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���� PRESENTACIÓ ���� 
 
 
 

l retrat que avui teniu a les mans fa justícia a una de les persones que ha 
deixat marca a la ciutat, i ho ha fet per la seva manera d’entendre la vida, 
per la seva passió per l’esport i per la seva dignitat personal. 

 
Estic parlant de l’Isaac Gàlvez, esportista de primer nivell, campió del món en 
diferents ocasions en Madison de ciclisme en pista, de diferents etapes en 
voltes importants i de critèriums en ciclisme de carretera. Un professional de 
reconegut prestigi internacional i amb una il·limitada capacitat de sacrifici pròpia 
dels qui no els han regalat res. 
 
Dir Isaac és parlar d’una actitud davant la vida, carregada d’èxits i títols, però 
que funcionava per la vida amb humilitat, sense pretensions ni petulàncies i 
amb una exquisida i elegant modèstia. Per això era gran, no per les victòries 
esportives sobradament conegudes i que no tenen precedent en cap altre 
esportista vilanoví, sinó per la seva autenticitat, pel seu lliurament personal als 
amics, a l’esport, a Vilanova i la Geltrú, a la seva família. 
 
L’Isaac era un persona que estimava la seva ciutat, que militava i es 
comprometia amb les causes justes, que treballava per millorar el nostre món. 
Així, doncs, a l’Isaac no se’l coneixia només per la televisió, se’l coneixia 
perquè anava a les escoles, als centres cívics, als equipaments esportius 
ensenyant a la nostra canalla els valors de l’esport i la seva pràctica o per la 
seva participació en campanyes per lluitar contra la violència de gènere.  
 
Diu un pensador que néixer és la primera derrota de la mort. Fem-li honor 
estimant la vida sense límits, fem-li honor recordant el seu exemple i la seva 
manera d’entendre la vida, fem-li honor donant sentit a la seva vida, 
injustament curta, fem-li honor donant sentit a les nostres vides. 
 
Així, doncs, amb aquest retrat volem deixar testimoni de l’agraïment de la ciutat 
a un vilanoví compromès, a una persona excepcional que feia de la seva 
humanitat i de la seva humilitat  una persona absolutament entranyable que ha 
entrat a la història. 
 
Joan Ignasi Elena 
Alcalde de Vilanova i la Geltrú 
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arlos Arribas, un dels millors periodistes especialitzats en ciclisme del 
món, coautor del llibre Locos por el Tour i que cobreix aquest esport per 
al diari El País, escrivia el 27 de novembre del 2006: 

 
Isaac Gálvez  era un bon “tíu”. Callat. Reservat. Sempre seriós. Ni tan 
sols quan guanyava una carrera, quan desbordava a tots en un esprint i 
aixecava els braços, es concedia el dret a riure, a mostrar la seva 
alegria. 
“És que els de pista són així”, pensaven els seus sorollosos companys 
d'equip de carretera, els Pereiro, Valverde, Joaquin (Purito) Rodríguez, 
xavals amb aires infantils que no paren de pensar-se bromes i 
innocentades durant les concentracions. És que el seu món és un altre. I 
semblava que Gálvez, quan estava en el seu món, en el seu núvol, 
estirat al llit de l’hotel llegint un llibre, la nit d’una etapa del Tour de 
França, per exemple, era aliè a tot, no se n’adonava de res. Podia entrar 
qui fos al seu dormitori que ell ni s’immutava. Però desprès tenia el seu 
punt i els sorprenia a tots amb una broma inesperada, amb el seu sentit 
de d’humor agut, amb la seva gràcia. 

 
Aquesta és una definició quasi perfecta de qui era Isaac Gálvez López . El 
millor esportista que ha tingut Vilanova i la Geltrú i el que més, a més llocs i 
més lluny a portat el nom de la nostra ciutat. Un bicampió del món de ciclisme, 
juntament amb el seu company i amic Joan Llaneras, en la prova americana. 
La prova reina de les competicions de pista.  
A aquesta excel·lent definició del periodista Carlos Arribas n’hi podríem afegir 
d'altres: Eusebio Unzué, un dels seus directors, deia que era curiós i solitari; 
Pablo Lastras, company a l'Illes Balears, que era un catxondo que no parava 
de devorar llibres, i la majoria d’excompanys, que sota aquella cara seriosa i 
poc expressiva s’hi amagava un tipus divertit i catxondo. També podríem definir 
l'Isaac com a molt valent, intel·ligent, elegant, detallista, ordenat, polit, 
extremadament generós, amic dels seus amics, carinyós, familiar i amant del 
bon vi i de la bona taula. 
Li agradava viure al dia. “El pitjor que hi ha al món és la misèria”, acostumava a 
dir. 
Per als seus amics, el millor amic del món, un amic amb lletres majúscules. Es 
portava bé amb tothom, però amics, amics, en tenia ben pocs.  
L’Isaac tenia un do molt especial per triar els amics. El seu caràcter tímid i 
reservat el protegien. L’aspecte seriós que sempre mostrava li servia d’escut 
protector i s’acostava i se li acostaven els que ell realment volia.  
Si alguna cosa li agradava era passar desapercebut, i sobretot que la gent no 
pensés que era un cregut pels èxits que aconseguia. Ell era el de sempre, amb 
medalles o sense, amb victòries o derrotes, ell no va canviar mai i volia que la 
gent ho veiés així. No volia figurar, treia importància al que feia. 
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Però era un guanyador nat. “Quedar segon no serveix per a res”, acostumava a 
dir, i ho comparava amb el futbol: “Si la pilota va al pal i fora no serveix per a 
res, no?, doncs en ciclisme quedar segon tampoc.” No li havien pujat mai els 
fums, ni volia que la gent s’ho pensés. Sempre que algú el necessitava, el 
trobava. Adorava els nens i els nens a ell. Cada cop que podia s’acostava a 
donar consells als nens i nenes que s’iniciaven en el ciclisme a l'Escola del 
Club Ciclista Velo Sprint Vilanova, com recorda el seu president Jordi Cano. 
Cada any, si les curses no li ho impedien, anava a la presentació que es feia de 
tots els seus equips, al sopar posterior, als lliuraments de premis, i sempre que 
podia portava algun objecte per poder sortejar entre els assistents.  
Una bona mostra d’aquesta generositat n’és el fet que una setmana abans 
d'aquell fatídic 26 de novembre de 2006 va sopar acompanyat de la seva dona 
Davinia i dels seus pares, el Paco i l’Antonia, amb un nombrós grup de 
cicloturistes de la Unió Ciclista Vilanova, a qui explicava la il·lusió que tenia de 
començar a fer la temporada de proves de “sis dies”. Aquests membres del 
club vilanoví, orgullosos de comptar amb un campió del món, li van lliurar una 
placa com a reconeixement a la seva trajectòria. 
A l'hora de repassar la seva carrera es pot comprovar que és un home que, tot i 
morir injustament i lamentablement molt aviat, va viure molt, molt de pressa i 
molt bé, va gaudir de la vida, va ser feliç i va donar felicitat i la va compartir 
amb els que va tenir al costat. Era tant o mes campió a la vida que a la pista o 
a la carretera. I no són ni tòpics ni paraules gratuïtes. Són realitats que es 
guarden els que van tenir la sort, i tenen, d’haver compartit relació, estimació i 
amistat amb l'Isaac 
 
 

� La família, el seu bé més preuat, i la infantesa � 
 

a seva infantesa va ser com la de qualsevol nen de la seva edat, però 
amb només una diferència respecte de la gran majoria. Ell ja de ben petit 
va sentir una estranya repulsa cap al futbol. No li va agradar mai. Per cert, 

de gran ho explicava en una entrevista al diari gratuït 20 Minutos el 24 de 
d'abril del 2006, que posava en boca de l'Isaac aquest titular: “He avorrit el 
futbol per viure sobre una Penya del Barça”; en la mateixa entrevista afirmava 
que cada vegada era mes antifutbol. 
La infantesa la va passar entre la guarderia El Racó del Petit, el Col·legi Sant 
Jordi i el carrer. El Juan Barrosso, de La Cova d’en Joan, el portava o l’anava a 
buscar. També hi portava el Robert, el seu fill, un dels amics de tota la vida de 
l’Isaac. El Juan el recorda de petit com un nen molt pacífic, no era gens 
entremaliat i no donava gaire feina. L'Isaac sempre ha tingut la família com un 
dels valors més preuats, al seu pare sempre l'anomenava pel seu nom, Paco, o 
“Pak” quan abreviava, amb un clar exemple de respecte, sí, però d'amistat i 
complicitat també. Per la seva mare Antonia, la “Mam”, sentia una gran 
estimació. Sempre li feia bromes, la feia riure, li agradava veure-la feliç. Hi a la 
Débora i el Ramsés els protegia, tot i que com tots els germans a vegades 
discutien i es barallaven. En una ocasió li van fer una malifeta a l'Antonia. 
L'Isaac va “pintar” una dent de negre a la petita Débora, i aquesta va baixar a la 
perruqueria que tenia la mare als baixos de la casa, plorant i simulant que 
l'Isaac la hi havia trencat. L'ensurt que va tenir la mare va ser majúscul, i va 
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castigar amb una cleca la Débora, mentre el gamberret de l'Isaac se'n fotia a 
dalt la casa. 
La família Gálvez López ha viscut tota la vida al número 13 del carrer Major. El 
carrer Major, la plaça de Pau Casals, la de la Diputació i, sobretot, la plaça de 
les Casernes, eren els llocs on habitualment s’ajuntava amb el seu germà 
Ramsés i els amics de la infància com el Robert, l’Albert, el Miquel o el Maina... 
Allà jugaven a perseguir-se com policies i lladres o organitzaven partits 
d’hoquei. En un d’aquest partits el Ramsés li va badar el cap. Una de les coses 
que més agradaven a l’Isaac era fer enfadar el seu germà petit, i havien tingut 
més d’una picabaralla. El Ramsés portava el cabell llarg i era molt ros, fins al 
punt que en algunes curses en què participava l’havien arribat a confondre amb 
una nena, i a més tenia complex de tenir les orelles grans.  

