. Ho 

és i no pas per el que era, un vehicle, potent, o luxós, exclusiu, 

espectacular, ..... sinó per tot al contrari. 

 Segurament era la seva originalitat, la seva petita talla, la seva agilitat, 

adherència, la seva facilitat de preparació tant dels òrgans mecànics com 

també de la seva carrosseria, el feien que fos buscat i apreciat als anys 

noranta, i avui ho és més encara en no existir-ne cap en venda, si no és 

per especular econòmicament.  

Una de les seves manques, va ser la seva fragilitat mecànica, 

compensada també, per la seva relativa economia en els materials 

emprats. 

 

 

 

 

 

 

 

A COTXE PARAT. 

L’A-110 és un cotxe que va sortir de la fabrica de Dieppe a França, 

desprès de l’evolució d’aquells cotxes que el Sr. Redelé havia engendrat 

per tenir un cotxe competitiu en ral·lis. 

El primer que sobte, és la seva extremadament curta aixecada, no arriba 

als noranta centímetres del terra, duent el cul dels ocupants literalment 

fregant al terra, escassament i realment entre 15 i 20 centímetres de 

l’asfalt.   

Aquest aspecte és important a l’hora de aconseguir un estabilitat del 

vehicle, per inèrcia més que per adherència.  

El segon aspecte, es fa patent només pujar-hi, la seva particular posició 

de conducció, baixa, el que obliga a restar amb les cames gairebé 

estirades i lleugerament adreçades en diagonal cap al centre del cotxe.  

La situació dels seients, sembla feta per gent de més d’un metre setanta, 

doncs per sota d’aquesta mida és difícil saber per on passes. 

També sobta la mínima amplitud del l’habitacle que posa a proba la 

claustrofòbia dels seus ocupants. Això en el cotxe de carrer, i no diguem 

de quan al cotxe s’han incorporat les barres de l’arc de seguretat de 

quatre, i ja no diguem de sis punts. 

El cotxe és un dues places, si be al darrera dels seients, hi ha dos 

“graons” formats en la fibra de vidre i que es podria dir que son seients 

per “petits”. Sobre d’ells, hi ha un pla que podria ser ocupat per maletes, 

bosses, càrrega, que aniria lligada amb unes corretges de cuir que 

venien de sèrie. 

La visibilitat del cotxe, és bona endavant si tens més d’aquell 1,70; un 

altre cosa cap enrere, a on calen retrovisors, a ambdós costats i ben 

orientats, per saber a on es trepitja. 
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La carrosseria és de poliester reforçat amb teixit de fibra de vidre i te la 

forma d’ou aplanat i d’una aerodinàmica segurament de certa efectivitat, 

el que no treu que s’oblidés d’aquest aspecte, en ser un cotxe destinat 

als ral·lis i no a la pista. 

Aquesta carrosseria va literalment enganxada amb fibra de vidre i 

poliester al xassís per uns suports de xapa o a algun dels tubs del 

mateix.  

El xassís, consisteix en un tub de secció rodona , que en posició 

longitudinal central, és com l’espina dorsal del cotxe a on si van 

acoblant, transversalment a aquest, els ponts de les suspensions, 

davantera d’origen íntegre i originalment, sense modificacions, de l’R-8.  

Al darrera, si be és cert tenen el mateix origen que les posteriors 

d’aquell, també ho és que son millorades, doncs l’amortidor central 

d’aquell, a l’Alpine s’hi ha afegit dos amortidors més en suports nous 

soldats a cada costat del tub del braç de suspensió.  

El conjunt motor i caixa de canvi resta en la mateixa disposició que sobre 

aquell primigeni vehicle amb el que el senyor Redelé va competir i 

modificar desprès, el Renault 4/4, és a dir, amb el motor per darrera de 

la caixa de canvis i de l’eix posterior. 

El conjunt resulta molt lleuger i la carrosseria molt fàcil de reparar quan 

hi havia tocs o fins i tot, cops de certa importància, i que la majoria de 

les vegades no afectava al xassís de la mateixa manera com ho hauria 

fet si d’un vehicle monocasc es tractés. 

El motor va anar variant i augmentant de cilindrada. Del 1100 cc es va 

passar als 1300, i d’aquests,  als 1600, tots ells  amb culates 

hemisfèriques. Aquells d’origen Sierra, per desprès, a les acaballes, usar-

se els 1600, i 1800, d’origen R 17 amb culates i blocs d’alumini, acabant 
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amb els 16 vàlvules. Els 1300 i 1600 Sierra, es varen veure potenciats 

gràcies al motorista francès Amadeé Gordini, que arran d’això es 

convertiria en el “anima mater” dels motors que es muntarien als cotxes 

que sortirien de la factoria de Dieppe.  

La caixa de canvis, va ser inicialment de 4 velocitats, però amb els 

motors més potents es va convenir que per aprofitar més aquesta, 

caldria afegir-hi la cinquena velocitat. Les variacions més importants en 

els canvis, venien en els diferents diferencials, grup cònic, que es 

muntaren. 

Un altre modificació important, va ser el canvi d’ubicació del radiador 

d’aigua. Inicialment davant del motor, A 106 i  A 108, i desprès, al 

darrera del motor, A 110, amb un ventilador metàl·lic acobla’t a la politja 

de la bomba d’aigua, succionava l’aire que agafava el cotxe per les dues 

entrades de sobre de la part posterior de la carrosseria, finalment va 

passar al davant dins de la carrosseria i amb dos petits 

electroventiladors. 

Aquest fet que podia tenir efectes refrigerants, provats, si, però també 

permetia un millor repartiment de pesos. Per incrementar aquest efecte, 

el dipòsit va passar a ser envoltant de la roda de recanvi sota del capot 

de davant. 

Un altre dels punts dèbils del cotxe, era l’enllumenat. Els seus fars, dos 

inicialment, havien d’acompanyar-se de tot tipus de projectors extres, 

antiboira i llarg abast, doncs entre l’efecte que es produïa en 

l’allotjament del far i el seu protector transparent, baf, i la justeta visió 

de la carretera des d’aquella posició de conducció, feia difícil conduir amb 

prou garanties de visió nocturna. En la segona versió del 1100, ja va 

aparèixer amb doble grup de fars i en el 1300 i 1600, els principals 

havien  anat creixent a ambdues versions, si be no desaparegueren mai 

les pantalles de plexiglàs.  

Les rodes passaren de les llandes de 15 polsades de xapa d’acer i 

d’origen R-8, a les mixtes de 13, acer-alumini, de disseny exclusiu, o les 

d’alumini, que s’empraren fins al darrer vehicle fabricat.   

El luxe, com no podia ser d’un altre manera, no existia. Tenia els 

elements justets per dir que en tenia, o més ben dit, perquè no se li 

recriminés que li mancava.  

El interior era cobert de moqueta i “decorat” en portes, el centre de la 

biga central i a sota del vidre del darrera, d’uns entapissats en escai 

negre, o vermell segons el color de la carrosseria.  

El quadre d’instruments, era complert, i més si considerem el moment en 

que fou dissenyat.  

El volant, signat per l’especialista Nardi, era de fusta i alumini i d’un 

disseny senyor, però d’un diàmetre excessiu i és el primer que es 

canviava en dedicar el cotxe a la competició que passava a ser canviat 

per l’inconfusible Motolita. 

Un altre element de confort que si tenia, era calefacció. Sobre dels peus 

de l’acompanyant hi havia tot el mecanisme que permetia gaudir d’aire 

calent o ambient, dins de l’habitacle. S’ha de dir que també era una de 

les primeres coses que desapareixia del cotxe en dedicar-lo a la 

competició.  

 

 

 

 



A ON VA L’ALPINE  

A la seva desaparició de les línies de 

muntatge a França i Espanya als anys 

1977 i 1978, respectivament, l’A 110 

va ser substituït a les línees a Dieppe 

per diverses alternatives a la 

berlinette, els A 310 i 610, en 

diverses versions i motoritzacions. 

Sense tenir els èxits esportius i de 

mercat com havia tingut l’A 110, les 

línees de muntatge van omplir-se amb 

diverses alternatives de vehicles 

esportius, R-5 Turbo, bàsica i 

especialment. Desprès d’aquesta 

darrera alternativa esportiva, la substitució d’aquella icona es va mirar 

d’omplir amb diversos vehicles de competició, d’entre elles un Spider 

Renault destinat a les Copa Renault en circuit, malgrat era matriculable. 

Desprès tot han estat especulacions sobre una versió renovada de la 

“vella” berlinette. En res es va concretar totes aquelles especulacions fins 

l’any 2012 en que des de les línees de producció de Renault a França, va 

sortir a la llum, aprofitant el 50 aniversari de la sortida del primer Alpine 

i la cursa de Fórmula U disputada al circuit de Mònaco al 2.012, el pretès 

substitut de la berlinette. Sota el mateix nom que aquell A 110, la 

denominació era rematada per el nombre 50.  

El nou A 110-50, en res s’assembla a l’anterior versió, si no és en 

l’estructura, xassís - carrosseria, que  és de materials similars als de la 

berlinette, es a dir xassís en tub d’acer, i carrosseria en material 

compósite.  

Aquell xassís és un remake del que 

han dut els Renault de les copes 

Renault grans, el darrer, el Megane 

Cup.  

Per la majoria del aficionats entesos i 

els puristes Alpine, aquesta versió no 

omple aquell desaparegut. La 

modernitat de tots els seus nous 

elements aportats en ell, no fa oblidar 

ni anivellar el rang assolit per l’A110 i 

segurament que la història no li 

donarà la mateixa singularitat ni el 

mateix valor passats 50 anys de la 

sortida del mateix, com ha passat ja 

amb d’altres models apareguts i de la mateixa marca i origen, Dieppe. 

L’alçada del llistó deixat per l’A 110 serà difícilment assolible a les noves 

aparicions, siguin o no siguin amb el nom d’aquell o substitució del 

mateix, crec, bàsicament perquè el sentiment que ha produït durant 

aquest mig segle i que ha estat, i repeteixo lo ja dit més amunt, més 

fruit de les persones que del cotxe en sí mateix, i que el cotxe, sigui quin 

sigui, no tindrà mai sentiments, les persones si. L’A 110 és avui un 

clàssic, esportiu o no, però ha arrelat com segurament mai aconseguirà 

cap altre cotxe en el futur. Un altre motiu, crec jo, és el fet de que la 

gran tirada dels nombre de cotxes d’un mateix model, treu 

“l’exclusivitat” d’aquell en el futur. Així ja ho podem veure com models 

esportius de més calibre, en tots els sentits, no son capaços de fer-se un 

forat, en l’Olimp dels clàssics com ho ha fet l’A-110. 
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LA MEVA ENTRADA AL MON ALPINE 

En un moment en que el 600 era el cotxe habitual dels catalans, 

l’entrada a les nostres carreteres, tan com vehicle habitual com per la 

competició, l’Alpine, va ser el fet que em va marcar des del mateix 

moment que el vaig veure.  

La meva primera experiència Alpine, va ser amb aquell B-748.557 que 

havia comprat de segona mà el meu cosí Toni feia algun temps.   

En una anada per feina a Sant Hilari Sacalm, recordo amb especial gust, 

aquella baixada des d’aquella població cap a Anglès. Era, és el mític tram 

d’Osor. L’emblemàtic tram de velocitat que és situat al vell mig de les 

Guilleries, i que tots els ral·lis dels campionats provincials, regionals, 

nacionals, continentals i del mon, era referència per els organitzadors 

d’aquells ral·lis, Girona  

Critèrium Guilleries, Costa Brava, etc., veien en ell un tram de 

característiques idònies i excepcionals per posar a proba la capacitat de 

saber anar ràpid dels pilots participants.  

Aquesta carretera i per aquell motiu laboral, feia que en Toni la conegués 

com el passadís de Can Peix, i el que per molts conductors i molts 

acompanyants podia ser un suplici per els inacabables 24 kilòmetres de 

trajecte, per en Toni era la disculpa perfecte per anar per feina a Sant 

Hilari.  

