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“UN MODEL DE PERSONA I D’ESPORTISTA (DEL PRÒLEG DE RUBÈN PERIS,
PRESIDENT DE LA “VOLTA” A CATALUNYA)
Una setmana després del seu primer gran triomf a la París-Niça, en Xavier Tondo es
va convertir en el protagonista de la “Volta” a Catalunya. Es corria l’etapa reina entre
Sant Esteve d’en Bas i la Seu d’Urgell. Ja des de primera hora del matí, la petita vila
bullia d’ambient; tothom volia veure, saludar i fotografiar-se amb el seu ídol; desitjar-li
sort. Els anys que portava vivint a la Garrotxa l’havien convertit en una persona
estimada i un ciclista admirat. Com n’estaven (i n’estan) d’orgullosos els garrotxins de
poder dir que en Tondo és dels seus! Fins i tots els nens i nenes del parvulari el van
anar a saludar, i ell no va escatimar ni una paraula ni un somriure a ningú. És aquest
l’autèntic ambient de la “Volta”, entre cosmopolita i casolà; amb els camions dels
equips i tot l’acoloriment que la cursa aporta a cada lloc per on passa, i la gent del

poble enmig del batibull saludant a un i a l’altre. […]
Amb el seu gran humanisme a peu de carrer i la seva enorme qualitat com a
esportista professional demostrada a la carretera,
en Xavier Tondo va dignificar la seva feina i la va
coronar amb els llorers dels campions
indiscutibles, aplaudits i estimats. És per això que
la seva gent: la família primer, els amics que tant
el van ajudar a ser ciclista, els companys de
bicicleta, els directors esportius que van confiar
en ell i els seus conciutadans, poden estar ben
satisfets d’haver compartit amb ell la vida. La
seva manera de ser, com a ciutadà i com a
esportista, serà sempre la garantia que no
l’oblidarem.”
Sinopsi: Abans de pujar al podi de l’etapa reina de la
París Niça de 2010 en Xavi Tondo parla un moment
amb Bernard Hinault. Ell admira el cinc vegades
guanyador del Tour, i li explica com ha vençut gràcies
a perseverar en l’esforç, com ha fet sempre. El bretó
somriu escoltant el ciclista de Valls i li recorda que l’obstinació ben portada és agraïda.
Aquell noi li recorda a ell de jove, quan li deien le petit blaireau (‘el petit teixó’), per la
seva tenacitat i propòsit. Com li diran a en Tondo? Xavier Tondo, el triomf de
l’obstinació és la història d’un home que tenia un somni: ser un gran corredor
professional des de la humilitat i l’honestedat.
Rafael Vallbona (Barcelona 1960) és escriptor i periodista. Ha publicat una
cinquantena de títols dels gèneres més diversos i alguns han estat traduïts a diferents
idiomes. La seva passió pel ciclisme l’ha portat a participar en nombroses curses tant
de carretera com de muntanya i ha fet alguns viatges en bicicleta dels quals n’ha escrit
sengles llibres. És autor del llibre “Volta” a Catalunya 1911-2011, un segle d’esport i
país, publicat a Cossetània Edicions.
Extractes del llibre:
“Quan finalment entra a meta i alça
els braços el comentari de la
televisió és que la seva ha estat
una victòria molt meritòria després
d’una escapada tan llarga i amb
tants colls de muntanya. Els que
uns minuts abans no donaven ni
cinc per ell, ara li rendeixen
honors. L’esport professional és
així, en Xavi ho sap, però no per
això desisteix mai de l’entusiasme,
la voluntat de treball i l’esforç que avui l’han portat fins aquesta victòria.
I demà…
—Necessitava aquesta oportunitat —diu en baixar de la bicicleta mentre tot el seu
equip el felicita. La sisena etapa de la París-Niça de l’any 2010 es corre el dia 12 de
març entre Peynier i Tourrettes-sur-Loup. Amb 220 quilòmetres, cinc colls de tercera,

dos de segona i el Col de Vence, de primera, a només 20 quilòmetres de l’arribada, és
l’etapa reina, la jornada que molts ciclistes tenen marcada a l’agenda. En Tondo no, ell
té marcades totes les etapes de totes les curses. […]
“ T o n d o havia nascut a Valls el 5 de
novembre de 1978 i ja de petit, seguint
l’estela d’un altre gran corredor local, Miquel
Àngel Iglesias, va decidir que els esforços
més durs de la seva vida no serien per
aixecar castells com fan tants joves de la
ciutat a les colles Joves i Vella, sinó per
pedalar. I ho va aconseguir, amb 24 anys
va debutar com a professional al PaterninaCosta de Almería.
Conseqüent amb aquest caràcter patidor
que els castells confereixen a la gent de
Valls, Xavi Tondo va tenir sempre clar el
camí que calia prendre com a ciclista
professional.
[…] després d’haver corregut en el Babot-Gaia portuguès (2004), en el frustrat projecte
d’equip professional català Catalunya-Àngel Mir (2005), en el Relax-GAM (2006), en el
LA Aluminios MSS (2007-08) i en l’Andalucía Caja Sur (2009), la bona sort de qui se la
treballa li va donar l’oportunitat de demostrar la seva vàlua el 2010 en el Cervélo Test
de Carlos Sastre. En aquesta temporada Tondo va aconseguir algun dels millors
resultats de l’equip: una etapa a la París-Niça i l’etapa reina i el segon lloc a la general
a la “Volta” a Catalunya. Quan Unzué va trobar patrocinador per al seu equip, el mític
Banesto d’Indurain, no va dubtar a oferir una plaça al corredor de Valls. La resposta
del ciclista va ser, com sempre,
abnegada, soferta: el passat mes
d’abril va guanyar la volta a Castella i
Lleó, en el que es va convertir el
primer triomf important de l’esquadra.
A més dels triomfs ressenyats Xavier
Tondo havia guanyat la Subida al
Naranco, la Vuelta a Portugal i el
trofeu Joaquim Agostinho. També
s’havia adjudicat etapes en la volta a
l’Alentejo, el Tour de San Luis
(Argentina) i les voltes a Astúries i
Andalusia, fins que aquella maleïda
porta de garatge dels apartaments on s’hostatjava a Sierra Nevada mentre preparava
el Tour li va impedir seguir escalant més amunt, com fan els castellers de la seva
ciutat.”
De l’article «Xavier Tondo, el ciclista conseqüent», article publicat
al diari El Mundo el 23 de maig de 2011
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