 
La família Gálvez sense la Débora 

L’Isaac sabia que al seu germà això li 
feia mal, i quan el volia fer enfadar ho 
tenia prou fàcil. Enmig d’un d’aquest 
partits, com en d’altres ocasions, la cosa 
va explotar. L’Isaac anava escalfant el 
Ramsés, “nena, dumbo, nena, dumbo”, 
fins que el Ramsés li va donar un cop 
d’estic al cap que li va provocar un trau . 
Encara de grans l’Isaac li ensenyava la 
petita cicatriu que li havia quedat. 

 
� Isaac, el “germà gran” del Ramsés � 

 
l Ramsés era més entremaliat que l'Isaac, però junts eren “perillosos”. En 
una ocasió el Ramsés va agafar unes tisores i va començar a tallar el 
sofà de casa; com que segons l'Isaac no ho feia bé, aquest li va 

ensenyar com fer-ho. Ras i curt: quan l'Antonia va arribar es va trobar tot el 
sofà tallat. L'Isaac, amb cara d’innocent, li deia a la seva mare que havia estat 
el Ramsés, que ell només li havia ensenyat a fer-ho. 
Els dos germans tenien una relació molt especial. L’Isaac, que era pocs mesos 
més gran, li feia de germà gran en tots els aspectes. El protegia, quan calia el 
renyava i sempre l’ajudava.  
 

 
Isaac Gálvez i el seu germà Ramses 

 

En una d’aquelles estranyes coses 
que passen a la vida, la vigília del 
mortal accident que va acabar amb la 
seva vida, l’Isaac va escriure una 
carta al seu germà. En aquesta carta 
repassava la vida del Ramsés, i li feia 
tot un seguit de retrets i observacions 
perquè reordenés la seva vida. 
Aquesta carta va arribar 15 dies 
després de la seva mort. 
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Amb el Ramsés va compartir l’afició a les bicicletes, i van començar a entrenar i 
a córrer junts. Tots els que els havien vist junts sobre la bicicleta diuen que el 
seu germà petit tenia millors qualitats que l’Isaac. Però el Ramsés era poc 
constant, i se’n va cansar aviat, però desprès de guanyar en moltes de les 
curses en què va participar. 
De vegades sortien els tres germans, i fins tot el Paco, a córrer junts. 
Últimament els agradava bastant anar a fer bicicleta de muntanya. Quan feien 
aquestes sortides per la natura, l'Isaac li deia Tarzan al Paco.  
Només en una ocasió van coincidir els tres germans en una mateixa cursa. Va 
ser el 2005 a la Cursa del Pavo a Sant Pere de Ribes. Els va fer molta il·lusió. 
La mateixa que els va fer a la Débora i l'Isaac participar amb el Paco en una 
cursa que es fa a les Caves Segura Viudas per a esportistes d’elit i periodistes. 
El pobre Paco es pensava que seria planera, i quan ja havien sortit se li acosta 
l'Isaac i li diu: “Ho sento però ara pujarem els Casots”, un port de 3ª categoria. 
El pare dels Gálvez va pujar esbufegant al costat de l'exjugador del Barça de 
bàsquet Andrés Jiménez. Com sempre tot va acabar amb rialles. 
 
 

� La Débora, la seva debilitat � 
 

n una casa en què es respirava ciclisme —el Paco havia estat corredor 
amateur—, l’afició a la bicicleta va tenir continuïtat amb la Débora. A 
l’Isaac no li va fer gaire gràcia que la seva germana petita s’afeccionés a 

aquest esport. En no poques ocasions li ho va intentar treure del cap, però 
sense èxit. Quan va desistir, es va convertir en el seu mestre i màxim protector. 
L’aconsellava, l’animava i entrenaven junts. Havien compartit milers de 
quilòmetres i moltes, moltes hores de conversa. Eren germans i amics. Junts 
havien rigut i plorat. Havien gaudit dels èxits i s’havien consolat per les 
decepcions. 
La Débora se sentia molt segura quan anava amb el seu germà. En alguna 
ocasió la Débora li havia donat més d’un ensurt. “Al seu costat em sentia molt 
segura, molt protegida, com si fos en una bombolla, i això em feia, a vegades, 
arriscar més del compte.” 
Quan sortien a entrenar i circulaven en paral·lel, l'Isaac sempre anava a 
l'esquerra per protegir la seva germana dels cotxes. En una ocasió, anant per 
les costes, a la sortida de Vallcarca un camió estava a punt d’entrar a la 
carretera sense veure'ls. Ells pensaven que sí que els havia vist i que pararia. 
El camió no va frenar i l'Isaac, fent una estranya maniobra, va aconseguir 
salvar la seva germana d’una topada inevitable amb el camió. “Fa molt anys, jo 
encara era juvenil, i encara avui no sé com ho va fer”, recorda la Débora. 
L'Isaac era el seu Àngel de la Guarda. “En una altra ocasió, circulant per la 
zona de l’arc de Berà, un camió d'aquests especials que porten bigues molt 
llargues i que circulen acompanyats de cotxes d’avís, va fer la tisora, i sort de 
l'Isaac que se’n va adonar i em va espitjar cap endavant i va evitar que la biga 
ens enganxés pel darrere.” 
L'Isaac carinyosament li deia “albondiguilla”. A més la protegia del seu germà 
Ramsés, que era més entremaliat i li agradava fer enfadar la petita. 
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Débora recorda que l'Isaac era pràctic. Sempre li donava el tomb a les coses, 
intentava trobar el costat positiu, sobretot per animar els que l’envoltaven, 
perquè possiblement ell per dins estava malament, però no ho demostrava mai. 
En una ocasió, i amb motiu de la mort d’un familiar de Múrcia, la Débora i la 
seva mare Antonia van marxar cap allà per estar al costat de la família. L'Isaac, 
que era fora, li va trucar per preguntar-li com estava. 
 

— Ves aquí al tanatori, això és un enterrament, pobre... 
— Vinga home, no podeu estar tan tristes per la mort d'una persona que 

ha viscut tants anys i els ha viscut molt bé. Ja ens agradaria a nosaltres.... 
L'Isaac li va donar la volta ràpid.  
 
O quan van haver de sacrificar el seu inseparable Roy, un bòxer blanc, que li 
havia donat un company d'equip — va fer anar el Ramsés a buscar-lo en una 
concentració a València. Era fàcil veure l'Isaac amb el Roy a la plaça de les 
Casernes. El gos estava malalt i l'havien de sacrificar. La casa era un drama, 
els que han tingut un animal saben com se’ls arriba a estimar. Doncs ell, que 
possiblement estava pitjor que ningú, perquè se l’estimava amb bogeria,  
animava a tothom. 
 

— Vinga, va home, que només es un gos! No podem estar així per un 
gos....... 

 
A la Débora li va comprar la seva primera moto. Va ser un estiu, tornant de 
colònies, li faltava un mes per fer els 14. Amb els diners que havia cobrat d’una 
beca de la Federació li va regalar una Scopy negra. 
Quan la petita dels Gálvez es va treure el carnet de conduir, l'Isaac la va 
convidar a dinar i li va deixar el seu BMW per anar fins al Xiringuito. Li va 
regalar el cotxe, però la Débora el trobava excessiu i no l’hi va acceptar.  
 

 

  
Isaac amb la seva germana Débora 

 

L'Isaac sempre aconsellava a la 
Débora. L’últim consell li va donar hores 
abans de la seva mort. La fèmina dels 
Galvez estava una mica baixa de moral, 
i li deia al seu germà que potser es 
buscaria un entrenador. “Deixat 
d'entrenador i dedicat a fer 600 
quilòmetres a la setmana i veuràs si 
aniràs bé!” Van ser aquestes les 
darreres paraules que pràcticament es 
van creuar. 
La Débora vol seguir l’estela de l’Isaac i 
ja ha aconseguit, a banda d’èxits 
internacionals i d’estar en unes 
olimpíades, molts campionats de 
Catalunya i d’Espanya en les diferents 
categories en què ha participat, tant en 
carretera com en pista. 
Seguim, però, amb l’etapa escolar de 
l’Isaac 
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� Un estudiant poc apassionat  � 
 

a vida lectiva i escolar de l'Isaac va començar a la guarderia El Racó del 
Petit. Desprès va anar al Col·legi Sant Jordi a estudiar l'EGB. No era un 
estudiant brillant, però anava fent. La María Rosario Gistas, més 

coneguda per tots els seus exalumnes com “la Rosi”, va ser una de les seves 
professores, i a més en va ser tutora de cinquè a vuitè. 
La Rosi el va tenir entre els 11 i els 14 anys. “Era un nen simpàtic i divertit com 
la majoria de joves de la seva edat.”. Tot i que en alguna ocasió havia fet 
alguna trapelleria amb el seu inseparable amic Jordi o s'havien escapat del 
col·legi saltant la tanca, la seva tutora diu que “no era gens gamberro, però sí 
molt mogut, de bona pasta, i no tenia mala intenció ni males accions amb 
ningú.” Bon esportista, li agradava jugar, bellugar-se, fer esport. A classe 
parava atenció i entenia el que se li deia, però se n‘oblidava aviat perquè els 
llibres i els estudis no anaven gaire amb ell. Els professors li havien d'estar a 
sobre, perquè bon punt li baixava l’atenció, començava a parlar amb els que 
tenia al costat fins que el feien callar. Li agradava més jugar que estar per la 
feina. La María Rosario Gistas el recorda com un noi molt intel·ligent i despert. 
Era participatiu i, com a la majoria de nens, l’hora del pati era la que més li 
agradava. No va ser un gran estudiant, i això el va portar a repetir vuitè. 
Desprès d’aprovar la EGB va anar a l'Escola Industrial a fer electricitat; va 
estar-s’hi ben poc, tot just un curs. La bicicleta ja li demanava moltes hores, i 
les assistències a les classes cada vegada eren més esporàdiques. Tot i que el 
feien estudiar i sabia que havia de fer-ho, el cap ja el tenia a la bicicleta 
Després va anar a fer un curs a Can Puig. Als pocs mesos el van expulsar per 
tenir una picabaralla amb el seu amic Julio. Va deixar definitivament els estudis 
desprès de fer un curs d'electricista a La Paperera. 
 