En Toni havia passat del llampant 600 color verd poma, ex-autoescola, 

que usava per tot; feina, transport i ral·lis a l’Sport Coupé. Però ell anava 

més i els 45 CV d’aquell Seat li quedaven curts i va comprar un Alpine; 

que a Espanya com a la resta del continent, ja tallava el bacallà als 

ral·lis, i el va convertir en el seu multi us. L’Alpine havia substituït, 

doncs, als altres vehicles d’iguals característiques, “tot enrere”, els Seat, 

600 i el 850 Sport Coupé, en aquell començament dels anys setanta. Va 

córrer amb més o menys fortuna amb ell fins que la potencia, sempre la 

potencia, va fer que l’abandonés per el FU-1600. Aquell Alpine va ser el 

focus d’atenció dels Vinyes i dels Gassó en edat de conduir. 

Era un gaudi la visió d’aquell cotxe, en que t’havies d’agenollar per parlar 

amb qui havia dins. També, “havies de fer un curs previ per entrar-hi”, 

primer, el cul al seient, desprès la cama dreta encongida, i acte seguit, 

estirar-la fins al pedal de l’accelerador, i per fi, la cama esquerra al seu 

lloc.  

Un cop estaves assegut a l’Alpine, tot estava a punt per gaudir, en 

primer lloc d’aquella visió tan especial de les coses des d’aquell seient a 

escassament un pam del terra. Segurament sols els pilots de formules 

anaven asseguts tant baixos. 



  

El meu somni fet cotxe. L’Alpine. Aquí el meu germà amb el del nostre cosí, en Toni Vinyes-J.A.Mesa, desprès del IV Ral·li Girona a Can Peix. 1973 
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HE CONDUIT L’ALPINE !!!! 

Jo m’havia tret el carnet a l’abril setanta tres i en un dels viatges a casa 

nostra, en Toni em va deixar les claus de l’Alpine perquè hi anés a fer un 

tomb mentre parlava a la mamà. 

 Vaig anar a Cerdanyola, al poble del costat. No em vaig atrevir a més, 

doncs els meus pocs dies de carnet i aquella visió tan baixa, recordo que 

imposava.  

Per tornar a casa, vaig haver d’enfrontar-me als maleïts 4 catons de 

Cerdanyola. Aquesta era una cruïlla de l’antiga nacional 150 a Tarrassa al 

seu pas per aquesta població. El tràfic era molt important doncs unia 

Barcelona, port, aeroport i les estacions de tren, potser amb les dues de 

les poblacions industrials més importants d’Espanya, com eren Sabadell i 

Tarrassa.  

Aquesta cruïlla, molt perillosa i a on hi havia hagut molts accidents i 

morts, el meu professor d’autoescola, me l’havia ensenyat a passar en 

dos temps “ ...mires a Sabadell i si no ve ningú et poses al mig de la 

carretera. Tot seguit mires a Barcelona, i si no ve ningú acabes de 

passar”. El consell era fàcil i entenedor. Aquell dia amb l’Alpine així ho 

vaig fer, miro a Sabadell, ningú; avanço; miro a Barcelona; ep!, venen 

uns cotxes; espero... i quan giro el cap de manera reflexa, em trobo 

literalment sota de les rodes d’un camió Pegaso alt com un Sant Pau i 

justet a la porta esquerra de l’Alpine..... Quin ensurt. Gas i fins a casa. El 

camioner encara deu riure ara..... .  

La llavor Alpine feia temps que era plantada, però ara ja era arrelada. 

A partir d’aquesta feta tot eren ulls per els Alpines. Al carrer pocs, com 

ara, però a les revistes de cotxes en era ple. Les nacionals,  El 

Automóvil, l’Autopista i la Velocidad, i les estrangeres, Sport Auto i 

l’Automobile, de primers dels setanta només feien que mostrar-me lo 

estès d’aquest cotxe en el mon. Als ral·lis d’aquí que anàvem a veure, 

també hi començaven a ser habituals, més o menys preparats, bonics i 

espectaculars. Només tenia ulls per ells, a més del interès particular per 

el d’en Toni en els ral·lis del 73, clar, amb les seves peripècies i averies i 

les anades al taller dels germans Cabarroques* a Girona, per llur 

preparació i reparació.  

En aquells primers ral·lis de primers dels 70 recordo als mítics Lancia 

Fulvia, Fiat Spider i Porsche 911 en aquells Ral·li Costa Brava. En un 

d’ells, l’any 1.974 va venir a córrer amb un Alpine un portuguès, un tal 

Borges. Va ser espectacular. El recordo sortir volant d’un rasant i aterrar 

amb força i soroll sobre el protector de carter a un tram de terra prop de 

Llambilles.  

L’any 1976, vaig fer la mili i per sort  o per desgràcia, vaig caure malalt 

del pulmó. Ingressat a l’Hospital Militar del Ferrol, vaig passar dos mesos 

i mig veient per la finestra de la sala, un Alpine blanc propietat d’un dels 

metges de l’hospital. No feia més que recordar el del meu cosí i de 

repetir als meus companys de sala, que algun dia en compraria un. Vaig 

tornar a casa per recuperar-me i l’any següent em van donar l’alta i la 

“blanca”. Des d’aquest moment, nomes van haver de passar 13 mesos 

per fer realitat aquella afirmació, el meu somni i desig.        
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*Els germans Cabarroques i l’avi, pare dels dos, be tres amb la germana 

inclosa, eren bojos de l’Alpine i tenien un A-108 preparat amb el que 

havien participat abans que en Toni a molts ral·lis a Catalunya i a la 

coneguda i mítica pels gironins, Pujada als Àngels. 

Anys desprès ho va fer en Robert, el petit, amb un A-110 1600 i amb un 

grup 4 “bullée” en alguna pujada en costa (Sant Feliu de Codines). 

 

 

 

 

 

 

En aquells setanta, una de les aficions dels amants de les competicions 

automobilístiques, era l’auto cros. Jo, nosaltres, els grans de casa, amb 

en Joan i la Maite, ens aficionarem a anar a veure pujades en costa i 

autocross. 

Una de les especialitats d’aquest, era el “Pop Cross”, una “copa 2CV” en 

la que corrien de manera separada de la resta de competicions en la 

mateixa trobada aquests cotxes i tots els derivats d’ell.  

En aquestes, la resta de competidors, anaven en els 4/4, coupés, sis-

cents, i és clar, algun Alpine.  

Ja casats, un diumenge al matí. amb en Joan i la Montse varem anar a 

veure una cursa d’auto cros a Sant Celoni. 

Entre tots els participants, un eixamplat i baixet Alpine. Era el d’un tal 

Raventós, crec que havia estat campió de Catalunya de l’especialitat.  

Aquesta visió va fer acabar-me de decidir per tenir-ne un... 

 

 

 
En certa ocasió cercant peces per el 600 del meu cunyat , en un 

“desguàs”, vaig veure entre mig d’un cobert un Alpine A-108 de color 

plata..... Em vaig acostar a ell i el vaig mirar i remirar. Estava per la 

desferra total, però desprès d’anar varies vegades a mirar-lo, em vaig 

atrevir a anar a proposar-li al propietari del negoci, “que me’l deixés per 

dedicar-lo a l’auto cróss”..... La contesta va ser negativa, evidentment.... 

me’n vaig oblidar de la meva pretensió, però mai ho vaig fer d’aquell 

cotxe.   
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EL MEU PRIMER ALPINE. 

A la tardor del 1978, acabat de casar-me i no me’n recordo gairebé si 

amb el consentiment de la Maite, la meva dona, o no, vaig comprar un 

Alpine que de manera insistent m’anava dient “comprem, comprem” 

cada cop que passava pel davant d’ell a la Rambla de Ripollet.  

El seu propietari, en Fidel Morte, era soci d’un taller mecànic de cotxes 

que hi havia molt prop de on hi tenia aparcat el seu Alpine. Vaig anar a 

preguntar-li per ell, si el venia.... Desprès d’anar-hi amb 50 mil pessetes, 

de l’època, me’l vaig endur. Ja tenia un ALPINE!!!!. 

El cotxe era matricula O-105.341,  i el seu estat general no era cap 

meravella, però m’era igual.... 

Dies desprès, en anar a fer el canvi de nom, em vaig assabentar que 

estava mig embargat per un accident que havia patit i no podia fer el 

canvi de nom.....  

El cas és que aquell Nadal, la Maite, embarassada, i jo, varem agafar 

carretera i manta i anàrem a fer una excursió amb l’Alpine.  

Sortírem de Ripollet i decidírem anar  a Girona a on hi dinàrem. En 

acabar, altre cop al cotxe i cap a casa.... però pel camí més “curt”..... 

Agafarem la carretera cap a Sant Feliu de Guíxols i un cop allí, direcció a 

Tossa i a mig camí, per la carretera de Sant Grau, cap a Llagostera.  

Revolts i més revolts i la Maite sense queixar-se d’ells ni dels despenjats 

de la carretera.  

Ja un cop a la carretera nacional i direcció a Massanet, pocs kilòmetres 

abans d’arribar a Vidreres, vaig sentir una petita explosió al darrera 

nostre, al motor. Un “pof” i al cap de poc la temperatura del cotxe 

comença a pujar i pujar, i m’adono que de la zona del motor surt molt de 

fum. És vapor d’aigua. Paro a un espai que hi havia al costat de la 

carretera, obro la tapa del motor i m’adono de que el maniguet del 

radiador a la bomba d’aigua te un tall que, per la posició en que està, 

dedueixo que l’ha provocat la hèlix del ventilador..... . Sense possibilitat 

de canviar-lo, només em quedava seguir i anar parant perquè es  

refredés el motor i “repostar-lo” d’aigua.  

El primer repostatge, va ser allà mateix. Una ampolla de plàstic, va 

servir per agafar d’un clot l’aigua de la pluja que hi havia i anar omplint 

el radiador......  

Fet això la decisió era, si anar per la nacional o per l’autopista?. 

Finalment decidirem que l’autopista era millor... No sé perquè... però el 

cas és que entrarem a aquesta encara amb llum de dia.  

Havíem d’anar parant cada poc i deixant refredar el motor. Així varem 

arribar a l’Àrea de Servei del Montseny, a on vaig demanar un maniguet 

com aquell avariat, o una cinta especial per reparar el tallat..... però 

només hi havia cinta aïllant. Ens havia de servir. 

Carregat el radiador d’aigua, emprenguérem de nou el camí.  

Poc va durar el invent de la cinta. D’aquesta manera anàvem parant i 

engegant i deixant refredar el motor, i així anàvem fent kilòmetres camí 

de casa.  

Vam arribar a Parets i sortirem de l’autopista i anant a passar per Santa 

Perpètua camí de Santiga....  

A la cruïlla de Santiga, el cotxe va començar a esternudar i a cent metres 

d’ell, l’Alpine es va negar a seguir pujant. El vaig deixar caure, i un cop 

fred, es va engegar. Vaig agafar empenta amb una bona accelerada i així 

varem aconseguir arribar al cap de munt de la costa. Des d’allà tot era 
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baixada fins a casa, a on arribarem una miqueta més tard de... les 

tantes de la nit..... 

Quin dia, quina nit, quina experiència, quin patir, quina pena de cotxe.... 

L’endemà, vaig anar a veure al meu mecànic per explicar-li el que 

m’havia passat i preguntar-li si li podia dur a reparar..... Si va negar en 

rodó... les camises duen unes juntes de paper a la seva base i no queden 

mai be.... Mira, si vols pots dur-lo a la Renault de Santa Perpètua que 

son molt coneguts meus i t’ho faran be!.  

Grua i el cotxe que se’n va cap allà.  

Em truquen de la Renault i em diuen que la culata és torta, torta,.... que 

ja ha estat planejada en més d’una ocasió i que en cal una de nova.... . 

¡Que va, ni tocar-ho!. Li dic al Fidel, però ell no en va voler saber res, 

Tornem el cotxe!!!.  Si home, Vaig pensar jo.  

