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DOL ALS HIPÒDROMS ESPANYOLS

Ningú com Carudel
La mort, als 74 anys, del millor genet espanyol fa recordar èpoques
glorioses H El ‘Rubio de Oro’ va guanyar 1.451 carreres en 31anys
EFE

es va sentir estranger i així ho va expressar en multitud d’ocasions.
Amb 19 anys va arribar a Madrid
per muntar Abe de Fuego, del propietari José Gandarías, i ja s’hi va quedar tota la vida. Carudel explicava
sempre l’anècdota que Abe de Fuego
no era el millor nom per a algú que
volgués aprendre espanyol. Resulta
que Abe, amb b, es devia al fet que
Gandarías, molt amic del músic català Xavier Cugat –aleshores casat
amb la cantant americana Abbe Lane–, va decidir honrar la seva amistat canviant el nom de la seva euga
Cucaracha per Abe de Fuego.

Crea escola

33Carudel va iniciar la seva carrera a Espanya el 1957.
JOSÉ I. CASTELLÓ
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Si a algú li preguntessin pel nom
d’algun esportista del desconegut
món de les carreres de cavalls segur que la resposta seria Claudio
Carudel. Fins i tot per als que no
han vist mai un pura sang. Aquesta
és la imperdurable empremta que
ha deixat a la memòria de moltes
generacions el millor genet de carreres de cavalls a Espanya, mort,
diumenge passat, en un hospital
madrileny, al 74 anys d’edat.
Carudel va ser un luxe per al turf
espanyol. Un as del fuet. L’esportista d’aquesta especialitat més premiat i estimat per tothom. Sempre
va mostrar als aficionats i als cavalls un respecte impropi en un
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ALTRES OFERTES
COTXES COMPRES
NO BUSQUEM GANGUES a l'acte i efectiu. Turismes, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc, 160 jt. Diag.
670 539 999 i 670 537 777

COTXES VENDES
MEGANE Gt 1.5 Dci Privilege, 07, Fe, 8.800€ Serauto 9 93 473 25 32
KANGOO Dci 1.5 Cerrada, 08, Fe, 4.500€ Serauto
9 93 473 25 32
CLIO Dci 85cv, 08, Fe, 7.700€ Serauto 9 93 473
25 32
LAGUNA Gt 1.9 Dci, 05, Fe, 6.990€ Serauto 9 93
473 25 32

món de trampes i enveges. Tot un luxe per a l’afició, que el va admirar
pel seu virtuosisme a sobre del cavall
i per les seves bones formes, estil i
llenguatge fora de les pistes.

Un anglès nascut a França
Durant els seus anys de competició a
Espanya (31 temporades en total, entre 1957 i 1988), va guanyar 1.451
carreres, 18 campionats de joqueis i
106 grans premis. Un historial increïble que, difícilment, podrà igualar
cap genet espanyol.
Encara que Carudel va néixer a
França, a Chantilly, el bressol de les
curses del país veí, tenia la nacionalitat anglesa, perquè anglesos eren
els seus progenitors. A Espanya, mai

En poc temps el Rubio de Oro, com li
deien els aficionats, va aconseguir
captivar l’afició espanyola. «Jo no
era un gran genet quan vaig venir a
Espanya, no muntava bé, però la
gent m’elogiava tant, tant, que em
van obligar a no defraudar-los», va
dir en una ocasió. I així va ser. En poc
temps va canviar la forma de muntar dels seus companys i no va parar
de triomfar. Va fer que el ciutadà
corrent el conegués més que ningú
de l’hipòdrom perquè l’anomenaven als mitjans de comunicació i
semblava que, en aquest món estrany i particular de les carreres, només guanyava ell. Quan la gent deia
que només ell era capaç d’obrar miracles sobre un cavall, sempre responia amb senzillesa i sinceritat: «Un
joquei no pot fer miracles, però sí
pot perdre carreres guanyades».
A qui sí que va fer perdre moltes
carreres va ser als seus contrincants.
Entre tots, els que van muntar per a
Ramón Mendoza, l’expresident del
Reial Madrid, que mai va aconseguir
amb tots els seus milions fitxar el Rubio de Oro, confés seguidor madridis-

Carudel va estar en actiu
durant 31 temporades i va
guanyar 106 grans premis.

LA MODÈSTIA DEL MILLOR

«Jo no era un gran genet
a l’arribar a Espanya, però
la gent m’elogiava tant,
tant, que en vaig aprendre
per no defraudar-los»

carrer 1
Bielsa torna a entrenar
i respon a l’Athletic
FUTBOL 3 Marcelo Bielsa, el tècnic argentí, va tornar ahir als entrenaments després d’una setmana en
què a penes va aparèixer per Lezama
i es va témer que deixava el club basc.
De totes maneres, Bielsa va respondre ahir a l’Athletic a través del seu
compte de Facebook. «Puc acceptar
que em desautoritzin, però no que,
indirectament i sense demostrarho, s’indiqui que falto a la veritat»,
diu en un comunicat. «El que va passar modifica la forma de relacionarnos», afegeix. El tècnic dóna a entendre que sols parlarà amb Amorrortu. «Mantinc el compromís que vaig
assumir amb la institució», diu.

ta, que sempre va mostrar devoció
pels colors del seu patró, la família
Blasco Villalonga.

L’última carrera
Carudel va deixar de muntar el 14 de
febrer del 1988. Després va passar a
ser entrenador i amb la reobertura,
el 2005, de l’hipòdrom de La
Zarzuela, es va convertir en el director de l’Escuela de Aprendices. L’any
2007, els gestors de l’hipòdrom van