�  Amic dels seus amics  � 
 

eixats els estudis es va dedicar de ple a la competició, a entrenar-se i 
competir. Tenia molt clar el que volia ser de gran. Tots els que el 
coneixien sabien les seves qualitats i que si s’ho proposava arribaria 

lluny, perquè era valent, fort i intel·ligent. Com diu el seu company 
d’entrenaments i també amic, l’exciclista Rafa Milà, “l’Isaac era molt intel·ligent. 
El ciclisme són cames, però també cap. Sabia llegir molt bé la carrera”. Amb el 
Rafa, quan coincidien tots dos a Vilanova, compartia moltes hores 
d’entrenament i parlaven molt: “Mentre entrenàvem m’explicava moltes coses, 
era una  mica com el seu confessor.”  
El Rafa era un membre d’aquest grup reduït i exclusiu que eren els seus amics: 
el Robert Barroso (Piules), el Jordi Fernández (Rutas), el Pedro Chacón, el 
Dani Cobacho, el Julio Martínez, el Mingu Poveda (Pollo) i el seu germà 
Ramsés. Eren la vàlvula d’escapament de l’Isaac. Amb ells s’hi trobava molt a 
gust, perquè l’Isaac era un tipus molt especial a l’hora de connectar amb la 
gent. Els amics de Vilanova són els amics de sempre. Amb el món del ciclisme 
n’ha fet d’altres, però els de la ciutat eren els de tota la vida. Amb alguns d’ells 
va començar a jugar al carrer, altres els va fer al col·legi... L’Isaac era realment 
amic dels seus amics.  

L 
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Pel seu caràcter diuen que era com “el pare” del grup, el que hi posava seny. Si 
algú de la colla començava a sortir amb alguna noia i a l'Isaac no li agradava, li 
ho deia: “Deixa-la que no et convé.” O quan l'havia deixat: “Me n’alegro, no feia 
per tu.” La bona del cas és que quasi sempre li feien cas, i en poques ocasions 
s'equivocava. Era un jove normal, amb els gustos i aficions propis de l’edat: les 
motos, els cotxes, menjar bé, anar de marxa, prendre el sol, anar de copes... 
Les motos li agradaven més que les bicicletes. Mig seriosament mig en broma, 
de vegades lamentava no haver continuat amb la primera moto que li va 
comprar el seu pare Paco. Li agradava anar al cinema i llegir Arturo Pérez 
Reverte, a les concentracions devorava els llibres. 
Quan havia de competir es cuidava. Quan no, es permetia algunes llicències. 
No havia fet els 20 anys que, tornant de la ciutat murciana d'Alcantarilla de 
disputar el Trofeo Guerrita, va demanar el Ford XR3 que tenia el seu pare per 
anar amb els amics a fer un volt. Era a  la desapareguda discoteca Ufos amb el 
Julio i el Dani i el seu cosí, i algú va suggerir “anem a fer un pantà?” Això volia 
dir anar a descarregar adrenalina en els revolts de la recargolada carretera. 
Aquella tarda no va passar dels primers revolts que hi ha desprès de la zona on 
avui hi ha la rotonda de l’autopista. La carretera estava humida, van derrapar i 
van anar a parar al mig d’una vinya. No es van fer mal, no els va passar res, 
però el cotxe va quedar força malmès. Com que encara no hi havia mòbils, van 
arribar a una de les cases que eren prop de la carretera per telefonar al Paco 
perquè els anés a buscar. L'amo de la casa va dir a l'Isaac que es calcés, que 
l’esbroncada que li clavaria el seu pare seria d’upa. Amb tota la fredor i 
tranquil·litat del mon, l'Isaac li contestà que estava molt tranquil “perquè el meu 
pare és molt enrotllat”. I, efectivament, no va passar res: va arribar el Paco, va 
preguntar si algú s’havia fet mal i, veient que no, va treure importància a 
l’accident.  
L’Isaac era un enamorat dels cotxes i de la velocitat. Havia tingut 3 BMW M3, i 
sempre els tenia en un estat impecable. Alguna vegada els havia deixat al seu 
germà Ramsés. El qual, per cert, en una ocasió l’hi va tornar sense el para-
xocs del davant. Per culpa de la velocitat i els cotxes havia tingut algun 
problema amb la Policia Local o la Guàrdia Civil, però de poca d’importància. 
Res que no s’acabés amb una multa, que, això sí, l’endemà mateix pagava. 
Amb el seus amics havia viscut mil i una aventures. Quan venia de córrer 
alguna carrera i tenia alguns dies de descans, els trucava a tots. “Ens hem de 
veure.” I vinga, la colla a sopar. Si algú anava curt d’armilla perquè estaven a 
finals de mes i els calés no li arribaven, no passava res. Allà era l’Isaac. El 
Pollo o el Piules li recordaven que els seus sous no donaven per gaires festes, 
però a ell li era igual, si havia de convidar, convidava, perquè el que volia era 
estar amb ells i desconnectar de la bicicleta. Amb els amics en rares ocasions 
parlava de la seva feina, de les carreres. Amb ells desconnectava. No era gens 
ostentós. El que feia pels seus amics ho feia de cor, no per aparentar ni per fer-
se l’important. Ell era així, vivia al dia, el demà ja arribaria. No l’amoïnava. 
Amb el Jordi Fernández, el Dani Cobacho i el Pedro Chacón va compartir “mili” 
a Saragossa, al campament de San Gregorio. Li va tocar conduir un tanc. Va 
fer els tres mesos de  campament i després es va escaquejar bastant. Primer 
no va voler dir qui era, però després, des de la Federació i els clubs amateurs 
amb els quals corria, el van espavilar, i amb l’excusa de participar en carreres o 
anar a concentracions, sempre estava de permís.  
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Fet i fet, el tanc, com diuen els seus amics, el va conduir ben poc, i la “mili” la 
va passar quasi sense adonar-se’n. 
La roba era una de les seves altres passions. L’Isaac era una persona molt 
elegant. Tots coincideixen que li agradava anar de vint i un botó. Sempre anava 
de conjunt, tenia un gust excel·lent per vestir, a més era un maniàtic. Les 
camises, diuen, se les planxava ell. Es gastava una fortuna en roba. Com que 
tombava molt i viatjava per mig món, als avions repassava revistes de moda i 
es comprava tot allò que li agradava. Els seus amics diuen que era molt 
primmirat. Si no anaven ben conjuntats els renyava. En una ocasió al Pollo li va 
amollar un “qui t’ha vestit així?” Van anar a Sitges a comprar roba, la va triar 
l’Isaac. A l’hora de pagar se’n va adonar de com surt de car anar a la moda, va 
comprar unes bermudes que sembla que, a banda de caríssimes, eren molt 
escandaloses i van ser la riota dels seus amics, tot i que el pobre Pollo les 
intentava defensar i justificar amb més o menys èxit. Aquesta elegància i el seu 
físic feien que, tot i la seva timidesa, tingués molt èxit amb les noies. En canvi, 
tota la passió que posava en la roba no la tenia per la música. No era seguidor 
de cap grup en concret, i els seus gustos eren molt variats. Gaudia igual 
escoltant Nacha Pop que Julio Iglesias, encara que tirava cap a grups com 
Police, Dire Straits o Toreros Muertos. Aquell any el van enredar a anar al 
concert de Festa Major d’El Canto del Loco, i l’hauríeu d’haver vist. Tothom 
cantant i ballant i ell amb cara de sorpresa mirant-se la gent com preguntant-se 
“què feu?, o el que encara es pitjor... “què coi hi faig, jo, aquí?” Una cara 
divertidíssima que fa que a la Débora, quan la recorda, encara se li escapi el 
riure. 
Per cert, amb els primers diners que va guanyar corrent una carrera ciclista, es 
va comprar un radiocasset. Va haver d'anar a Barcelona a cobrar el premi en 
metàl·lic, i en sortir de la Federació es va comprar un aparell, que encara avui 
utilitza la Débora.  
Li agradava anar a Sitges, a ballar a l’Atlàntida, tot i que per a ell el dia ideal era 
de platja, dinar al Xiringuito Miramar i més platja fins que marxés el sol. Si hi 
anava amb el seus germans jugaven a pales, i s’enfadava bastant quan no li 
tornaven bé la pilota. Dinaven a la taula 22, perquè era la que hi tocava més el 
sol. Li agradava molt prendre el sol. Tan bon punt els rajos escalfaven 
mínimament, ja hi era, o al terrat de casa o a la platja, però a buscar el sol. Era 
una de les seves debilitats. Li agradava anar ben bronzejat.  
 

 
Amb els seus amics el dia del seu comiat de solter 



 11 

�  Amic del bon vi i de la bona taula  � 
 

 banda dels cotxes, les motos, la roba, el bon vi i la bona taula, el sol, la 
família o els amics, la cuina era un altre de les seves debilitats. Li 
agradava posar-se als fogons. Havia tingut una bona mestra, la seva 

mare, que és una gran cuinera. El tornava boig la caldereta que feia l'Antonia. 
Amb ella va aprendre a cuinar, i la veritat és que no se li donava del tot 
malament, podia fer des d’uns excel·lents plats de pasta, com macarrons o 
lassanya, fins a unes bones carns a la brasa. A la Débora li preparava un 
risotto i un solomillaken (filet) a la brasa que a la petita dels Gálvez li queien les 
llàgrimes de bons que eren. Li agradava molt menjar bé. Era un “bon vivant”. 
Tot i que, com a bon ciclista, havia de cuidar la dieta, li agradava la bona taula. 
Gaudia davant d'un bon plat. En arribar d’alguna cursa, el Paco sempre l’anava 
a buscar a l'aeroport. En moltes ocasions li deia que hi anés també la mare i 
aprofitaven per parar a gaudir d'un bon dinar o sopar. Menjava de tot, però era 
del “morro fi”. Era fàcil veure’l entaulat a la Taberna del Puerto, del port 
d'Aiguadolç de Sitges, o al Xiringuito Miramar.  
Com diu el Paco —i tothom hi coincideix—, les bones menges eren una passió 
per a ell. “Era un sibarita.” Li agradava menjar i gaudir de la bona cuina, una 
bona brasa, costelletes, un bon filet, carxofes..., i també el bon peix -un bon 
turbot- o una caldereta. Abans de menjar, però, sempre demanava una 
cerveseta. En l’aspecte dietètic i gastronòmic, era l'autèntica antítesi del 
corredor d'elit. Això sí, quan estava en competició o havia de competir, es 
cuidava. 
El Pachurri també era un dels seus locals preferits a l'hora d'anar a fer el 
vermut i picar unes tapes. També moltes tardes, desprès d'entrenar, li agradava 
anar a fer un cafè a l'Equus, al cor del passeig del Carme. Allà matava les 
hores resolent encreuats.  
Un altre lloc on era fàcil de veure l'Isaac era a la inevitable Cova d'en Joan; el 
Juan i els seus no són uns amics, són com de la família Gálvez. La barra o el 
menjador d'aquest local han viscut autèntiques festes amb la família o els 
amics de l'Isaac: Àpats familiars, reunions amb els col·legues, caps d'any... Li 
agradava molt estar amb la família. S’hi trobava molt a gust. En alguns 
d’aquests menjars familiars, si la cosa es torçava o la gent estava callada o 
simplement per animar la vetllada, tirava una ampolla de vi (buida) a la taula. 
 