Vaig recórrer al meu cosí, en Toni i ell em va adreçar a en Robert 

Cabarroques, qui em va dir que tenia per 60 mil pessetes, un Gordini 

1600 amb doble Weber horitzontal i amb un escapament amb 4 en 1.... i 

no sé quants cavalls. El cotxe en grua que se’n va cap a Girona.  

Al cap de pocs dies em truca en Robert que ja puc anar a recollir-lo. Ho 

fem acompanyats dels meus sogres.   

Sortim de Girona i cap a Ripollet per l’autopista. Tot va sobre rodes.  

Parem al “Jacques Borel” a omplir de gasolina, però quan és l’hora 

d’engegar, el motor d’arranc es queda funcionat de manera constant. Uf, 

amb els sogres al davant esperant. Remena que remenaràs, al final vaig 

aconseguir desconnectar el connector de l’automàtic de l’arranc. Engegat 

el cotxe, seguírem cap a Ripollet.  

Al dia següent vaig veure que el problema era un creuament de fils degut 

a la l’escalfor del col·lector d’escapament. Aïllat i ja va.  

Dies desprès comença l’aventura amb la manca de força del motor 

d’arranc a l’hora d’engegar el cotxe... . Començo a aprendre a desmuntar 

i muntar el motor i també amb els invents... Amb dues bateries, tindrà 

més força!!!!.    

Primera proba. Ha arrencat. Perfecte. Òndia!!!, però la meitat de la 

instal·lació elèctrica se’n ha anat en orris. S’han cremat els indicadors i 

tot allò que estava engegat.... Quina mer...!!!.  

Finalment reparat, el problema de l’engegada segueix. Cal tenir la 

bateria be. Compro un carregador, però algú, en Robert, em penso, que 

em diu que munti un motor d’arranc més potent, però son caríssims.... 

Mentre tant, tant muntar i desmuntar el col·lector d’escapament, acabo 

per passar de rosca un espàrrec, i desprès un altre. Reparat això i en 

haver desmuntat el delco, no sé perquè, a l’hora de tornar a posar-lo en 

marxa, el motor rateja de manera constant. Pensem, amb el meu germà 

Toni, que pot ser que estigui negades les bugies..... i accelerada ve, 

accelerada va, però el rateig no se’n va. I si fossin les bugies?. Les 

desmuntem. Si, surten una miqueta mullades, però.... Netegem i tornem 

a provar... res. Accelerades i els col·lectors es posen roents, però el 

rateig no se’n va. I si fos l’ordre d’encès?. Si, però l’habitual 1-3-4-2 ja 

l’hem provat i res. Seguim provant, però res, no va. Al cap de molts dies 

ens diu algú que en el Gordini l’ordre és diferent. Ho fem.... i ara si. Per 

fi el motor torna a anar.  

Aconseguim anar a fer un tomb amb ell per la carretera de Santiga.  

L’agafa en Toni i al·lucina amb el cotxe, i jo amb ell, no per res més que 

per la seva manera de conduir-lo; només havia anat amb tanta seguretat 

al seu costat que el meu cosí homònim d’ell, i això que acabava de treure 

el carnet de conduir. 
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Per remenar a sota del cotxe i desmuntar el motor, ens varem muntar la 

nostra pròpia “fossa”. Dos bidons de xapa a l’extrem de la rampa i unes 

baranes entre aquesta i els bidons, ens deixaven el cotxe a la mida per 

remenar a sota d’ell. Havíem aconseguit treure i posar el motor a braços 

com si tal cosa fos. Jo estirant per dalt i ell empenyent per baix, el motor 

anava a on l’hi dèiem.... .  

La meva experiència en el mon de la competició, va ser al 1978, anant 

de copi del meu cunyat Joan Pijoan en el seu FU 1800 al Ral·li Granollers. 

La setmana següent, em va deixar el cotxe i així vaig poder fer la pujada 

en costa a Sant Feliu de Codines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquell temps es varen posar de moda dos competicions 

automobilístiques, els ral·lis de terra “pirates” i el Zanini Racing. Tant en 

uns com en els altres, es podia córrer amb “un esclop i una sabata” 

encara que el Zanini ja eren obligatòries al menys les barres, però no 

calien les homologacions. 

En Toni, anava amb el seu amic i mecànic Lluis Grau de copi a les curses 

de terra. I ells i els Hernández, en “Toyo” Fortuny, etc.... desfruitaven 

com verros en aquelles curses de nit.  

Sense llei ni norma, sense limitacions ni permís, els dos Vallès eren plens 

de curses.  

Finalment una d’elles es va organitzar a Ripollet per Festa Major i m’hi 

vaig apuntar. Amb el Martí Escursell de copi, ens presentarem a la 

sortida d’una experiència que prometia ser interessant si mig funcionava 

el cotxe. Varem sortir a fer el primer tram....bastant be, però a mig tram 

en una pujada bastant forta, el cotxe va dir que no volia pujar, perdent 

molt de temps en intentar-ho. Al final desesperat, abandonàrem. 
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L’endemà al matí, sortien a fer la segona volta i nosaltres ens varem 

haver de conformar a veure a la resta de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre ells un vell conegut, era ni més ni menys que el meu admirat 

Alpine d’en Raventós. Com anava aquell cotxe!!!!. I el motor, quin 

ronc!!!. A la segona passada, es va quedar a pocs metres de nosaltres 

amb averia. El motor era un Seat 1600 bi-arbre amb Weber’s. Estava 

preparat per la terra, no en va havia fet molts autocross. Va acabar 

aquell, Ier Ral·li de Ripollet i aquell Alpine es va quedar ja a Ripollet, 

doncs el varen comprar els cosins Mariscal per fer autocross. Desprès de 

l’experiència, vaig seguir sortint cada dissabte al matí. Obria el tennis i 

amb l’Alpine sortia a fer una volteta pels camins de terra de les rodalies 

de Ripollet. Sol per aquells camins, només jo sé el que vaig gaudir!!!. 

El meu Alpine desprès d’aquella experiència va començar a patir 

d’escalfament. Que estrany en un Alpine, oi?. Férem tot el que ens va 

semblar amb el Lluis, però res. Finalment ens decidirem a treure la 

culata perquè treia aigua per l’escapament i ratejava..... La culata 

hemisfèrica Gordini estava fisurada entre vàlvules i bugies!!!. Help, 

Robert!!!. Puja el motor, que te’n preparo un altre no tant complicat com 

aquest!. Vaig a Girona i em ven un motor d’R5 Copa. Home, no era un 

Gordini però podia anar be. Ja a casa, el muntem i va molt be, i sense 

problemes.  





Començava augmentar l’afició als cotxes i a les curses. Es fan Eslàloms i 

Ral·lis, però jo sols m’inscric als del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SEGON ALPINE A CASA. 

El cuquet dels “pirates” ens va picar a en Joan, el meu cunyat, i a mi, 

però només teníem un cotxe. Em vaig assabentar que en Robert en tenia 

un a Girona. L’estat?. ????. El varem anar a veure i era “perfecte” per fer 

allò, els ral·lis de terra. Li mancava fins i tot la clau del contacte, però un 

cop sec de volant havia de solucionar el problema. Així és que el 

comprarem a mitges per tal de que en Joan pogués fer aquelles curses. 

Ja a Ripollet, al cap de pocs dies, teníem la primera experiència sobre 

terra amb ell.  

El eslàlom es va fer a una finca de casa abans plantada de vinyes!!!, ara 

plantada, per l’Escuderia Ripollet, d’un munt de neumàtics que marcaven 

un traçat fet per una excavadora dels cosins Mariscal. Una trentena 

llarga de cotxes i més de conductors, ens atrevírem a fer gaudir a 

centenars de persones que s’havien pal plantat als marges del traçat. 

Vaig sortir jo primer, i al primer revolt, a l’esquerra, se’m queda la 

direcció travada pel Clausor.... El cotxe girava en rodó!!!. Aturo el cotxe i 

mentre la gent corre cap a mi, dono un cop de volant i un altre, 

aconseguint des bloquejar la direcció, seguint la volta cronometrada fins 

al final. Una miqueta amb la por de que tornés a passar el mateix, li toca 

sortir a en Joan, i va tenir sort en no va passar res. Tampoc a les 

següents passades d’ambdós. L’experiència boníssima, però calia evitar 

el problema. Cop de serra i fora Clausor. 

En aquesta cursa també s’hi va presentar l’Alpine-Seat 1600 ex-

Raventós, re condicionat i pintat de color negre pels cosins Mariscal. Va 

ser un espectacle. 

El tornarem a veure al II.Ral·li de Ripollet, ve al parc tancat, doncs al 

primer revolt va sortir recte i es va estampar contra el primer terraplè. 



 

 

Va ser en aquesta la primera ocasió que sortien els dos Alpines de casa a 

córrer.  

Amb el primer, hi vaig sortir jo acompanyat del meu germà Xavier de 

copi, en el segon, en Joan amb el Xavi Hernández. La cosa va començar 

molt bé per mi fent el millor temps, però al segon tram, es va afluixar el 

suport de l’accelerador i no donava tot el gas. Al final del segon tram, 

se’m va trencar la palanca del canvi, havent d’acabar amb un tornavís 

posat pel forat que quedava. A la nit el varem desmuntar i soldar sense 

gaire fortuna. En Joan, no acabava de trobar-se amb el canvi i 

engranava constantment la marxa enrere en lloc de la segona. 

En Joan va acabar..... però sense marxa enrere. Quan dies desprès vaig 

desmuntar la caixa de canvis, els pinyons de la marxa enrere no existien.   

Vista la destroça, aprofitarem per posar-ne una caixa amb el grup 

diferencial més curt , el de l’R-8, però a la vista de les dificultats 

d’adaptació que tenia en Joan, va optar per desistir del cotxe. 

Així les coses, el vell Alpine d’Oviedo, el vaig canviar per un kart als 

cosins Mariscal, ja que l’altre seu havia quedat molt tocat per el cop i ells 

seguien corrent en autocross. 

Vaig trasplantar el motor 1400 hemisfèric a aquest i vaig córrer varis 

slaloms amb ell, però quan no era per una cosa era per un altre, sempre 

se’m trencava, a però això si, desfruitava amb ell el que ningú sabrà 

mai. La darrera cursa la vaig acabar prematurament desprès que un cop 

al terra del carter trenqués la bomba d’oli i un tros d’alumini es posés 

entre les dents d’aquesta i les bloquegés, fent que es trenqués una dent 

de la peça d’enllaç del delco amb la bomba d’oli. Ho heu entès?. Doncs el 

resultat, motor parat i final de cursa. 





I ARA ENTRA EL TERCER 

Poc temps desprès, els Mariscal, que eren llogaters nostres, varen deixar 

el local que ens tenien llogat i amb ell, els dos Alpine, l’Oviedo i l’ ex-

Raventós, de “penyora” pels deutes en lloguers que ens deixaven. 

La seva deixadesa va fer que el primer cotxe quedés com va quedar 

arran de l’accident al ral·li de Festa Major , és a dir, fet un nyap. El 

segon, ex-meu, sense motor, malgrat que l’havia deixat amb el 1300 

d’origen del nostre segon, i sense les rodes originals. 

Poc temps desprès la FCA va començar a organitzar ral·lis de terra a 

imatge de la FEA.  

Els rallisprints, així es van anomenar a aquests ral·lis, eren curses sobre 

terra de curt quilometratge en que es podia competir, gairebé, amb “un 

esclop i una sabata”. En ells si veieren tots tipus “d’engendres”,  vehicles 

sobre una base d’un de carrer però modificat a gust, però amb les 

obligatòries mesures de seguretat. Així sortiren l’Ibiza Proto amb motor 

Audi turbo, construït i pilotat per en “Cañas”, En Boix amb un BX 

bimotor, Un R5 “look” R5 Turbo 2 amb motor 2 litres atmosfèric. Un Fiat 

Spider X1/9 d’en Nadal i un R21 Turbo provinents de l’autocross, etc, 

etc, etc.  

