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LES LLÀGRIMES DE BELOKI 
Joan Vives Ribó 
 
Un dia d’aquest setembre passat estava mirant la Vuelta Ciclista a España per TV, i va donar 
la casualitat que aquella jornada havia de passar un fet insòlit, no pel fet en si mateix, sinó 
per la transcendència emocional que va tenir en els medis de comunicació. Resulta que el 
líder fins llavors, el corredor de l’ONCE, Joseba Beloki, es va enfonsar en una etapa de 
muntanya, perdent més de 20’ respecte del nou líder, i esborrant així qualsevol possibilitat 
de guanyar el certamen.  
 
Això és un fet remarcable, però en absolut estrany pels qui segueixen el ciclisme. El curiós 
del cas és que, en temps real, és a dir, mentre estava passant, comentaristes i càmeres de TV 
van fer un marcatge brutal del corredor enfonsat, gravant amb tot detall les llàgrimes que 
anava deixant anar mentre pedalejava ja sense forces, impotent i emocionalment trencat, cap 
a Ordino. Els seus companys l’intentaven consolar sense èxit. La lectura dels comentaristes 
era que, al Joseba, tan bon home com és, li sabia un greu terrible haver fallat al seu equip i 
haver tirat per terra tot el treball realitzat. 
 
Jo, mentrestant, anava pensant: aquest home està sotmès a una demanda de treball ja de per 
si molt exigent, però agreujada per l’autoexigència de sortir com a favorit i la pressió 
(encara novedosa per ell) de sortir com a líder no només de la cursa, sinó de l’equip més 
poderós fins al moment. Total: una gran muntanya, molt més alta que la d’Ordino. I va i 
resulta que es queda sense forces, que alguna cosa passa i fa que les cames no li vagin. 
I vinga córrer tots a buscar la causa d’això. “Una pájara”, un virus, unes dècimes de febre... 
Trenta mil anàlisis després la cosa és clara: una infecció vírica a les vies respiratòries, sense 
altres símptomes que la debilitat. 
 
Suposem que és així. Que el corredor va sortir minvat de recursos. I això va fer que la 
muntanya fos massa alta per a les seves forces... Però quina muntanya? Si només hagués 
estat Ordino, la muntanya a superar, fins i tot amb el virus ditxós, hagués perdut 20’? Crec, 
sincerament que no. En Beloki estava pujant una altra muntanya... i dissortadament, no tenia 
ningú al costat que li digués que s’havia equivocat, que la muntanya no era aquella, que 
s’havia de concentrar només en Ordino i exprimir les forces per arribar a Ordino, i no més 
enllà. 
 
Metges, fisiòlegs, dietistes, preparadors físics, directors d’equip, mecànics, coordinadors de 
logística... potser han trobat una resposta per justificar les llàgrimes de Beloki. Però, on era 
el professional que hagués permès a Beloki acabar l’etapa a Ordino, i no deixar-lo sol pujant 
un port de muntanya que només ell tenia al cap? 
 
Tants diners invertits, tants esforços malbaratats, tanta publicitat perduda... I no faran res per 
a reduir les possibilitats que això no torni a passar? No se n’adonen que al equips hi falta un 
professional? 
 
La resposta, tristament, sembla ser que no... Ara potser seré jo qui es posi a plorar... 
 