 

� La família de la Cova  � 
 

'Isaac abans i desprès de marxar a qualsevol carrera passava a veure el 
seu amic Juan. A vegades tant sols treia el cap. Li preguntava ”què?” I 
l'Isaac només li aixecava el dit polze (el dit gros) i el Juan com si a un 

artista es dirigís li contestava “molta merda”. En tornar de la carrera feien el 
mateix ritual. El Juan és de les persones que l'havia vist créixer. Havien estat 
veïns de tota la vida. El Juan diu que l’elegància i el glamour l’havia heretat de 
l’Antònia, la seva àvia paterna. Amb el Juan, com amb el seus amics, era molt 
detallista, i no li passava per alt el sant de ningú. Moltes vegades, quan tornava 
d’algun viatge, li portava alguna ampolla de vi, perquè sabia que li agradava. 
Algunes d’aquestes ampolles encara les té guardades. En alguna altra ocasió li 
havia regalat alguna camisa.  

A 

L 
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— Isaac, quina camisa tan maca que portes!  
— T’agrada ?  

I al cap d’uns quants dies li regalava una camisa igual. 
 
El Juan coneixia els gustos i les exigències culinàries de l'Isaac, i li preparava 
allò que li agradava. Que si avui prova aquestes cloïsses que hem fet, que si 
unes carxofes al forn, que si un bon entrecot, que si quatre calçots... A casa del 
Juan i la Mari es trobava com a casa. 
L’ultima trobada del matrimoni Barroso amb l'Isaac va ser el 29 d'octubre, 
l'endemà del seu casament. Dinaven al Xiringuito Miramar amb el Paco i 
l’Antònia. Truca l'Isaac al seu pare i li pregunta que on i amb qui són. Després 
que li ho expliquin els diu que ara ve. Es va entaular amb ells a dinar a quarts 
de quatre de la tarda. Després van anar plegats a casa de l'Isaac i la Davinia a 
fer una copa, que en aquest cas no va ser la penúltima, com es diu, si no 
l’última que van compartir dos bons amics. 
El Juan, com tots, el troba a faltar. “Era un nano molt sanot i que es feia 
estimar.”  
 

�  Un casament sobre rodes  � 
 

 ja que hem parlat del casament, seguirem en aquesta línia. 
Com dèiem abans, l'Isaac era molt atractiu. Guapot i ben vestit, tenia ganxo 
entre les noies. Però entre la seva timidesa i les concentracions i la vida 

d'esportista que havia de dur a terme, no va tenir una esbojarrada vida 
sentimental, sinó que, com en tot amb ell, va ser ordenada i seriosa.  
Tot i que alguna aventura va córrer, dos noms de dona van marcar la seva 
vida. Jazmina i Davinia. La Jazmina va ser la primera núvia oficial. Van sortir 
més o menys un any. El poc temps que van estar junts van ser molt feliços. 
Desprès va conèixer la Davinia, 7 anys més jove que ell i amb qui es casaria el 
28 d'octubre del 2006. Ja es coneixien de jovenets, perquè la mare de l'Isaac i 
la tieta de la Davinia eren amigues. A l'Isaac sempre li havia fet gràcia, però 
primer perquè era massa jove i després perquè tenia parella, no l'havia pogut 
conquistar mai. Al final, i desprès que ella trenqués una relació, es van retrobar 
i van començar a sortir. Va ser un rampell amorós. L'Isaac sempre li preguntava 
que com era que, essent tan tímid i tan lleig, s’estava amb ell. El 2003 van 
començar a sortir, un any després anaven a viure junts i dos després es 
casaven.  
El casament va ser una autèntica festa. Van celebrar-lo al castell de la Geltrú, 
acompanyats d'amics i familiars. Els va casar l'alcalde de Vilanova, Joan Ignasi 
Elena, gran admirador de l'Isaac, a qui estimava i valorava molt. Elena 
recordava el dia 26 de novembre al diari Avui que la cerimònia del casament va 
ser “senzilla, divertida i emotiva”. Aquest va ser un dels dies més feliços en la 
vida de l'Isaac. Estava envoltat de les persones que més s’estimava. Per a ell 
uns dels valors més importants de la vida eren la família i els amics. Els tenia a 
tots junts i en va gaudir. 
Els membres del Club Ciclista Velo Sprint Vilanova els van preparar una mena 
de circuit ciclista pels voltants del castell i l’església amb una línia d'arribada 
autèntica i amb una catifa de flors. L'Isaac i la Davinia van haver de fer el 
“recorregut” amb una bicicleta de tres places, com les que en alguns països 
asiàtics serveixen de taxis, i que l’Antónia es va encarregar de decorar.  

I 
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Al davant, el nuvi, al darrera, la núvia, i animant-los, familiars i amics. Què més 
podia demanar l'Isaac? Després, àpat al Dolce sitgetà i festa fins que el cos va 
dir prou. 
Després del casament van marxar a passar uns quants dies a Tenerife. L'Isaac 
estava a punt de començar la temporada de sis dies i va marxar a les Canàries 
amb la intenció de poder compaginar entrenament i turisme. Per fer-ho volia 
prendre una bicicleta de Vilanova, però els tràmits duaners que havia de passar 
el van fer desistir. Com passa en molts casos, va recórrer a l’amic de l’amic que 
tenia un amic a Tenerife i li deixaria una bicicleta. A l'hora de la veritat la tal 
bicicleta era quasi inservible i entre això, que aquells dies van ser de forts 
aiguats a les Canàries i que estava de viatge de noces, es va dedicar a reposar 
uns quants dies. Allà va ser la darrera vegada que el vaig veure. Amb motiu 
d'un desplaçament per retransmetre un partit d'hoquei del CP Vilanova l'Ull 
Blau, tot passejant pel centre de Tenerife i buscant un lloc per anar a dinar, 
sento que algú em crida pel meu nom. Al girar-me me’l trobo assegut, amb la 
seva companya, en una terrassa a punt de fer un mos. Vam parlar una estona i 
vam recordar que uns anys abans també havíem coincidit, en aquest cas a 
l'avió que ens portava al mateix destí canari. Ens va convidar a seure, anava 
amb el Joan M. Gibert, i vam declinar la invitació. Hi va insistir, però li vaig dir 
que estava de viatge de noces i el que volia i havia de fer era estar amb la seva 
recent esposa i no amb un parell de pesats... Quantes vegades me n’he 
penedit, d’haver-ho fet i no haver-me assegut en aquella terrassa de taula de 
fusta i cadires de vímet.  
Desprès d'aquell viatge a Tenerife. va anar a disputar una prova de sis dies a 
Munic, la Davinia el va acompanyar. En tornar van estar-se uns quants dies a 
Vilanova i després va marxar cap a Gant, on ella ja no el va acompanyar. 
Els pocs anys que van compartir van ser molts feliços. Estaven molt enamorats. 
En una ocasió, l'any 2004, l'Isaac estava corrent la Volta a Alemanya. Ella va 
marxar de vacances amb una amiga a un poblet del costat de Granada. La 
vigília, com cada dia, es van trucar i van parlar una estona. L'endemà, 20 
d'agost, era el seu aniversari. La seva sorpresa va arribar quan ben entrada la 
tarda se li va presentar l'Isaac. Per poder celebrar l'aniversari plegats havia 
abandonat la prova alemanya simulant unes molèsties al genoll. 

 
Amb la Davinia el dia del seu casament 

 

Tot sigui dit que els genolls en 
alguna altra ocasió ja li havien 
donat algun ensurt. Però en 
aquest cas, volia sorprendre 
la seva estimada i ho va 
aconseguir. 
 
Desprès del viatge de nuvis a 
Tenerife, tot va anar molt de 
pressa, massa de pressa. 
Uns dies a Munic per disputar 
una prova de sis dies, un petit 
recés a Vilanova i cap a 
Gante. 
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�  Els inicis com a ciclista, al costat del Paco  � 

 
l primer vehicle de dues rodes que va tenir l'Isaac no va ser una bicicleta, 
sinó una moto de cross. El seu pare, a qui l’Isaac sempre anomenava 
Paco, mai pare, estava vinculat a aquest món i, per tant, va comprar 