Desprès de dues temporades corrent en el campionat de Catalunya de 

Karting, vaig decidir no seguir en ells i quan me’n vaig adonar, havia 

aterrat als rallisprints,. Els costos dels karts no eren molt grans, però la 

satisfacció era nul·la. La meva afició s’havia iniciat amb aquell Arisco-

Parilla dels Mariscal i al poc temps, varen seguir-ne dos més, els Per 

Màquina, que repartíem amb els meus germans anant els diumenges a la 

pista de Tarrassa a rodar. 

Sigui com fos, em vaig veure reparant el vell Alpine ex Raventós. L’havia 

triat per el seu motor, Seat 1600 i perquè sabia que no em donaria 

problemes com el Renault, i sobre tot, perquè duia el radiador al davant. 

Apedaçat del davant amb fibra de vidre i amb un morro molt “sui 

generis”que era reforçat per una planxa de ferro en tot el que hauria de 

ser maleter, va ser pintat a Rubí al taller Torres. La nit abans del primer 

Rallisprint, arribava a casa acabat de pintar de color vermell. 

El meu “nou” Alpine no havia de desentonar gens en aquest gran grup de 

cotxes, doncs el seu motor Seat 1600 el feien prou diferent i únic en 

aquesta especialitat. 

El meu copi, el Pedrito Ballesta, no era gens nou en tot el que feia als 

ral·lis i ho sabia tot més que jo sobre ells. 

Per fi va arribar el dia esperat, el nostre debut a l’especialitat. 

De bon matí sortim amb el cotxe cap a la Rambla, el Pedro a passar les 

verificacions administratives i jo amb el cotxe, les tècniques.... i d’allà no 

varem passar. Li mancaven els llums del davant. No ho entenia o no ho 

volia entendre, però el cas és que ens varem quedar fora de cursa.  

Al cap de pocs dies i picats per la desfeta que ens havia suposat no 

poder “córrer” al Rallisprint de casa, ens proposarem anar al següent del 

campionat i darrer de la temporada, a celebrar a les poques setmanes a 

Manresa, al Rallisprint Caixa Manlleu. 

Amb el cotxe, proveït equipat amb uns Cibies Oscar collats a la xapa del 

davant i amb la carrosseria foradada perquè es veiés que hi havien llums 

i aquests protegits amb unes tapes de plexiglàs transparent, penjat de la 

grua del taller d’en Torres, cap a Manresa que anem. A la primera 

maniobra a la ciutat, catacrac, una de les tapes de plexi es va trencar... 

No passa res. Verificacions i a córrer. Sortim cap al tram que era a 

Santpedor.  
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El mateix tram es feia quatre cops, anada i tornada dues vegades. 

Sortirem amb ganes i a gaudir, a menjar-nos el mon.... El tercer revolt el 

fèiem pel sembrat, pocs metres més enllà, l’aigua ens va arribar a la cara 

en haver travessar un riuet i no gaire més lluny d’aquell, el Pedro va 

poder contar totes les fulles que naixien a un arbre al costat del camí...... 

però va ser divertit. Final del tram i esperem, sense cap més ensurt, al 

següent de tornada. Aquest el fem sense ensurts i gaudint com nens 

petits al sorral.....fins a escassament 500 

 metres de l’arribada. Un núvol es va colar al interior del cotxe i justet 

passar la línia d‘arribada que ja ni hi vèiem gens. Baixem corrent del 

cotxe per veure si era fum o vapor d’aigua. Finalment va ser aigua, un 

tub de la canonada del radiador al motor s’havia foradat just dins del 

xassís. Era irreparable. Carreguem i cap a casa. 





 

Tossuts, ens tornàrem a treure la llicencia per córrer la nova temporada. 

Reparem el cotxe i a punt per sortir. Comença la nova temporada i ens 

tornem a presentar a la sortida del II on Rallisprint del Vallès, o sigui 

el de Ripollet. Ens presentem a les verificacions, i un comissari detecta 

que duem una bomba de fre d’un sol circuit.  No podeu sortir!. Desprès 

de molt discutir i no canviar aquella posició del comissari, el Director de 

Cursa, veient el nostre desencís, ens va donar un doble cero i ens va fer 

sortir tancant cursa.  

Varem durar fins a pocs kilòmetres de l’arribada amb “pana de pobre”. 

No ens ho podíem creure, com s’havia menjat un dipòsit de benzina en 

només 40 kilòmetres?. La contesta la varem trobar a casa. Resultava que 

el cotxe només cremava gasolina, doncs el filtre d’aire, de la pols estava 

tant tapat que no sé quina quantitat d’aire devia agafar pel mateix. 

 

 

 

Per compensar el desastre, ens varem inscriure al Rallisprint Caixa de 

Manlleu i per fi poguérem córrer i acabar la cursa. Era la meva primera 

cursa oficial sobre terra i l’aconseguirem acabar. 
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Als pocs dies en presentarem a la Ronda Sant Feliu de Codines.  

Allà va ser a on, i just a l’acabar el tercer tram, es va acabar el gaudi. Un 

cop del carter al terra, va fer que perdéssim tot l’oli i acabarem el tram 

amb soroll de castanyoles.  

Cotxe penjat a la ploma de la grua i cap a casa.  

El Rallisprint de Sallent el va seguir. En ell  recorreguérem les 

muntanyes de sal de les rodalies d’aquella població. Un toc amb un boral  

ens va dir que sota de la carrosseria hi havia els suports dels fars 

originals. Malgrat l’incident, al menys varem poder gaudir de les tres 

passades pel tram abans de que la Guardia Civil ens parés per demanar-

nos els papers del cotxe...... . Els únics que teníem, els de l’assegurança,  

..... be, d’un provisional d’aquesta. Per sort ni ens digueren res, ni per 

l’estat del cotxe, amb la trompada que dúiem, ni per la manca dels  

papers..... No varen tenir la mateixa sort d’altres equips concursants que 

resultaren multats de valent.... Dinar, entrega de premis i cap a casa. 

 

Per el següent Rallisprint, el de Súria, ens proveirem d’un remolc que 

ens va vendre per quatre duros en Nadal de Mollet. L’aventura va 

començar només sortir de Ripollet. 

El remolc havia estat dissenyat per dur el Fiat X 1/9 d’en Nadal, per tant 

no havia de ser problema dur l’Alpine sobre seu. Com que no hi havia un 
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altre cotxe amb enganxall que el Suzuki d’en Toni, el meu germà, 

l’enganxare 

m a ell i cap a Súria. El Pedrito anava directament a Súria des de 

Barcelona i l’Esteve venia amb mi amb totes les eines per l’assistència al 

Suzuki. Els primers cinc cents metres de trajecte, tot sembla anar 

normal, però passem el semàfor de la nacional i en accelerar i a la que el 

Suzuki passa de 60 km/h, aquest es comença a moure de manera 

brutal..... .  

Parem passada la Ford, mirem, i res. No hi ha res malament. Seguim 

camí i altre cop en passar d’aquella velocitat, el cotxe és  inconduible. 

Tornem a mirar, i res, el que ens fa arribar a la conclusió de que l 

problema ve del pes de l’Alpine que va penjat al remolc. Com que no hi 

havia cap d’altre solució, autopista i cap a Manresa per l’autopista, 

primer, i la nacional desprès, fins a Súria. Vam arribar amb prou temps 

per verificar i sortir desprès. El ral·li va estar ple de problemes, 

d’emocions i de moments inquietants. A la segona passada ens 

avançaren dos cotxes, sortits 1 i 2 minuts desprès que nosaltres, 

respectivament. El primer d’ells el Seat Panda oficial a les mans d’en 

Jordi Puigdellivol, ex-kartista passat als ral·lis de terra.  

Al tercer tram ja havia de desembragar estirant, en lloc de prémer, el 

pedal de l’embragatge amb la punta del peu, doncs aquest es quedava 

enganxat (desprès veiérem que era al xassís del cotxe, doncs la torreta 

esquerra de l’amortidor havia anat endarrere en estar gairebé trencada). 

Malgrat això varem aconseguir acabar el tram.... i arribar al parc tancat 

sense penalitzar. A ben dinat, desprès l’entrega de premis i amb el cotxe 

carregat al remolc, tocava anar cap a Ripollet. Sabedors de la velocitat 

màxima que podíem dur, tot era qüestió de paciència i anar fent 

kilòmetres amb calma. Amb aquest concepte clar i sense cap pressa 

començarem a fer camí sense cap més incidència........ fins que varem 

arribar a uns cinc cents metres de Sant Vicens de Castellet. De cop el 

cotxe va començar a fer coses rares. Parem a la benzinera, uns cents de 

metres més enllà, baixem del cotxe i mirem que passa. A la boixa del 

remolc li manquen tres dels quatre espàrrecs!!!!. Impossible solucionar-

ho allí. Desenganxem el remolc del Suzuki, desmuntem la boixa i  

deixant a l’Esteve allà de vigilant del cotxe, me’n vaig cap a Ripollet a fer 

la reparació. Quan hi arribo son més de les deu de la nit. Em poso a fer 

la reparació. Trec els caps dels espàrrecs trencats i en poso de nous, que 

vaig haver de soldar. Amb la peça reparada me’n vaig tornar cap a on 

era l’Esteve. Muntem la boixa i quan anem a muntar la roda, resulta que 
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ens toca dins del remolc...... . Fàcil, roda girada!!!. Efectivament. Va be,  

amb precaució podem arribar a casa. Uns kilòmetres més enllà em plena 

pujada desprès d’haver deixat enrere Castellvell i el Vilar, l’Esteve sent 

un soroll al darrera, al remolc i mira pel vidre de la porta del Suzuki just 

en el moment que veu com l’Alpine s’acaba de despenjar i caure del 

remolc.  

- Para, para, para!!!.  

Crida.  

- Que passa?.  

Li pregunto.  

- Hem perdut el cotxe!!!.  

Era negra nit. No es veia absolutament res. Saltem del Suzuki i correm  

uns 50 metres del Suzuki, sabedors de que l’Alpine havia de ser al vell 

mig de la calçada, o al menys això crèiem, doncs no el vèiem. Per sort 

no passava ningú a aquelles hores de la nit. Encenem els llums de 

posició de l’Alpine i fent marxa enrere amb el Suzuki i el remolc i d’un 

encertat cop de gas aconsegueixo pujar l’Alpine al remolc a la primera 

malgrat la foscor. El lliguem com podem i reprenem la marxa. Poc a poc i 

ara vigilant els sots, arribem a Tarrassa i aquí i just quan anem a agafar 

l’autopista, altre cop noto el “meneito”. Parem pensant en el pitjor....!!! 

La boixa?. No, “només” ha estat la roda que hem hagut de posar girada, 

que ha anat perdent les femelles i els forats han quedat malmesos. 

Aixequem amb el “cric” el remolc, posem la roda de recanvi i noves 

femelles. Reparat, ja podem tornar-hi. Quan reprenem la marxa son 

quarts de tres de la matinada. Tres quarts d’hora desprès, arribàvem a 

casa. Vam descarregar les eines del Suzuki i desenganxar-lo del remolc, i 

a dormir. Estàvem esllomats, baldats pel cansament físic i moral, i per la 

tensió d’aquelles deu hores de carretera. Demà serà un altre dia i 

cercarem solució a tot, xassís de l’Alpine i al remolc.  

A l’Alpine se li havia acabat la vida. La reparació era molt complicada. 

L’Alpine Mariscal, havia de ser substituït, i vaig pensar en l’Oviedo. En no 

tenir motor i posats a demanar, si quelcom li mancava al cotxe, era 

potencia i calia buscar-la. A en Toni li havia arribat al taller de Rubí, un 

GT Turbo Fase 2 sinistre total. El vaig comprar. Ja motor nou, ja tenia 

potencia. 
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Només quedava encabir-lo a l’Alpine. El motor era el mateix, però els 

afegits, col·lector d’escapament i turbo no cabien al forat del motor del 

cotxe. Si quelcom te de “dolent” l’Alpine és l’espai per remenar el motor. 

Amb aquest problema calia cercar-hi solució. Desprès de pensar-hi molt, 

vaig agafar fibra de vidre i poliester i sobre del mateix cul del cotxe, 

prèviament encintat amb cinta d’embalar, vaig fer un cul sencer des del 

sostre fins a l’escapament i, a imatge dels Lancia 037 de ral·lis, d’aquell 

material. Un cop acabat, amb molt poca pena, vaig retallar tot el que 

sobrava, és a dir des les aletes del darrera fins als laterals i tapa motor 

avall.  

Ara si!!. Instal·lat el motor havia de fer front a fer l’acoblament d’aquest 

a la caixa de canvis, doncs, el primari era més petit que el del GT Turbo.  

Calia instal·lar el sensor de l’encesa electrònica sobre aquella, i retallar 

un tros de carrosseria de l’interior del habitacle per encabir-hi el turbo i  

el intercooler.  



               

 

Van passar els mesos i poc a poc vaig anar donant solucions a les pegues 

que anaven sortint. Quan va estar a punt el motor, no veia el moment 

sortir a provar-lo. Arribat aquell moment,  ja no podia aguantar més,  i 

sense vidres i amb un sol seient, vam anar amb l’Esteve al polígon de 

Can Salvatella a on encara hi havia bastant espai “verge” amb camins de 

terra i explanades. Allà vaig detectar que la bomba de gasolina no 

donava prou caudal quan el cotxe havia d’anar a fons. Va caler tornar a 

la bomba elèctrica d’origen. Ok. Ja va be. L’entrega de potencia és 

brutal. Serà divertit. 

Un cop ja funciona el motor, poc a poc van caient els detalls, el “vestit”, 

la pintura, les rodes, etc.  

 

Com fos que ens adonàrem en arrencar la fibra de vidre del “motlle”, que 

el gruix de pintures era “brutal”, en Toni i jo, proveïts d’uns estilets 

varem arrencar a miques aquelles 10 o 12 capes de  pintura fins arribar 

al “gel-coat”. Fet això l’Alpine se’n va anar als Tallers Torres de Rubí. Allà 

va quedar tot com nou, llampant, preciós, espectacular. no hi ha espai 

per descriure el cotxe. Ja amb ell a casa, només calia posar-hi els detalls, 

publicitat de qui ens havia ajudat, Tallers Torres, Jordi Vila, GTA i 

Automòbils Garcia. Al cap de pocs dies el cotxe anava cap a Sant Feliu de 

Codines.  

Primeres verificacions tècniques i a córrer.  

Comença al ral·li i a la mateixa població comença el tram. Ens arriba 

l’hora de sortida a ell i surto més esverat del que tocaria, doncs des de la 

darrera experiència al polígon, el cotxe i jo no em fet un kilòmetre de 
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“test”. El resultat no es fa esperar. Un mal cop de cul del cotxe en un 

revolt a dretes fa que la roda davantera dreta toqui lleugerament la roca 

de l’interior del mateix obrint la direcció el que fa que el cotxe prengui el 

camí de la muntanya. Rostres amunt fins que una penya ens para en 

sec. Resultat, a escassament un kilòmetre de la sortida, se’ns ha acabat 

el ral·li. El cotxe xafat i, per sort, només tenim les cervicals masegades. 

Vam cercar quelcom per adreçar la bieleta de direcció, i així poder 

seguir, però no vam trobar res i vam haver d’abandonar la cursa.  

L’aventura en que es va convertir el 

Rallisprint no havia fet més que 

començar. Per més desgracia vam haver 

de veure per dues vegades, com tots els 

altres participants passaven per davant 

nostre. Quina ràbia!!!!. Desprès, en 

acabar de passar tothom, vam haver 

d’anar a buscar el camió-plataforma 

d’en García per carregar el nostre 

accidentat. De baixada ja em vaig 

enganxar amb un AX aparcat al carrer 

de Sant Feliu. Fes parte.... sort de la 

Lourdes, la dona de l’Esteve, qui se’n va 

cuidar mentre nosaltres anàvem per 

feina. Carregat el cotxe, cap a Ripollet. 

L’endemà cap a Torres, a on van posar a 

lloc el xassís, mentre que la carrosseria 

era cosa meva. Fibra i poliester fan 

miracles a l’Alpine. Reparada a casa 

aquesta, li vam pintar la part avariada.  
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Al cap de pocs dies ja tornàvem a 

estar a la línia de sortida del següent. 

Aquest era a Sant Fruitós de Bages 

fins vols de Can Padró. Ja en cursa, 

vaig notar que el cotxe quan estàvem 

fen els enllaços per asfalt, tenia 

tendència a anar per lliure....era 

erràtic amb unes reaccions rares. 

Dins del tram, no ho sabia apreciar i 

el cotxe anava més o menys a on 

l’adreçava. Vam acabar el rallisprint. 

Ja a casa, vam mirar que podia 

passar. Sota del xassís no es veia res 

anormal, fora de la barra cilíndrica 

travessera del xassís que hi havia 

sota les cames del copi, que havia 

anat endarrere amb el cop a Sant 

Feliu, però que s’havia adreçat al 

taller. S’havia mirat tot, creiem, i per 

tant, de cap al proper. 

 

 

A Sant Bartomeu del Grau es corria el Rallisprint d’Osona i ens en vam 

anar a passar el dia amb la canalla i les dones. El tram es repetia tres 

vegades i si be era interessant el tram, no ho era menys la baixada de la 

coneguda Pujada a Sant Bartomeu. A baix arrencava un tram, sempre en 

pujada, que barrejava "paielles" i “rectes” entre mig de boscos. Em 

queda al record una “pujada” penya amunt amb la roda esquerra, i que 

aquella setmana van sortir unes imatges del cotxe a Motor a Fons de 

TV3, en un reportatge del Rallisprint, mentre passàvem per una de les 

“paielles” del tram. 
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Fet això ja érem a punt per anar al Rallisprint del Solsonès. Sortíem 

del pàrquing d’una discoteca per fer tres voltes al tram marcat, que era a 

uns kilòmetres abans d’arribar a Solsona.. També l’acabarem sense pena 

ni glòria, però si gaudint molt de la conducció.  

Si quelcom ens mancava, era estabilitat. El cotxe anava per lliure amb 

tanta potencia per tant poc neumàtic, i si be era divertit, no érem 

efectius (tampoc és que ens motives gaire la nostra classificació final). 

Potser podríem millorar si aconseguíssim localitzar el problema de 

“l’anarquia” del tren del davanter. 

Ho vam mirar i remirar de nou i en fer-ho vam veure que la distancia 

d’entre rodes, era més curta d’un costat que de l’altre..... Però a on era 

el problema?. Les torretes dels amortidors eren al seu lloc. Tot semblava 

seguir al seu lloc, fins ens adonàrem que tot el costat dret del xassís 

havia anat endarrere amb el cop a Sant Feliu..... No hi havia temps per 

fer una reparació com el que requeria l’averia, és a dir, desmuntar la 

carrosseria del xassís i adreçar-lo..... Així és que optarem per dur 

endavant la suspensió a base de canviar els forats d’ancoratge del 

trapezi inferior dret. El resultat va ser efectiu, havia desaparegut gairebé 

del tota aquella reacció.  

 

 

Entre ambdòs , varem anar a correr el Rallisprint de Suria.  

Ens va quedar la imatge del BX Bimotor d’en Boix i l’ensurt que li vam 

clavar, en una llarga "paiella" i en plena derrapada, al passar a fregar-li 

els pantalons del fotògraf , Jordi Camp, que va immortalitzar la creuada 

amb una bonica fotografia del moment.





El Rallisprint Telesport, era la següent cursa. Es va correr per camins 

a les rodalies i dins del circuit de Can Padró. 

Es sortia del pàrquing de la casa-restaurant i per camins anàvem a parar 

al Circuit a on es desenvolupava la majoria del recorregut del tram. 

Barrejava la terra i l’asfalt, i inclòs l’asfaltat lliscant. Vam acabar 

classificats com sempre, però contents i satisfets del be que ho havíem 

passat. Mecànicament res nou a excepció de haver muntat uns 

neumàtics de terra, Michelin S3. Ara el cotxe no es movia, era com 

anar sobre rails de tren comparat amb els anteriors recautxutats. 

 

 

 

 

Per acabar la temporada van anar a fer la darrera cursa de la temporada, 

el Rallisprint Caixa Manlleu.  

Des de el centre de Manresa es sortia fins arribar al pàrquing del Parc de 

l’Agulla d’aquesta ciutat. Allà començava un tram molt variat de camins i 

traçat.  

Recordo en especial el pas per un petit rierol en mig d’un canyar seguit 

d’un salt, un fort salt, i la posterior aterrada.... Encara em retrunyen les 

dents. Malgrat la brutalitat del salt, aconseguirem acabar la cursa, cosa 

que d’altres no pogueren passar d’aquest punt.  

Vam acabar i gaudint de valent, però “mosques” per un soroll que sentia 

cada cop que girava o retornava la direcció. Un “soroll” que venia de 

davant...... Ha de ser la direcció...... Deia a l’enllaç. Però deia el que em 

semblava, però res es veia des de sota del cotxe.... . 

Algun temps desprès vaig saber que era aquell “soroll” en girar. 

Efectivament, era la direcció trencada la que produïa el sorollet, 

concretament, la caixa d’aquella. Va ser ja a casa, que ho vaig veure. 

Per reparar-la vaig retallar un tros de fibra sota el dipòsit de gasolina, 

reparat,i en lloc de tornar a tapar-ho amb fibra, vaig optar per fer una 

tapa de “treu i posa”.....  

Era la darrera cursa de la temporada i sense saber-ho encara, amb ella 

es va acabar el nostre periple per els  ral·lis de terra. 
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L’ALPINE 4x4 TURBO. 

Malgrat aparèixer la imatge del meu 

cotxe amb aquesta denominació en 

el llibre d’en Segarra, el cert és que 

en aquella visita li vaig parlar del 

projecte, però era nomes el que 

volia fer, un somni.  

De cara a la temporada següent 

vaig dedicar-me a “fer” el nou cotxe 

d’en Joan, per el que l’Alpine va 

quedar aparcat, doncs un altre cop 

patia d’una averia al xassís, similar 

a la que ens havia fet desistir del 

primer.  

 

Posats a remenar, experimentar i a 

tornar a “córrer” el següent pas 

havia de ser fer un 4x4.  

Si, un Alpine 4x4 turbo injecció.  

Vaig començar-lo, però entre el Fiesta d’en Joan i la iniciació del Pipo en 

el karts, el projecte va acabar amb el xassís a mig fer, si be la suspensió 

i transmissió del davant, nova i d’origen R5 Copa, ja estava acoblada al 

xassís trencat de l’ex-Raventòs. També hi penjava el diferencial, d’un 

Peugeot 504. Tot plegat feia que del davant el cotxe estigués pendent 

només de fer uns paliers, mig Peugeot mig R5 Copa. El xassís ja 

s’aguantava per si mateix sobre les seves rodes del davant. 

Al darrera, el projecte era també ambiciós. Era fer una suspensió 

independent a l’estil dels darrers Alpine A110 o del seu germà petit,    

l’A-310. Volia aprofitar per acoblar la caixa de 5 velocitats del Copa al 

nou conjunt i al darrera d’aquest un motor TURBO amb la base del motor 

de l’R5 Copa Turbo, al que li volia d’acoblar una injecció K-Jetrònic i un 

intercooler, etc. 

...... Tot va quedar en bonic projecte...... de moment. To be continued!  
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La Llei de transit, les ITV’s, la competició i els reglaments de la mateixa 

van canviar molt, massa, perquè el meu “aparato” pogués sortir als 

camins i a la carretera amb aquella “permissivitat” de la que havíem 

gaudit aquells 4 o 5 anyets anteriors, d’invents i ferros competint amb 

aquells “aparatos” específics per la modalitat.  

Tot va fer que aquell xassís quedes a un racó de la “cafurna” de Can 

Buxó, “enterrat” entre andròmines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBA EL QUART ALPINE. 