dues motos. Una per a l'Isaac i l'altra per al Ramsés, el seu germà petit. De ben 
petit el futur ciclista va demostrar la seva habilitat sobre les dues rodes. La seva 
relació amb aquest món va durar poc, i quan el seu pare va entrar a treballar 
als tallers de la RENFE, va canviar la moto per la bicicleta. Amb 10 anys el 
Paco els va comprar la primera bicicleta. Va fer-ho al desaparegut Cicles 
Pascual. En Lluís els va preparar aquesta primera bicicleta, que com ell mateix 
diu era per començar, i no creu que els durés gaires anys perquè era per 
introduir-se en aquest món, en el qual acabaria essent un campió mundial. 
Els germans Gálvez es van formar com a ciclistes a la Unió Ciclista Vilanova, i 
el seu pare Paco en va ser el primer entrenador. Els que els van veure donar 
les primeres pedalades coincideixen a assenyalar que el seu germà Ramsés 
“era el bo”, però el que va tenir més constància i es va “enamorar” de la 
bicicleta va ser l'Isaac. De ben petit ja va provar la duresa de l'asfalt. La seva 
manera de córrer el va fer anar per terra en no poques ocasions. L'Isaac de 
bon principi ho va tenir ben clar; o tot o res. Aquesta ambició i aquestes ganes 
de guanyar li van provocar moltes caigudes. A més, com que en aquestes 
categories de base la majoria de carreres es feien en circuits, com deia el Paco 
o “guanyava o anava a l'aparador”, en clara referència al fet que en alguna 
ocasió entrava massa ràpid en un revolt i s’encastava contra algun comerç o 
anava a terra. El Paco —pare, entrenador i amic— el va començar també a 
portar al velòdrom d'Horta, perquè per les qualitats que tenia podia despuntar 
en pista. “Agafàvem el cotxe a mitja tarda, desprès del col·legi, i havíem de 
travessar tot Barcelona per les rondes per arribar a Horta; era un suplici”, 
recorda el Paco. Allà es va enamorar dels ovals de 250 metres, de la lluent 
fusta africana, dels peralts pronunciats, de córrer amb pinyó fix i del vertigen de 
la velocitat. La fusta del velòdrom la va tastar en bastants ocasions, tot i que, 
de cadet, la caiguda més greu la va patir en una cursa a la Pobla de Segur. En 
una baixada va perdre el control de la bicicleta i va sortir de la carretera. El va 
parar una roca de grans dimensions que li va provocar un fort cop al cap, 
diverses contusions i una fractura de clavícula. Aquesta va ser la lesió més 
greu que va patir de jove. Va estar-se al club vilanoví fins a la categoria de 
cadet i desprès va haver de marxar cap al MACO de Terrassa. A la Unió 
Ciclista Vilanova no es volia continuar amb la línia d'escola perquè es volia 
funcionar com a club cicloturista. 
De ben jovenet va demostrar la seva vàlua. Era valent i decidit i tenia una 
fortalesa molt especial que el portava a endurir les curses, esgotava els seus 
rivals i d'aquesta manera no tenia problemes per derrotar-los a línia d'arribada.  
Del club terrassenc va passar a la Unió Ciclista Montcada, ja com a juvenil, i la 
seva ascensió, sempre de la mà del Paco, va continuar imparable. L'Antoni 
Pineda va agafar el relleu del Paco. Amb ell va debutar com a amateur, va ser 
el seu entrenador durant sis anys i el va portar fins al professionalisme. L'any 
1993 el va fer debutar al Jabugueña de Girona. Un any desprès marxaven cap 
a l'SPA de Banyoles, on es van estar dues temporades. L'any 1996 van anar a 
l'Esport TER, també de Girona, i l'any següent van passar a l’Ara Lleida.  

E 
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El 1998, Antoni Pineda el va portar al KELME, on el 2000 debutaria com a 
professional. En Pineda va ser l'home que li va donar l'empenta necessària per 
acabar de despuntar i deixar-lo a les portes del professionalisme. L'Antoni i el 
Paco eren amics, ja que havien corregut junts com a amateurs a la Penya 
Ciclista Maricel de Sitges, i curiosament els seus fills van córrer junts des de 
petits i van seguir una trajectòria paral·lela. Desprès de passar pel Maco i el 
Montcada, el fill de l’entrenador vilanoví ho va deixar.  
Pineda diu que l'Isaac tenia una “tremenda seguretat en si mateix i un gran 
domini de la bicicleta. A vegades es quedava a 300 metres d'arribar a un port. 
M'acostava amb el cotxe i em queixava: “Home Isaac, t’han faltat 300 metres 
per arribar a dalt!” La resposta sempre era la mateixa: “Tranquil, que baixant els 
agafo.” I ho feia. En 25 anys que porto dirigint equips i anant a carreres no he 
vist cap ciclista que tingués la seva habilitat per baixar entre els cotxes, i a més 
ho feia amb seguretat!” 
Quan el Pineda el va portar al Kelme, va dir a en Paco Moya, que seria el seu 
entrenador: 

—Et porto el tio més ràpid d'Espanya. 
—No serà tant —li contestà el de Kelme 

Al cap de pocs dies el va trucar per donar-li la raó.  
Per a Pineda l'Isaac era un dels tres ciclistes més ràpids del món, i el més 
intel·ligent de tots. Si arribava bé als últims 100 metres era mot difícil de batre. 
Per a l'entrenador vilanoví, “en els 100 metres finals era el millor ciclista del 
món.  
 

 
Els inicis del campió 

Llàstima que no hagués tingut mai en 
cap equip un bon llançador que li 
preparés els esprints, com tenien 
d'altres.” 
Pineda només va estar un any amb ell 
a Kelme, perquè el següent va marxar 
a entrenar la selecció de l'equip de les 
Illes Balears. 
L'any 2000 Isaac Gálvez donava al 
gran salt al professionalisme. El seu 
somni i allò pel que tan havia treballat i 
tan s’havia esforçat a la fi havia 
arribat. 
 

 
�  Somni complert  � 

 
l salt al professionalisme el va fer amb el Kelme-Costa Blanca, de la mà 
de Vicente Belda. El director valencià tenia bones referències de l'Isaac i 
el va incorporar a un equip que, si per alguna cosa destacava 

precisament, no era per tenir velocistes, tot i que durant algunes temporades 
havia tingut a les seves files el gavanenc Àngel Edo. Belda deia que l'Isaac era 
un kamikaze. El pobre no tenia qui li preparés les arribades i s’havia d’espavilar 
com podia. Era valent i decidit, no deixava ni un centímetre per a ningú, i això li 
va provocar no poques caigudes, com una de molt comentada al Giro del 2003. 
Algunes organitzacions ciclistes tenen el mal costum de posar corbes a pocs 
metres de la línia d’arribada perquè la publicitat es vegi millor, o per facilitar la 

E 
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feina als equips que tenen ciclistes per preparar l'esprint al cap de files. En 
aquest cas, la cursa arribava a San Dona Piave, plovia i la corba estava situada 
a 150 metres de la línia d'arribada, i l'Isaac s'estava col·locant per l'interior, 
valent com sempre, darrere l'estela de McEwen, quan li va patinar la roda 
davantera i va anar a terra arrossegant Cipollini. Explica el diari As del dia 22 
de maig d'aquell any que “Supermario” es va aixecar dient-li boig a l'Isaac, però 
aquest li va dir que d’això res de res, que ell sí que havia assumit riscos, però 
que no hi havia posat l'aigua ni la corba. Al final els dos esprínters van acabar a 
l'hospital i van posar punt i final a la cursa italiana. 
Desprès de guanyar la seva segona etapa a la Challengue de Mallorca de l'any 
2003, Belda explicava al diari Marca que “va entrar a la corba com una moto de 
500, amb el genoll a terra, i els va treure una roda. Cipollini té la potència i 
Gálvez l'habilitat per anar al mil·límetre”. 
En una altra ocasió, corrent amb el Kelme a la Comunitat Valenciana un Trofeu 
Lluís Puig, el director de l'equip va ordenar als seus ciclistes marcar un ritme 
molt fort des de l'inici per despenjar Cipollini i Petacci. Així van fer-ho, i quan 
van arribar a la recta de meta, va haver-hi un malentès entre l'Isaac, que havia 
de guanyar la cursa, i Alejandro Valverde, que era del mateix equip però que 
tenia ordres de no disputar l'esprint. Fet i fet, l’un per l’altre no es van entendre i 
van quedar segon i tercer deixant la victòria a un que es va aprofitar de la 
situació. És la vegada que Belda va veure més enfadat l'Isaac: “Se les va tenir 
amb Valverde a  la mateixa línia de meta, a l'autocar on es canviaven, a l'hotel, 
sopant…, fins que se li va passar. Va ser molt sonada.” 
El llavors director del Kelme-Costa Blanca recorda que l'Isaac era un home molt 
seriós i reservat a l'hora de treballar, però que acabada la feina era un 
excel·lent company i “feia molt bona harmonia”. Belda coincideix amb la majoria 
de gent vinculada al ciclisme que, si no hagués coincidit amb corredors de la 
talla dels esmentats McEwen, Cipollini, Petacci o Zabel, el ciclista vilanoví 
hauria guanyat moltes mes curses i etapes del Giro, el Tour o la Vuelta.  
 
Del Kelme–Costa Blanca va va passar a l’Illes Balears-Banesto, que desprès 
seria Illes Balears-Caisse d’Epargné i més tard Caisse d’Epargné–Illes Balears. 
En aquests equips va coincidir amb José Miguel Echávarri i Eusebio Unzué, 
dos dels directors amb més prestigi del món del ciclisme. Unzué deia d’ell que “ 
possiblement confiava massa en els seus reflexos, en la seva habilitat d’home 
de circ, en el seu sentit de l’equilibri.” Perquè veia forats impossibles, espais on 
no n’hi havia. Echávarri el definia com un velocista que sempre corria al límit. 
Els dos directors tenien una gran confiança en l’Isaac. 
 
 

�  Martínez Oliver, el seu amic i mànager � 
 

 la pista va tenir tres mestres. Els primers consells, com sempre, els hi va 
donar el Paco, que veient les qualitats que tenia sabia que podia millorar 
i destacar en aquests tipus de competicions. Després Juan Martínez 

Oliver, aquell ciclista andalús que va guanyar la darrera contrarellotge del Tour 
del 88, l'any que va ser per a Pedro Delgado. Però amb qui més va treballar, va 
aprendre i amb qui va tenir més complicitat va ser amb en Joan Llaneras.  
L'Isaac va tenir la gran sort de trobar-se en el seu camí amb en Martínez Oliver. 
L'andalús acabava de deixar la carretera i la Federació el va convidar a donar 
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un cop de mà als tècnics de la selecció i a més a participar en l'equip nacional. 
Oliver va descobrir ben aviat les qualitats del vilanoví. Va veure que tot i la seva 
joventut tenia una arrencada molt potent i que podia destacar en diferents 
disciplines de la pista, no només en americana, sinó també en velocitat 
olímpica, puntuació o persecució. Només calia que el vilanoví confiés en ell 
mateix. I de seguida es va abocar en ell. Seguint els seus consells, l'Isaac va 
guanyar fons, que era el que li faltava. Gálvez anava aconseguint títols 
nacionals en moltes de les proves de pista en què participava, i les seves 
qualitats anaven millorant i avançant. La complicitat entre tots dos anava 
augmentant i la confiança mútua també. Oliver va fer les gestions perquè 
Gálvez cobrés la primera beca de la seva carrera esportiva. L'any següent, el 
1994, en els Campionats del Món de Pista disputats a França, Oliver hi  va 
participar amb l'equip espanyol de persecució olímpica. L'Isaac era reserva. A 
la primera mànega la selecció estatal va quedar en cinquena o sisena posició, 
la qual cosa li donava el passi a disputar la final i a tenir un lloc assegurat entre 
els vuit primers. A la segona mànega l’andalús va deixar el seu lloc al vilanoví, 
perquè d'aquesta manera li assegurava una beca per a tota la temporada. 
Aquest fet no va agradar als dirigents federatius, que van tenir un seriós 
enfrontament amb Martínez Oliver i li van acabar passant factura.  
La relació agafada a la pista es va traslladar a l'aspecte personal i es van 
convertir en amics inseparables. Tot i la diferencia d'edat —es portaven 13 
anys—, tenien una tremenda complicitat i es van agafar un gran grau de 
confiança, fins al punt que Oliver va ser a la signatura del primer contracte 
professional de l'Isaac. L’andalús li feia de mànager, però per amistat, mai ho 
havia fet per cap interès econòmic. Quan l'Isaac va haver d'anar a la fàbrica 
Kelme a negociar amb Pepe Quílez la seva incorporació a l'equip ciclista, va 
demanar a Oliver si el podia acompanyar. Des de llavors li va fer de mànager, 
però com Juan Martínez Oliver deixar molt clar, “per pura amistat i sense rebre 
cap compensació econòmica”. Una de les alegries més grans que es va 
emportar l’andalús va ser que la primera victòria professional de Gálvez fos a la 
seva terra, a la Clàssica d'Almeria. Oliver recorda Gálvez com una persona que 
“no donava mai problemes, li diguessis el que li diguessis, tot li semblava bé, 
encara que a potser per dins t’estigués maleint. No recordo cap altre ciclista tan 
valent i traçut damunt d’una bicicleta com ell”. Junts van viure tantes 
experiències i van compartir tantes coses que li és difícil destacar-ne alguna. 
Com tots els seus amics, en destaca la generositat i com n’era de detallista. “Si 
arribava el meu sant o l’aniversari o els de la dona, no faltava la trucada de 
l'Isaac. A més tenia molta classe i li agradava anar sempre “molt ben posat”. 

 

 
Amb Juan Martínez Oliver 
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� El seu “germà” Llaneras  � 

 
esprés del Juan Martínez Oliver, la tercera i definitiva persona amb qui 
acabaria d’explotar a la pista va ser el mallorquí Joan Llaneras. Amb ell 
formaria un tàndem explosiu i aconseguiria els èxits més grans de la 

seva carrera esportiva. L'Isaac sentia vertadera passió pel mallorquí, i el de 
Porerres per ell. L’admiració era mútua i l’estimació personal també. Llaneras 
defineix l'Isaac ciclista com “el company perfecte, insuperable. Era un home 
amb unes característiques adequades per a la pista. Va tenir una transició 
adequada. Va començar com a esprínter i després es va anar convertint en 
fondista. Tenia un domini espectacular de la bicicleta. Era molt llest i sabia llegir 
les carreres”. A la prova americana aquesta és una virtut molt valorada. L'Isaac 
sabia controlar els rivals, estar pendent del marcador i posseïa el punt de força 
necessari per saber quan i com atacar. Amb en Llaneras es complementaven a 
la perfecció. No calia ni que es miressin, tots dos sabien en cada moment què 
calia fer. Amb ell va córrer la darrera carrera de la seva vida, la maleïda prova 
belga que se’l va emportar. En Llaneras va ser dels que més va patir la mort del 
vilanoví. Va perdre no només un company de curses, sinó també un dels seus 
millors amics. Es va plantejar deixar la competició. Ho farà després de les 
Olimpíades d'aquest estiu del 2008 a Pequín. 
El mallorquí encara s'emociona quan recorda l'Isaac, perquè a banda de la 
complicitat a la pista, hi havia una complicitat i una amistat fora d'ella difícil de 
substituir o d’oblidar. “Era una persona difícil de definir. Seriosa però alhora 
amb un sentit de l'humor molt particular. Era extremadament generós, molt 
noble, no et fallava mai i era molt amic dels seus amics.” Tots dos havien 
tombat mig món: Austràlia, Amèrica, Sud-àfrica, i quasi tot Europa. Molts 
països i molts llocs per poder recordar moltes situacions viscudes en plena 
complicitat. El que també destaca en Llaneras és la passió per la bona taula de 
l'Isaac. “Quan ets fora no tens gaire temps per a tu. El dia és descansar, 
competir, massatge i menjar, no dóna per a gaire més. Potser en alguna ocasió 
havíem anat al cinema. Ara, quan podíem, i a mesura que ens fèiem grans ho 
aplicàvem més, algun dia ens cruspíem un bon sopar amb un bon vi, l'Isaac hi 
entenia, de vins, sabia el que demanava.  
 

 
Amb en Joan Llaneras 

Li agradava menjar bé. 
Ho tastava tot i 
s'adaptava a allà on era.” 
 
El Joan era l'amic 
inseparable, i per 
aquelles coses del destí 
l’últim que li va donar la 
mà.  
 
La darrera encaixada de 
mans, el darrer relleu de 
la seva vida, li va donar 
el seu estimat Llaneras. 
 

D 
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� Leandro, el primer amic del pilot  � 

 
l Kelme d'aquell any 2000 era un dels millors equips del món. Amb 
homes com Fernando Escartín, els colombians Santiago Botero i Félix 
Cárdenas, el germans Javier i Ricardo Otxoa, Ángel Vicioso, Óscar 

Sevilla, Chechu Rubiera o Roberto Heras entre d'altres. Per a l'Isaac era un 
somni realitzat. 
L'Isaac tenia bona relació amb tots, però escollia els seus amics. Un d’aquest 
va ser Leandro Navarrete, que era dos anys més jove que ell, però ja feia 2 
anys que es coneixien. Havien corregut junts com amateurs, però l’alacantí de 
Vigastro s'havia quedat un any més en aquesta categoria. A ell també el va 
entrenar l’Antoni Pineda —l'any que va ser-hi—, i desprès va quedar en mans 
de Paco Moya. En una ocasió, i després d'una etapa de la Ruta del Vino, que 
es disputa a la Comunitat de Madrid, l'Isaac i el Leandro es van escapar a 
prendre unes cerveses i a la una de la matinada els va enganxar en Moya, 
l'entrenador. Òbviament va haver-hi esbroncada i el Leandro, entre que era 
llançat i que anava animat per les cerveses, li va deixar anar un “Doncs sort 
que ens has enganxat avui, perquè ahir ens van tocar les quatre”. A l'Isaac li va 
agafar un atac de riure . 
L'endemà l'Isaac va guanyar l'etapa. “Jo era segon a la general i hi havia 
tobogans abans d'arribar a la meta. El nano hi va posar totes les ganes del món 
i ell va arribar primer i jo vaig continuar segon.” En una altra ocasió, en una 
Vuelta a Salamanca que corrien com a amateurs, anaven llançats preparant 
una arribada amb l'Alejandro Valverde. L'Isaac tancava el grup i anava 
enganxat per la part superior del manillar. Va haver-hi una frenada, i algun 
ciclista que el seguia va topar amb la seva roda del darrere. Va haver-hi una 
caiguda i quan els van tornar a enganxar els van esbroncar. El Leandro els va 
deixar anar una ximpleria de les seves i a ell i a l'Isaac els va entrar la risa 
tonta. Quasi els escalfen. 
El Leandro era un petit brètol i arrossegava l'Isaac. En una ocasió, durant una 
pretemporada a Santa Pola (Alacant), en  el segon any que coincidien com a 
professionals, l'alacantí se li va presentar amb dues caretes i tots dos van fer 
l'entrenament disfressats amb aquella careta de goma amb cara de monstres. 
En Paco Moya no volia que com a amateurs compartissin habitació, ja que eren 
un autèntic perill. 
Navarrete, que en moltes ocasions havia compartit habitació amb ell, el recorda 
com a molt callat amb els altres, però obert i catxondo amb aquells amb qui 
tenia confiança. “No es portava malament amb ningú però no anava amb 
qualsevol.” En Leandro Navarrete va ser un dels pocs ciclistes amb qui va 
establir una autèntica relació d'amistat i complicitat. 
 

�  Xavi Florencio, íntim  � 
 

avi Florencio va ser un altre dels amics íntims de l'Isaac, dels pocs que 
tots dos tenien dins del món del ciclisme, dins el pilot. Tot i que no van 
coincidir en cap equip, sí que van fer-ho en concentracions de pista, i de 

seguida van connectar. El Xavi és de Mont-roig del Camp, i això provocava que 
quedessin moltes vegades per entrenar plegats. L'Isaac baixava fins a 
Tarragona, o quedaven a mig camí i feien uns quants quilòmetres junts. 
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S'estimaven com germans, i com que el tarragoní era quatre anys més jove que 
l'Isaac, igual com en altres ocasions el vilanoví li feia de germà gran. Xavi 
Florencio, com tothom, diu que aparentment  tenia un caràcter molt seriós, i 
que tenia aquell posat tant seriós que impressionava, però que els que el 
coneixien sabien que no era així i que al darrere hi havia un persona excel·lent, 
que no fallava mai a ningú. 
Quan l'Isaac va guanyar a Berlín el primer campionat del món, el tarragoní 
estava també concentrat a Alemanya per participar en aquell mundial de pista. 
En Florencio, però, es va posar malalt i tot i que va insistir a quedar-se per 
poder estar al costat dels seus companys i de l'amic Isaac, no li ho van deixar 
fer i el van enviar cap a casa. Des de Mont-roig va seguir per la televisió la 
prova americana i va veure com l'Isaac guanyava, amb Llaneras, el seu primer 
or mundial. Florencio es va emocionar i diu que “estava plorant com una 
magdalena quant als cinc minuts d'haver traspassat la línia d'arribada i haver 
aconseguit el títol mundial, l'Isaac em va trucar per telèfon“: 
 

—Com estàs? —li va dir el vilanoví.  
—Què vol dir, com estic? Si acabes de proclamar-te campió del món! —li 

contestà en Xavier 
 —Això és igual, jo et truco perquè vull saber com estàs tu —insistí 
l'Isaac. 
 —Bé, ara molt bé. Quan pugis al podi saluda’m a traves de la càmera. 
 —Ja ho faré! 
I ho va fer. Que serveixi d'exemple aquest detall per destacar la qualitat 
humana de l'Isaac, que per sobre dels èxits esportius, sobreposava els valors 
humans i els de l'amistat. 
 