Mentre tant, havia comprat un quart Alpine que també venia de 

l’autocross.  

Ho vaig fer pensant en canviar de xassís a la carrosseria Turbo.  

Exteriorment es veia “be”. Duia un motor 1400 d’R-5  Copa amb un 

estrany tub d’escapament que sortia per el panel posterior de la 

carrosseria. Preparat amb barres i reixes i un baquet antic, era un bon 

candidat per fer “invents”, sobre tot pensant en que el seu xassís era 

sencer, o més sencers que els altres dos malmesos en aquesta part del 

cotxe. En cert moment se’m va ocórrer tocar la carrosseria i em vaig 

adonar que sota d’aquell bon aspecte hi havia un munt de “rocata”. 

Quilos i quilos de rocata que donaven l’aspecte d’estat perfecte del cotxe.  

Amb paciència vaig anar destapant la “mentida”. Sota d’aquell material 

existia una carrosseria d’Alpine, però el seu estat deixava més que 

desitjar. Vaig decidir dur-lo al “local” amb la resta dels cotxes, doncs no 

tenia temps per tanta feina com tenia pendent aquest.  

A estonetes, vaig aconseguir treure la carrosseria del xassís i poder 

revisar el seu estat real d’aquest. Era bo però un xic modificat amb una 

“caixa” de tubs de secció quadrada a nivell de la zona de l’allotjament del 

motor. 

En aquest temps, va ser quan va venir a veure els meus Alpines en 

Jaume Segarra, doncs estava fent un cens de tots els Alpines espanyols. 

Tenia molta informació. Coneixia gairebé tot els intriguis de cadascú 

d’ells.....em vaig quedar parat. Em va preguntar perquè no els 

restaurava. La contesta era tan evident com múltiple. No era el que 

esperava dels cotxes, eren cotxes per estripar als camins, eren cotxes 

per seguir fent “invents”, formaven part d’un futur passatemps i sobre 
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tot, no em volia gastar diners en fer quelcom era massa costós. Em va 

proposar si els vendria. Li vaig contestar que en l’estat actual el seu preu 

era de desferra, però que sent el que eren, tenien un valor potencialment 

molt més important.  

Temps més tard va escriure el llibre que ja he esmentat en un altre 

capítol. 

També va ser en aquest temps quan la re nascuda, Escuderia Ripollet, va 

organitzar un Slalom als Pinetons i em van dir si hi volia participar. 

Naturalment hi vaig accedir. A l’Alpine li havia canviat la cremallera i era 

a punt de funcionar. El dia abans de la cursa va ploure molt, i això va fer 

que el recorregut fos un fangar, la pitjor pista per l’Alpine. Mentre rodava 

a la primera tanda, el “spiker” de la prova vaig sentir que deia ....en 

pista, en Pius Gassó amb un Alpine A 110 turbo surt a la pista. Llàstima 

de cotxe que hauria d’estar en un museu més que en aquesta 

competició.... .  

A la primera volta vaig patir una punxada a la roda del 

darrera, i a la segona, un maniguet d’aigua es va 

desconnectar deixant-me un gran núvol de vapor dins 

d’habitacle. Un desastre de participació, la darrera de l’Alpine 

Turbo. 
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Poc temps desprès va venir en Segarra a casa, i en mostra d’agraïment 

per haver-li ensenyat i deixat fotografiar els meus cotxes, em va dur el 

seu llibre, que em va dedicar i signar. 

El vaig fullejar i mirar, perquè la seva composició és molt fotogràfica, i 

temps desprès, en varies vegades, me’l vaig llegir. Desprès, amb els 

anys l’he re llegit i mirat varies vegades. 

En un parell de llocs surten els meus Alpines fotografiats i esmentada la 

meva particular visió de la “conservació” dels mateixos. 

Hi ha una errada bastant important, com és que en el sota foto del 

Turbo, es diu com raresa que és un 4x4..... . Havia confós aquell Turbo 

amb el xassís que tenia en projecte i que hauria anat vestit amb aquesta 

carrosseria..... . 

Temps desprès, en Segarra em va oferir un canvi, el seu espectacular 

A610 Turbo per tot aquell munt de “xatarra”..... La meva contesta va ser 

la mateixa de sempre, No els vull vendre, mal vendre, com a molt faria 

un canvi per un altre A 110 en estat d’us...... Al cap d’un temps va tornar 

amb un seu amic, en Toni Herrero, un altre “locu” dels Alpines. Ell i el 

seu fill es dedicaven a restaurar i vendre Alpines. No els hi vaig voler 

vendre, no entrava en els meus plans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBA EL CINQUÈ ALPINE.  

Uns anys desprès, al 2008, em va arribar un e-mail d’un interessat en 

canviar-me tota la meva “xatarreria” per un A 110 que tenia en ordre de 

marxa. Vam quedar per veure, jo el seu, i ell, els meus. Jo em vaig 

alluernar a la vista del seu i he de reconèixer que la meva ceguesa em va 

poder més que el meu sentit comú, doncs desprès vaig veure que aquell 

cotxe deixava bastant que desitjar i era molt més a prop dels meus del 

que es podia veure, i si de cas quelcom tenia el que més em va 

convèncer, era que era a punt per treure’l a la carretera. Vam estar els 

dos d’acord i es va endur un a un els cotxes i alguns recanvis que tenia i 

“creia” que no em caldrien, que no usaria més..... 

El seu Alpine, matrícula de Tenerife, feia pocs dies havia arribat des de 

les Illes Canàries i m’explicava que s’havia plantejat entre convertir-lo en 

un Grup 4, opció molt cara, o be canviar-lo per un altre amb l’idea dei 

reconstruir-lo, segons l’estat d’ aquest. El cotxe tenia, a primer cop d’ull, 

bona pinta. Havia estat restaurat. A l’habitacle no hi havia l’entapissa’t. 

No existeix el mecanisme de calefacció ni els seus tubs. Exteriorment la 

carrosseria esta en bon estat, però es veu que ha passat per la 

competició, doncs els marcs del vidres han estat eliminats i les aletes 

sobre les rodes han estat modificats per encabir-hi les rodes 

desplaçades. La pintura de la carrosseria es veu be....excepte a sota del 

capot del motor a on es veu com la pintura està saltant. El motor, 

sembla ser un 1300, però el carburador i l’escapament no son els seus. 

Du un Weber de doble cos, per anar muntat en un motor transversal,  

sobre un col·lector d’admissió d’origen desconegut. L’escapament és un 

nyap de doble tub de dubtosa eficàcia. Les rodes de marca Targa 

francesa, estan dins d’uns grossos neumàtics, que es desplacen cap 
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l’exterior del cotxe uns quants centímetres. Els baixos del cotxe, be, de 

la zona motor-canvi, es veuen protegits per un “protector” de xapa 

d’alumini. Tot sembla funcionar bastant be, això no vol dir que tot vagi 

perfecte, deixant certs dubtes sobre els problemes típics de l’Alpine, 

escalfament, bàsicament. Tampoc funciona, malgrat tenir el cable 

sencer, és el velocímetre. Elèctricament també deixa bastant que 

desitjar, doncs quan fas anar els llums et quedes sense bateria.  

No sé si per arranjar o per seguir “remenant” aquest “nou” Alpine em 

dona peu a reprendre aquell hàbit deixat a primers dels noranta. 

He canviat els col·lectors d’admissió i escapament, per un d’original en el 

primer cas per tal de posar-hi el seu Weber 32, i un quatre en u acabat 

en la cua típica d’origen IRESA. He canviat l’ampolla del vas d’expansió 

per una d’original de vidre. He canviat la bomba d’aigua i reparat el cable 

del fre de mà. He tret el protector de baixos, doncs feia més soroll que 

servei, i he instal·lat un radiador, d’origen Alpine, al capot del davant 

amb els seus canalitzador i ventiladors.             

Al cap d’uns mesos de fer-lo anar, em vaig adonar que l’embragatge 

cada cop era més “rústic”, fins que va quedar totalment “enferregat”. 

Havent-lo de substituir i no trobar recanvi, el Pipo a través d’internet va 

trobar-lo i me’l va regalar per Reis. Desprès es va avariar el cable del fre 

de ma.....   
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ES BUIDA LA “XATARRERIA” 

 Amb aquell canvi, aquell basc, es va endur les quatre carrosseries i tres 

xassís, o millor dit, dos cotxes “sencers” el B-L i el Turbo, el xassís del 

“gris” i les dues carrosseries, la del “vermell i la del gris”. El darrer xassís 

s’havia quedat entaforat a casa desprès d’aquella transformació a 4x4 i 

no va formar part del pack.  

Sabent ben be que mai més podria córrer amb un invent com era 

 

 

aquell que m’havia proposat fer, això no va treure que en el fons del 

meu cap hi restés l’anhel, i me’l quedés perquè en algun moment pugues 

acabar-lo i veure’l funcionar sobre les quatre rodes al carrer.  

Aquests cotxes i carrosseries han tingut diversos finals. Un cotxe, el B-L, 

s’ha restaurat al País Basc, i es pot seguir els passos de la seva 

restauració per Google a la pàgina d’en Barrakutz. Els altres els hi he 

perdut la pista, si be una de les carrosseries crec que ha anat a parar al 

restaurador d’Alpines, Toni Herrero. Dic això per pura deducció de les 

seves paraules i la proposta de compra del quart xassís un any desprès 

de buidar  la “xatarraria”.        

    

La “Xatarreria” l’any 1993. En primer pla el sostre vermell del tercer Alpine, davant d’ell, el 

quart. Al seu costat, en primer terme el B-L i una miqueta més enrere el turbo blanc. 
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PARTICIPACIONS EN COMPETICIÓ AMB ELS ALPINE. 

1984.-  

I. Ral·li de Festa Major de Ripollet.  

1985.-  

1.er  Eslàlom Escuderia Ripollet 

 2.on. Eslàlom Escuderia Ripollet 

II. Ral·li de Festa Major de Ripollet. 

1987.- 

Rallisprint del Vallès. No corregut 

Rallisprint Caixa Manlleu. (50) Retirat. 

1988.- 

Rallisprint del Vallès. Cotxe 00. 

Ronda Sant Feliu de Codines (23). Retirat.  

Rallisprint Caixa Manlleu. (61)  

1989.- 

Rallisprint de Súria(19) 

 Canvi de cotxe. 

Rallisprint Caixa Manlleu(40). 

1990.- 

Rallisprint d’Osona (8) 

Rallisprint de Súria (45) 

Rallisprint del Solsonès (20) 

Rallisprint Telesport (24) 

Rallisprint Caixa Manlleu (30) 

1995.- 

Eslàlom de Tardor(Ripollet) (11)  

 

LES PREPARACIONS 

Aquell cotxe d’en Raventós era, que conegui jo, el tercer Alpine amb un 

motor que no era d’origen Renault.  

El primer va estar el conegut i multi guanyador, Alpine-Porsche, del Sr. 

Estanislao Reverter a Galicia. Aquell duia motor, suspensions i frens del 

Porsche 911 dins d’una carrosseria modificada d’Alpine amb uns resultats 

estètics, en els inicis, i d’efectivitat mecànica molt bons. 

El segon va ser la preparació Mansó a Madrid. Aquest preparador va 

acoblar un motor Seat 1600 bi-arbre, a la caixa de canvis de l’Alpine. El 

seu “truc” per fer-ho, va ser tallar els dos envoltants dels embragatges 

d’ambdós cotxes i soldar les dues meitats amb tècniques de soldadura 

innovadores en aquells moments, mitjans dels 70. A aquell motor hi va 

posar una injecció mecànica que feia que el motor es disparés en 

potència. La carrosseria es va modificar per deixar pas a les amples rodes 

que calien per aguantar sobre la carretera aquell Alpine. No va arribar a 

córrer mai, doncs va quedar destruït a conseqüència d’un accident en 

unes probes prèvies a la seva sortida a competició.  