� Àngel Edo, la connexió  � 
 

ngel Edo va ser un dels seus millors amics dins i fora de les curses. Es 
van conèixer per les Olimpíades Barcelona-92. L'Isaac, que llavors tenia 
només 17 anys, hi anava concentrat amb la selecció de pista. Les seves 

qualitats l'havien portat a participar, segons l'edat, amb les diferents seleccions 
nacionals d'aquesta especialitat. L’Àngel estava concentrat amb la de carretera. 
De seguida van connectar, van sintonitzar. Coincidien en moltes coses del món 
del ciclisme i tenien una filosofia de la vida molt semblant: viure-la i gaudir-ne. 
Tots dos coincidien també en l'amor per la velocitat i els cotxes. L'Isaac tenia 
un BMW M3, en va tenir tres. El primer era blanc, el segon platejat i el tercer 
negre. Sempre els portava de forma impecable. De caràcter també eren molts 
semblants, seriosos i tímids d'entrada, oberts i divertits quan la confiança ja 
estava establerta. Edo també coincideix que el vilanoví “era el millor esprínter 
del pilot; valent, decidit i a més tenia molt de caràcter”. 
Quan podien, entrenaven junts. Es trobaven a les costes i desprès feien el 
tomb cap a la carretera del pantà de Foix, pujaven les Ventoses, baixaven cap 
a Vilafranca i tornaven per Avinyonet i Begues. En algunes ocasions Edo 
l'acompanyava fins a Vilanova, perquè l’Àngel matinava més que l'Isaac. El 
vilanoví, aconsellat pel Paco, entrenava al migdia, a les hores en què 
habitualment es corria, d’aquesta manera tenia el cos acostumat als horaris de 
competició. En una ocasió, entrenant l'Àngel Edo, el Rafa Milà i l'Isaac prop 
d'Olesa, a l’Edo se li va trencar la patilla del canvi i va patir una aparatosa 
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caiguda. Com que en aquella zona no hi havia cobertura de mòbil, van 
aconseguir posar el gavanenc, ple de cops i de rascades, a sobre de la 
bicicleta i el van anar espitjant fins a Begues, a partir d'allà, com que fa 
baixada, no van tenir problemes. A mesura que anaven pedalant l'Isaac, tot i el 
dolor d'Edo, se n’anava fotent i li anava dient: “la patilla, la patilla”, en un símil 
que avui seria com el famós “cunyaaaaa”. Anys desprès encara de tant en tant 
l'Isaac li deia a Edo “la patilla, la patilla”. 
Tot i tenir característiques similars no eren competència a la carretera. Quan 
Gálvez va arribar al Kelme, Edo, que feia set anys que hi era, deixava l’equip 
per marxar al Milaneza Maia portuguès. “Si coincidíem en alguna carrera i el 
podia ajudar a preparar un esprint, ho feia. Jo no tenia les seves 
característiques, i en una arribada amb 200 corredors jo no tenia res a fer i ell 
sí.” Com a bons amics, l'un s’alegrava de les victòries de l’altre i les celebrava 
com a seves.  
 

�  Anècdotes � 
 
Al llarg d'aquest anys són moltes les aventures i desventures que va viure 
sobre la bicicleta o en relació amb ella. 
Durant una temporada el so del telèfon mòbil de l'Isaac era el de la rialla d'un 
nen petit. Estant a Mallorca en una casa rural durant una concentració de 
l'equip de l'Illes Balears, a l'hora de sopar es va emportar el micròfon inalàmbric 
de la megafonia de la casa i per sota la taula acostava el micròfon al telèfon. 
De tant en tant se sentia, davant l’estranyesa de tothom, la rialla d’aquell nen. 
Quant el van descobrir, la gresca va ser general.  
L'Isaac tenia cops amagats, i si hi havia corredors nous en alguna concentració 
de la selecció espanyola, sempre liderava el grup dels que els feien alguna 
novatada. Amb els anys es va convertir en un dels més veterans de l’equip, i 
era un autèntic mestre a l’hora de fer alguna malifeta a les noves 
incorporacions de l’equip. 
En una ocasió a Itàlia, i desprès d'una etapa del Giro, l'Isaac, el Sergi Escobar i 
el Joan Horrach es van perdre. Buscaven l'hotel de l'equip. Plovia i el terra 
lliscava. L'Isaac va voler agafar el mapa que portava a la part del darrere del 
mallot, i de sobte la bicicleta li va fer un estrany, va caure a terra i, tot fent una 
tombarella i amb l'impuls que portava, es va tornar a aixecar i, com si d'una 
reverència es tractés, va anar a parar davant d'uns italians a qui, com si no 
hagués passat res, plànol en mà els va demanar la situació de l'hotel. El Joan i 
el Sergi es petaven de riure. 
Una de les victòries més importants de l'Isaac en carretera és la del Criterium 
Internacional. De les poques que van emocionar el Paco. L’organitza la mateixa 
societat que el Tour de França i la zona d'arribada i el podi són els mateixos. 
L'Isaac va guanyar la 1a etapa de l’edició del 2005 a l'imposar-se en un ajustat 
esprint a l'alemany del T Mobile Erik Zabel. Era el 26 de març, en l'etapa que 
acabava a Meziers. 
Però poca gent sap que aquella etapa la va córrer amb roba deixada. Se li va 
perdre la maleta a l'avió que la vigília l’havia portat fins al nord de França. 
Seves només eren les sabatilles, perquè sempre les portava a la mà.  
Les sabatilles porten les cales a la mida que et fan sentir mes còmode sobre la 
bicicleta, i pots desenvolupar tota la força a les cames sense risc de lesionar-te. 
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A la Débora li recordava sovint que les sabatilles les havia de portar sempre a 
sobre. 

 

 
Entrant a meta desprès de la caiguda a l’etapa del Tour 

Hi ha una fotografia de l'Isaac que van 
fer la volta al món, una caiguda 
mentre disputava l'esprint a la 7a 
etapa del Tour del 2005, en la qual 
se’l veu a terra i com el pilot se li tira a 
sobre. Després, en una altra 
fotografia, es veu com arriba caminant 
a la línia d’arribada amb la bicicleta a 
la mà —mig destrossada— i 
arrossegant-la sobre una roda. 
 
Els periodistes, just arribar, li van 
preguntar què havia passat. Ell, 
impertorbable, amb el rostre seriós i 
entre la ironia i el mal humor, però 
captenint-se, va contestar: “El que ha 
passat és que volíem passar tots pel 
mateix lloc i no hi cabíem.” Sempre 
tenia respostes per a tot. 
 

 
Unes altres de les fotos i vídeos de què es va parlar molt van ser les de la 
caiguda de Gálvez i Cipollini al Giro del 2003. El terra lliscós per la pluja, una 
corba en els darrers metres i l'arribada ràpida a l'esprint, van provocar una 
caiguda que va ser molt comentada. Gálvez entra a la corba per l’interior, 
rellisca, arrossega “Supermario” en la caiguda, van a terra, discuteixen, i cap a 
l'hospital.  
Delmàs, al diari As, explicava: “El que Gálvez va intentar va ser passar el Rei 
Lleó pel mateix interior de la corba, jugant-se-la en busca de l'etapa com si fos 
Fernando Alonso als llacs d’Interlagos.” 
Un dels capítols més amargs de la vida ciclista de l'Isaac el va viure amb el 
seleccionador espanyol Jaume Mas, que va apartar durant una llarga 
temporada l'Isaac de l'equip estatal de pista. Tot i les pressions de Joan 
Llaneras i altres estaments del món del ciclisme, Mas no va canviar d'idea i 
Gálvez es va perdre els Jocs Olímpics d’Atenes del 2004. Segons Agustí 
Bernaus escrivia al diari Sport del dia 24 de juny, “aquesta enganxada 
s’arrossegava des de la seva època de juvenil”. El seleccionador es justificava 
dient que havia basat el seu criteri de selecció en les proves de la Copa del 
Món i el Mundial, en els quals Gálvez no havia participat per fer el calendari de 
ruta amb l'Illes Balears. El vilanoví no podia renunciar a la carretera, perquè era 
on es guanyava la vida, i sabia que a la pista amb poc entrenament en tenia 
prou. El 16 d'abril de 2006, penjant-se la medalla d'or a Bordeus, l'Isaac va 
deixar en evidència el seleccionador Jaume Mas. 
En el seu darrer estiu l'Isaac va córrer el Tour de França, i tot i que no el va 
poder acabar perquè va abandonar a la 12a etapa, sí que va ser a la festa que 
l'equip va fer a París per celebrar el segon lloc de Pereiro.  
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El gallec, després de la desqualificació de Floyd Landis, es proclamaria 
guanyador de la prova francesa. Pereiro recorda del sopar i la festa posterior 
que “tenia molt bona relació amb ell, encara que només havíem coincidit un any 
a l'equip. Es va passar el darrer dia del Tour dient-me “estrellita””. 
 
El diari Marca del 6 de febrer de 2003 qualificava l'Isaac de kamikaze i 
explicava que hi havia tres tipus d'esprínters: els homes potents com Cipollini, 
els més complets com Freire, i els kamikazes de curta distància com Gálvez, 
que substitueixen amb habilitat la seva manca de potència i tenen una punta de 
velocitat tremenda en els darrers 20 metres. McEwen n’és un altre exemple. 
 