El tercer, va ser el que en Raventós va tenir el plaer de ser el primer, 

crec, en gaudir-ne. Desprès els cosins Mariscal no van saber treure prou 

les possibilitats del cotxe i l’accident a aquell ral·li “menor”, va acabar de 

condemnar-lo a la “desferra”. Jo vaig tenir l’honor de ser el darrer 

“usuari” d’aquell Alpine. La seva matricula sempre ha restat desconeguda 

per mi. La seva historia, segurament, segueix a les meves mans com 

propietari d’aquell xassís semi transformat.  

La seva carrosseria va viure tots o gairebé tots els mals que pogués patir 

un Alpine. Les modificacions, al començament, no eren més que per 

adaptar-lo a aquella cruel, però divertida, competició de l’autocross. 
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Desprès arran dels cops, es va veure modificada, i ja a les meves mans el 

seu morro es va convertir en un “silueta” d’aquells anys. 

Especial era el seu acoblament al motor Seat 1600 bi-arbre. El seu 

preparador, va enginyar-se uns suports totalment nous que anaven 

collats a unes xapes soldades al xassís original del cotxe i per tant, no 

fent servir el suport de motor típic dels Alpine, R 8, Dauphine, etc. 

L’acoblament a la caixa de canvis, de 4 velocitats, de l’Alpine, es va fer 

per un sistema menys sofisticat que l’Alpine-Manso. Consistia en collar 

una gruixuda xapa a la caixa de canvis i per mitjà de cargols es collaven 

també a l’envoltant d’embragatge, sencer, del motor Seat. Un sistema 

senzill que va permetre donar potencia i sobre tot fiabilitat al cotxe.  

No sé fins a on van arribar els de Reverter i en Mansó a nivell de reforç 

del xassís, sobre tot a la zona del darrera del cotxe, però en aquest va 

estar, cero. Quan vaig desmuntar-lo per reparar l’eix anterior, deixant-lo 

en dues peces, carrosseria i xassís, vaig poder apreciar que si be al 

davant era trencat el xassís, al darrera s’hi podien veure una quantitat 

molt important de fissures que hi havia a aquella zona del xassís. Ben 

segur que si hagués durat més la suspensió davantera, un dia m’hauria 

trobat el motor arrossegant amb el “llit” posterior del xassís trencat. 
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LES RESTAURACIONS 

Jo no puc parlar de que hagi fet cap restauració a cap dels cinc Alpine que 

he tingut, potser hauria de dir que he fet tot el contrari, als ulls d’aquells 

que tenen cura del seu Alpine com un tresor. Si però que al menys puc dir 

que he estat autor de l’adaptació dels meus cotxes a aquell ferm, ben 

segur impensat, inicialment, per el Sr. Redelé, com era la terra. 

El que no em valia era un cotxe bonic, em calia un cotxe que es pogués 

aprofitar la seva escassa potencia en fer córrer el cotxe, més que en 

aquell aspecte banal de l’aspecte interior que de res servia a la seva 

competitivitat esportiva. 

Quan el Sr. Segarra va veure els “meus” Alpines, li devia caure l’ànima als 

peus, i més desprès Jo d’haver vist, ara, els seus Alpines.  

El meu concepte de cotxe és ben diferent al de molta gent i com crec que 

defineix molt be el Pipo, el meu fill “petit”, quan parla del seu estimat 

Leon.  “...no és més que un put... cotxe”. Els estimem molt, però no son 

res més, més enllà d’això, que un cotxe i el servei que volem que ens 

doni. Hem d’usar-lo, no ser esclaus d’ell.  

El buidat del cotxe era el primer que li passava, igual que fan la majoria 

dels restauradors, però en contra del que fan ells, jo mai més hi torno a 

posar els guarnits que li he tret. Volaven també, la calefacció, els vidres 

de vidre i tot allò que no fos útil o estrictament necessari o tingués un pes 

extra. 

La “radial” la usava amb totes aquelles parts del cotxe que feia falta, i no 

em tremolava la ma en fer-ho, sempre amb la seguretat de que podia 

restaurar aquell “nyap” quan volgués o em calgués.  

Un cas apart s’ha produït en aquest darrer Alpine i potser ho ha estat 

perquè les circumstancies i la finalitat del cotxe, també han estat 

diferents. Aquest és un cotxe d’us “habitual” o com passa avui, de 

lluïment del mateix.  

Avui un Alpine A110 es llueix per carreteres i circuits, passejades i 

trobades i es fruit de premis i crítiques al seu estat de conservació. Crec 

que un cotxe clàssic ha de ser això, un clàssic, no pas un cotxe nou i el 

motiu és ben clar, pujar dins d’ell, usar-lo, pot suposar un problema... 

“compte no embrutis l’entapissa’t, vigila no colpegis massa fort al tancar 

la porta,....” .  

A l’Alpine de Tenerife li he fet passar per la cura de les finestres del 

darrera, primer, i del davant, desprès. Els marcs d’aquestes no existien i 

els vidres es recolzaven en marc de fibra, molt ben fets, però més falsos 

que una moneda de cinc euros. 

Dins de l’habitacle, poca cosa hi puc fer que no sigui posar-hi la moqueta i 

entapissats al terra i laterals. 

Sota del capot del davant hi he posat, com ja he dit, un radiador d’aigua 

el canalitzador i els dos electros. Em manquen les canonades cap al 

darrera i usar de nou la radial per obrir la carrosseria per la reixeta 

d’entrada d’aire pel radiador. 

Vistes les aletes que du i que no son les originals i com que les rodes 

sobresortiran molt de la carrosseria en les seves mides originals, tinc la 

opció de deixar-les com estan o “rematxar-ne” unes de “boullées”de  Gr. 

4. Si finalment és aquest el camí decidit, acabaria per posar-hi unes 

llandes i neumàtics més amples i potser, si el trobo, un motor Gordini 

1600.  
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ELS MES COMPANYS D’AVENTURES. 

 

EL MEU MECÀNIC. 

Podria dir que ha estat a més del meu 

mecànic, quelcom més que el meu amic.  

El que m’ha donat ell, en especial el temps 

que ha emprat en mi, en les meves curses, 

karts i cotxes, des del 1986, no es pot 

pagar mai amb diners. La meva gratitud 

serà eterna. Mai, crec, ningú pot donar 

tant, i tant desinteressadament com ho va 

fer l’Esteve Porro Pino. La seva afició als 

cotxes, a la mecànica, als invents que 

perpetrarem en els meus cotxes, van ser 

segurament el detonant d’aquest seguiment que es va convertir en 

fidelitat amb els anys. Per més que escrigués sobre ell, em quedarien 

moltes coses al “tinter”. El vaig conèixer com aprenent de tennista i vaig 

assabentar-me de que la seva professió era la de mecànic de cotxes a 

Barcelona. A la seva joventut, encara a Tarragona, ciutat adoptiva, a on 

havia arribat d’Extremadura amb els seus pares als 60, havia conegut el 

que era seguir un Montecarlo com mecànic del seu “jefe” de feina que 

corria amb un Mini. Ja a Barcelona, va seguir treballant de mecànic per 

compte a un taller de la ciutat. Anys desprès, quan es va jubilar el 

propietari del mateix, va obrir el seu propi taller a Ripollet on vol 

continuar fins que es jubili. Amant de la pràctica de tots els esports, va 

triar el futbol aficionat per competir. De resultes d’aquella amistat, també 

es va fer soci del Circuit de Montmeló, a on m’ha acompanyat des de la 

seva inauguració fins al darrer Gran Premi, excepte un, que em va deixar 

el seu carnet per anar-hi amb el Pipo. O sigui que ja fa vint-i-u- . no sé 

quants anys. 

Com mecànic el definiria com de la vella escola, és a dir, desmuntar i 

reparar, i que en els darrers anys s’ha posat al dia amb les noves 

tecnologies.  

Sempre em va aportar la seva visió de la mecànica que jo no coneixia. 

Em va fer de fidel acompanyant en els moments de pre-cursa, cursa i 

post-cursa tant en els karts com en els rallisprints.  

La fotografia de l’Alpine Turbo que hi ha al llibre Alpine, Mito y 

Pasión, va està feta al seu taller, a on va restar algun temps en 

exposició. 
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EL MEUS “COPIS” 

En la meva experiència “esportiva” amb el cotxes, he tingut quatre 

“copis”. 

 El primer, la 

primera, va ser la 

Maite, la meva dona. 

Ella va haver de patir el 

primer ensurt de la meva 

“bogeria” automobilística 

esportiva, amb una 

caiguda de morros per un 

terraplè amb el 127 i el 

nostre passeig-aventura 

que ja he relatat més amunt. Sense ella i el seu “consentiment” i la seva 

col·laboració, segurament, mai hauria tingut un Alpine i per tant, no 

estaria escrivint aquestes ratlles. Durant anys va “patir” la meva bogeria 

per l’Alpine, amb la manca de dedicació que ella volia. Haig d’agrair-li les 

hores que li vaig robar, he robat i robaré encara, de fidelitat conjugal. 

  

- El segon copi, va ser el Martí Escursell. No sé ben be com vaig 

enganyar-lo a pujar amb mi en aquell primer Ral·li de Festa Major de 

Ripollet. Potser va ser ell mateix qui pres de l’admiració d’aquell Alpine, 

únic a Ripollet, que va fer que volgués acceptar el repte. La sort no ens va 

acompanyar i vam haver d’empènyer més el cotxe, que gaudir amb ell. 

Somio i no se m’oblidarà mai una part del ral·li per lo malament que ho 

varem passar. 

   

- El tercer, va ser el meu germà, Xavier. Malgrat que la seva 

experiència com a copi en  ral·lis era cero, va voler pujar al costat 

meu en el segon Ral·li de Festa Major, i la veritat és que no sé si va 

ser per la seva proverbial bona sort, vam fer el millor temps en 

aquell primer tram, desprès la cosa va canviar....., però jo sempre 

m’he quedat en aquell Scratch i en lo be que ens ho vam passar. 

   

- El quart copi, “el meu copi”, va ser el 

Pedrito, en Pedro Ballesta Giménez.  

Ex-copi de molts pilots de fortuna, però 

potser poc afortunat en referència pel 

que oferia i donava. 

Coneixedor del mon dels ral·lis i del 

mon que l’envoltava, em va seguir en 

els tres anys que ens va durar la 

felera. Va avant posar els nostres 

ral·lis a moltes coses i haig d’agrair-li 

sempre. 

Era ordenat i metòdic i era estrany que no sabes que havia de fer en 

cada moment, abans, durant i desprès, del ral·li.  

Somiador com el nostre mecànic i jo mateix, formaven un bon 

“team”. 

Tres incorregibles somiadors que vam passar be moltes hores, 

desprès d’haver-ne patit moltes més dalt o al volt dels Alpines.  

El Pedro encara cerca la darrera cinta de la cassette a on va gravar 

les notes del nostre darrer Rallisprint, el Caixa de Manlleu a Manresa, 

a on es sentia el “xiulet” típic del turbo del nostre Alpine. 
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LA MEVA ACTIVITAT ACTUAL 

 Desprès d’haver deixat els ral·lis i la competició en general per 

“culpa” d’aquella agudització dels reglaments en vers a donar pas a 

vehicles més específics i moderns per fer aquelles competicions, van 

discórrer els anys fins que va arribar aquell 5è Alpine amb el que per 

fi podia sortir a la carretera. De la competició al gaudi del cotxe, tan 

propi com de les persones que en veure’l es giren per remirar-lo, 

primer, i assaborir-lo, desprès. Sabedor de la delicadesa i fragilitat 

del cotxe, des de les hores, ens dediquem a usar-lo per assistir, amb 

els altres clàssics de casa, als esdeveniments de clàssics que es fan a 

les rodalies de Ripollet. En una d’elles, la del dia 26 de maig del 2013 

i convidat per en Segarra i el Renault Clàssics, varem anar amb el 

Pipo i la Mariona  a fer unes voltes amb el grup de convidats  al 

Circuit de Montmeló amb l’Alpine i l’R-5 Turbo 2.  