�  L’accident  � 
 

 l’Isaac Gálvez la mort el va sorprendre a la pista. En el lloc mes segur, 
que més coneixia, on més a gust es trobava i que més renom li ha havia 
donat. La pista que tanta vida li va donar, també la hi va prendre. Li va 

arribar la mort fent el que més li agradava i de forma  tan ràpida com quan 
disputava un esprint. Ni se'n va adonar. Eren dos quarts d'una de la matinada 
de dissabte a diumenge del dia 26 de novembre de l'any 2006. A Bèlgica 
participava en els Sis Dies de Gant a la prova americana, que disputava, per 
descomptat, amb el seu inseparable Joan Llaneras. Eren els novens Sis Dies 
que corrien junts, i ho feien orgullosos, amb el seu mallot irisat que els 
acreditava com a campions del món. La prova belga és una de les de més 
prestigi del calendari europeu. Creada l'any 1922, arribava a la seva 66a edició. 
La parella campiona del món ocupava la segona plaça de la classificació 
general. A manca de la darrera jornada, aspiraven a tot. El velòdrom Kuipke de 
Gant era una festa. Estava ple a vessar d'un públic que premiava i valorava 
l'esforç dels ciclistes i estava gaudint de la darrera cursa de la nit. A l'Isaac li 
agradava participar en aquestes proves de sis dies per l'ambient que es vivia i 
perquè  sentia que es valorava l'esforç dels ciclistes.  

 

 
Relleu amb Llaneras als sis dies de Gante 

Faltaven 10 minuts perquè acabés la 
prova. Gálvez remuntava per iniciar un 
atac. Acabava de rebre el relleu, el cop 
de la mà d'en Llaneras. L'última 
encaixada de mans de l'amic. Anava a 
uns 55 km per hora quan es va 
enganxar amb el manillar del belga 
Dimitri de Fauw i va anar a topar amb 
la tanca exterior de l'anella del 
velòdrom. Va ser una caiguda ximple, 
de les moltes que es produeixen a la 
pista. En un primer moment ningú no 
hi va donar importància, però en veure 
les cares dels metges i els esforços 
que feien per reanimar-lo, tothom va 
emmudir. El seu company Llaneras no 
el va deixar ni un moment. 

 

A 
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L’organització va suspendre la carrera i el públic en un silenci molt respectuós 
va abandonar el recinte. Ningú sabia què passava, però tothom pensava en el 
pitjor. Van intentar reanimar-lo a la mateixa pelouse, però tots els esforços van 
ser inútils. Una ambulància el va traslladar a l'Hospital Universitari de Gant, on 
es va certificar la seva mort. La autòpsia que se li va practicar va certificar que 
s'havia produït a l'acte. La fractura d’alguna costella li havia afectat el cor, 
aquest cor tan gran que tenia per compartir amb tots els que volien alguna cosa 
d'ell. Aquest cor tan gran, ple de bondat pels que gaudien de la seva amistat i 
companyia, i que s’accelerava fins al límit per disputar de forma valenta i 
decidida una victòria, havia deixat de batre. L’ultima imatge que guardà l'Isaac 
en les seves retines va ser la de la pista que tants èxits li havia donat. 
Possiblement no se’n va adonar, no va tenir ni temps. La vida li va marxar amb 
la mateixa rapidesa amb què disputava els esprints. Ens deixava un campió, 
dins i fora de la pista. 
 

�  El comiat  � 
 

om acostuma a passar malauradament en molts casos, la mort serveix 
per despertar, presentar i donar a conèixer aquell convilatà que hem 
tingut tota la vida al costat, que sabem el que ha aconseguit, però al qual 

no hem sabut valorar en la seva justa mesura. Els reconeixements s'han de fer 
en vida i a l'Isaac se li van fer, tot i que molta gent es va adonar de la vàlua 
d'aquest vilanoví amb la seva pèrdua. 
Una veïna, la Maria, no es va adonar de qui era l'Isaac fins que va morir. Com 
tothom, sabia que era un gran ciclista, però la seva dimensió humana i personal 
la va descobrir Vilanova aquells fatídics dies de finals de novembre. 
És ben cert que la seva mort va ser tràgica, i això va provocar el gran  ressò 
mediàtic que va tenir. Però també ho és el fet que era un gran campió, un dels 
millors del país. Mitjans de tot el mon van explicar el seu òbit. 
Aquell diumenge es corria el Criterium Ciutat de Múrcia i els corredors van 
dubtar de prendre la sortida. Al final van competir perquè, tal com va dir el seu 
company Alejandro Valverde, “l'Isaac hagués decidit córrer, així era la seva 
personalitat”. Els ciclistes li van dedicar la cursa. 
Des que a primeres hores del matí d’aquell dia 26 la notícia es va començar a 
escampar i a córrer, la plaça de la Diputació es va anar omplint d’amics, 
familiars i coneguts de l'Isaac i de la família Gálvez López. Ningú se’n sabia 
avenir. Tothom els volia fer costat. A les 12 del migdia els Bordegassos 
celebraven a la plaça de la Vila el Dia de la Colla. Un emotiu minut de silenci va 
obrir la diada. 
La Cova d'en Joan, que tantes vegades havia estat punt de trobada per als 
amics i la família de l'Isaac, també ho era per retrobar-se pel seu comiat. El 
Juan i la Mari van servir i atendre tots els que s’hi acostaven. Alguns, vinguts 
de molt lluny. 
Dimarts a mig matí es va instal·lar la capella ardent del ciclista vilanoví. A les 4 
de la tarda es va fer l'acte de comiat, un funeral laic, un dels més multitudinaris 
que s’han fet a Vilanova. Més de 2.000 persones van omplir el Pavelló 
Poliesportiu del Garraf per donar-li l'últim adéu. Amics, companys, coneguts, 
personalitats del món de l'esport i molta gent anònima van voler fer costat a la 
família en aquests moments tan dolorosos. 

C 
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La cerimònia de comiat va ser senzilla i molt breu. L'alcalde de Vilanova, Joan 
Ignasi Elena, que va estar acompanyat de tots els portaveus dels grups polítics 
amb representació municipal, visiblement emocionat, feia tan sols un mes havia 
casat l’Isaac i la Davinia,  va expressar “el dol de la ciutat envers la pèrdua d'un 
convilatà tan apreciat” i va dir que “cal mantenir viu el seu record”. Elena va 
afirmar l'amor de Gálvez per la ciutat i que era gran “no per les seves victòries 
esportives, sinó per la seva autenticitat, humilitat i lliurament personal”, i va 
anunciar que per mantenir viu el seu record el nou pavelló que es construirà a 
la zona esportiva portarà el nom d’Isaac Gálvez i que, a títol pòstum, se 
l'anomenarà fill predilecte de la ciutat.  
En nom de tots els esportistes, el jugador del CF Vilanova, Santi Triguero, va 
destacar la qualitat humana i professional de l'Isaac, a qui va qualificar 
d’“esportista excepcional i persona absolutament entranyable i senzilla”. 
Desprès dels parlaments, una sentida interpretació al violoncel del “Cant dels 
ocells” va posar la pell de gallina i va omplir de llàgrimes els ulls de bona part 
dels assistents. Un llarg aplaudiment de més d'un minut va trencar el 
respectuós silenci que havia presidit tota la cerimònia i va acomiadar la sortida 
del fèretre amb el cos del ciclista. 
A banda de les autoritats locals i comarcals i dels presidents dels club de 
Vilanova, van ser moltes les personalitats del món de l'esport que es van 
aplegar a Vilanova. Es va poder veure el  director general del Consejo Superior 
de Deportes, Rafael Blanco; el president del COE, Alejandro Blanco; el 
secretari general de l'Esport de la Generalitat, Manel “Lolo” Ibern; el president 
de la Federació Espanyola de Ciclisme, Fulgencio Sánchez; els directors de 
l'Illes Balears, Eusebio Unzué i José Miguel Echávarri, acompanyats de tot 
l'equip amb el campió del Tour, Oscar Pereiro; i els ciclstes Joan Llaneras, 
Àngel Edo, Joan Antoni Flecha, Rafa Milà, Melcior Mauri, Josep Lluís Laguia, 
Celestino Prieto, Vicenç Iturat o el veterà Miquel Poblet. També hi era un 
emocionat Patrick Sercu, exciclista i organitzador dels Sis Dies de Gant. 
L'Ajuntament va decretar tres dies de dol i la senyera de la Casa de la Vila va 
onejar a mig pal. Tots els clubs de la ciutat van guardar un minut de silenci en 
totes les competicions que van disputar. 

 

 

Un any després, l'organització dels Sis Dies 
de Gant va homenatjar el corredor vilanoví. 
Abans de començar la competició, 
organitzadors, autoritats i participants van 
descobrir una placa en memòria de l'Isaac.  
 
El ciclista suïs Bruno Risi la va descobrir i el 
belga Iljo Keisse hi va dipositar un ram de 
flors. 
 
 
 
Isaac Gálvez López va néixer a Vilanova i la 
Geltrú el 20 de maig de 1975, i va morir a 
Gant, Bèlgica, la matinada del 26 de 
novembre de 2006.  
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� LA CARRERA ESPORTIVA EN TITULARS � 

 
 banda de les revistes especialitzades en ciclisme de tot el món, l'Isaac 
va aparèixer a la revista Hola del  4 de novembre del 1999 amb motiu de 
la seva primera medalla d'or en un campionat del món de pista. 

Recordem alguns dels titulars que poden explicar la trajectòria esportiva de 
l'Isaac. 
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� PALMARÈS� 

 
l palmarès de l'Isaac Gálvez es molt ampli. En categoria infantil, cadet i 
juvenil, va guanyar moltes de les competicions en què va participar tant 
en carretera com en pista. A partir de la categoria d’elit les victòries mes 

importants en la seva carrera van ser les següents: 
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PRINCIPALS COMPETICIONS MUNDIALS GUANYADES EN PISTA: 
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VICTÒRIES I PRINCIPALS LLOCS EN CARRETERA EN LA SEVA 
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
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L’Isaac amb 11 anys, celebrant el primer  

aniversari de la Bébora 
 
 

Els tres germans Gálvez 

 
Al podi per un torneig de la Festa Major  

a la Rambla de Vilanova 
Corrent de cadet amb la UC Vilanova 
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Corrent amb el MACO, guanya la 

XII Volta al Vallès 
Com a amateur guanyant l’any 1994 el Cinturó Int. Mallorca 

 
En un campionat d’Espanya, a València 

Als Jocs Olímpics de Sydney 2000 

  
Amb l’Antonia, la mare, al terrat de casa 

Amb els pares, germans i la Davinia, a Burdeos celebrant 
el segon campionat del món. 

 
Caiguda en una etapa del Tour A Santo Domingo amb els Kelme. 

(Gutierrez, Leandro, Sevilla i Belda) 
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D’aquest opuscle s’ha n’ha fet una edició de 600 exemplars 
 

Vilanova i la Geltrú 
abril de 2008 

 