El dia 20 d’octubre del 2013, els meus fills i els meus nebots, van 

anar a celebrar l’aniversari de l’avia, la mamà,  al Circuit de 

Montmeló, aprofitant la invitació dels Renault Clássics a anar a la 

desfilada dels clàssics de la marca Renault que formava part de la 

diada de les World Series by Renault. Conduïren l’Alpine, el Pipo, i 

l’R5 Turbo 2, en Xavi, que estava “co-pilotat” per l’avia, que havia 

pujat al baquet del cotxe i es va lligar l’arnés, com si ho fes en un 

cotxe normal. 

           

 
                                                                                            

Fotos: Renault Clássics. 
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Fotos: Renault Clássics                                                                                                                     
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    En Toni Vinyes i jo, fent la passejada per Montmeló al 50è aniversari.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos: PIX MOTO RR.    
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D’esquerra a dreta.- Xavi Gassó, Carol Ferrero, Yemi Bernal, Thaïs Gassó, Mariona Gassó, Sergi Pijoan, Pepita Trosses, Nuria Gassó, Ricard Pijoan, Alex 
Gassó, Silvia Gassó, Marc X Pijoan i Pipo Gassó al Circuit a la celebració del 90è aniversari de l’avia en la passejada de les World Series by Renault 2013. 
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L’ALPINE i L’SCALEXTRIC. 

Jo crec que paral·lelament a l’afició pels cotxes grans, va venir-me la 

afició pels petits, és a dir, per l’Scalextric. Recordo molt be que el 

primer Scalextric el vaig veure a Anglès a Can Peix. Desprès en varem 

tenir a casa. El Cooper i Honda i un Mercedes 250 Spider, que em van 

dur els Reis. Desprès amb 14 anys ja vaig començar a comprar-los jo. 

Desprès i com la casa Scalextric anava massa poc a poc a treure nous 

models, me’ls feia jo. De plàstic, modificant els models d’origen a base 

de soldador elèctric i Imedio, o be de cartolina. Aquesta dèria va anar 

fins que vaig tenir carnet i novia. Però l’efecte Scalextric l’he tingut 

sempre. Va parar quan em vaig dedicar als Alpines de veritat, i vaig 

reprendre quan els vaig deixar. Avui compto amb més de 400 cotxes 

operatius. D’entre ells, naturalment, els Alpines, des de el primer un A 

210 francès, passant pel segon provinent d’una transformació d’un 

Matra Jet francès. El tercer, era de la casa Super Slot, crec, doncs el 

vaig comprar a Sabadell fa moltissims anys i la seva caixa era de cartó 

blanc. Desprès van venir el més bonics en caixa de plàstic transparent, 

comprats a botiga o a Ebay. 

Es completa la col·lecció, amb un nombre no tant important de 

maquetes i mini models de l’A110, a més dels altres vehicles. 

  
Els Alpines d’Slot 

  Petita part de la col·lecció Scalextric. 

 Les maquetes i mini models 1:43
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AGRAÏMENTS. 

Des d’aquestes ratlles haig d’agrair, no la col·laboració en el relat, 

però si en el dia a dia que m’ha permès, inconscientment de ben 

segur i sovint molt al seu pesar i patiment, aquest somni, desig, 

anhel, vivència, experiència,patiment, il·lusió, ......, a totes aquestes 

persones i per aquets motius,  

Segur que la primera ha de ser la Maite, la meva dona. Primer, 

perquè va ser la meva còmplice des de l’inici de l’aventura, i segon, 

perquè i com ja he dit abans, ha patit la meva “infidelitat conjugal” 

durant anys en amb aquell cotxe, restant-li hores i hores a la seva 

persona.  

En segon lloc, a la meva mare, per patir amb resignació aquelles 

incomoditats, soroll, pudors, patiments i hores sense dormir.  

Als meus fills grans, a qui els vaig restar hores de tenir-me al seu 

costat mentre em dedicava a l’Alpine, si be ells eren feliços cada cop 

que pujaven, rondaven, dibuixaven aquell singular cotxe que tenia el 

seu pare. Al meu cunyat Joan, a qui li dec la continuació de 

l’aventura amb aquell segon Alpine del que va passar per 

incomprensió.  

Com ja he dit, a l’Esteve, per les seves, col·laboració, ajut, 

dedicació, hores “perdudes”, diners emprats en el seguiment a les 

curses, consell i treball al volt de l’Alpine.  

Al Pedrito, per posar-se al costat d’aquest guillat, seudo-pilot de 

ral·lis de terra, per confiar-me la seva vida en cada metre de les 

moltes curses que va voler, diu, va gaudir amb l’experiència Alpine.  

Al meu germà Toni, per el recolzament i ajut en fer i desfer sobre 

aquell primer Alpine, en trobar cotxes per practicar la 

“frankestainada”, per dedicar un munt d’hores a fer realitat aquell 

Alpine-frankestein blanc i verd.  

Als Tallers Torres de Rubí i en especial al seu propietari, al Josep 

Mª Torres, (Machi), per transigir amb aquells requeriments que li 

proposava al meu germà i que ell assumia amb generositat.  

A en Jordi Vila, per pre-assegurar “free”, proba a proba, aquella 

aventura dels Alpines.  

Al meu cosí Toni, per confiar-me el seu Alpine, malgrat la meva 

inexperiencia, i perquè sense ell i el seu Alpine no hauria tingut mai 

aquesta experiència vital. En paral·lel amb ell, al seu germà Pere, 

que em va introduir, segurament sense saber-ho i voler, en els 

ral·lis. 

A Toni Garcia, (Automòbils García, Mollet del Vallés), per deixar-me 

usar la seva grua de manera tant altruista i desinteressada. 

I a tots aquells que ara no en venen al cap i que d’una manera o 

altre han ajudat a donar vida a aquesta experiència de 35 anys de 

durada. 

I evidentment, a tots vosaltres per haver llegit aquests 56 fulls.  

Espero que us hagi agradat i si sou o heu estat propietaris, pilots, 

mecànics d’un Alpine, us decidiu a fer el que jo, relatar la vostra 

experiència en un altre “AAALLLPPPIIINNNEEE   III   JJJOOO”. 

Si us decidiu a fer-ho, passeu-me el vostre relat en PDF i el fare 

córrer. 

Molt agraït. Pius Mª.  

 

 



                     

                                                                                                                                          L’ALPINE I JO                                                                  

 

VIUEN!!!. 

Vaig estar varis anys sense saber res d’aquells “vells” companys 

d’aventures, aquelles “desferres” que vaig deixar a les mans d’aquell 

basc que se’ls endugué un a un del local, i la veritat és que només 

em va quedar la rancúnia per haver deixat marxar el motor turbo 

amb aquell Alpine blanc i verd. 

Anys desprès de marxar, vam trobar a internet la reconstrucció de 

un dels Alpines, el menys espatllat. Era un tal “Barrakutz”, qui pas a 

pas ensenyava per internet aquella operació. Va trigar força en 

acabar-ho, però la feina va ser molt bona i us recomano la mireu al 

seu blog.  

 

Anys desprès, i també a internet tot mirant Alpines, vaig trobar una 

filmació de dos minut i escaig amb un preciós Alpine “Racing” en el 

que es veu com arriba al parc tancat d’una trobada de clàssics al 

país basc. El primer que em va sobtar, va ser la matricula, doncs 

sent d’Oviedo i cent i escaig mil, era molta coincidència. Vaig 

recórrer a les planes d’aquest relat i vaig anar a aquelles fotos dels 

slaloms.... i efectivament, coincidia la matricula. Aquell era el meu 

primer Alpine, restaurat que tornava a tenir vida.  

Vaig mirar el vídeo la primera vegada i en fer-ho per segona em va 

encuriosir la entrada d’aire al lateral dret com la que havia fet jo al 

turbo per refrigerar el intercooler.  

 

És que és igual que la meva!!!. Desprès mirant detall per detall i 

corroborat que era el meu, els detalls es multiplicaven. Les aletes 

davanteres i posteriors tenien la mateixa forma i mides que el meu, 
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els llums intermitents d’origen Citroën, els miralls retrovisors 

exteriors, i a dins un munt de detalls, que si be no alguns no eren els 

mateixos elements, si que al menys tenien la base d’aquell, fusibles, 

desconnectador,... . 

Sembla ser que no du el motor turbo que duia quan va sortir del 

local, com també ha desaparegut el gran capo del darrera, sent ara 

la configuració normal del cul de l’Alpine. 

Desprès de la troballa del vídeo, vaig trobar unes fotografies del 

cotxe a un altre esdeveniment, i vaig contactar amb l’autor del 

reportatge, qui em va dir que no sabia qui era l’actual propietari del 

cotxe. 

El dia 19 de març del 2014, he localitzat al nou propietari del cotxe. 

 

Ja nomes queda un cotxe i una carrosseria “ilocalitzats”. 

 

 

 

CONTINUARÀ. 
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MARCA· RENAULT  
MODEL- ALPINE A-110 1100  
CILINDRADA(original)-1.100 c.c  
CILINDRADA(preparació)- 1.400c.c 
MOTOR Tipus SIERRA 1.400 cc TURBO (original 
RENAULT 5 GT TURBO Fase 2) sense preparació 
(120 CV)  
CAIXA DE CANVIS 4 Velocitats + M.E. (origen Renault 
8).  
FRENS ANTERI0RS- De DISC (originals).  
FRENS POSTERI0RS- De DISC (origen ALPINE A-110-
1300).  
EMBRAGATGE· MONO DISC EN SEC (original RENAULT 

5 GT TURBO Fase 2) amb anell 
d'acoblament al primari original de la 
caixa de canvis del Renault 8).  

REFRIGERACIÓ- Per Aigua. RADIADOR DAVANTER 
(original de R 5 GT Turbo F2 (inclòs 
electro-ventilador) i canonades de 
goma de Pirelli) 

REFRIGERACIÓ LUBRIFICANT- Per RADIADOR  especial 
situat al costat dret i sota el capó posterior.  

BOMBA DE BENZINA- ELÉCTRICA (original R 5 GT Turbo)  
BARRES DE SEGURETAT- IRESA de 6 PUNTS, Acollades 

al terra del cotxe amb reforços de xapa 
d'acer de 2mm i contraplacat de reforç  
collades amb cargols de M8 i femelles 
autoblocants.  

SEIENTS-BAQUETS de fibra de vidre entapissats sense 
esponja.  

lNSTRUMENTS DE MESURA- D’origen SIMCA RALLI.  
VOLANT- Original R 5 GT Turbo Fase 2 acoblat al nucli 

central del NARDI original.  
PALANCA DE CANVI- Original SEAT 132.  
FRE D'ESTACIONAMENT- Per vàlvula regulable sobre el 

circuit de frens posterior.  
REFRIGERACIÓ DE L'AIRE D'ADMISSIÓ- Per  
INTERCOOLER (original de R 5 GT Turbo Fase 2) situat 

a la paret lateral dreta del cotxe, davant 
de la roda posterior del mateix costat, 

prenent l'aire del lateral per mitjà d'una 
boca oberta al lateral del cotxe protegit 
per una reixa metàl·lica. Les canonades 
de coure de 60mm de diàmetre tenen un  
recorregut total de 21O mm.  

ALIMENTACIÓ- Per CARBURADOR MONOCOS 
ORIGINAL R 5 GT Turbo Fase 2, recolzat 
sobre una platina de Alumini en forma 
de cunya.  

ENLLUMENAT· Davanter. Fars de SIMCA 1000. 
Posterior. Originals.  

CAPOTS. Davanter de fibra de vidre amb finestra de 
sortida de l’aire del radiador. Posterior que 
oficia com capó posterior i suport del vidre 
posterior de la carrosseria i fet de fibra de 
vidre en mat reforçat amb poliester.  

TAPA MOTOR INTERIOR. Caixa de fibra de vidre amb 
tapa desmuntable de plus i passadors.  

RODA de RECANVI- Situació: Sobre la caixa de la tapa 
del motor, collada amb tirant d’extracció 
ràpida.  
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