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Nico Terol, pilot

«Les biografies d’esportistes
m’ajuden a aprendre sobre la
meua vida professional»
Nico Terol és pilot de motociclisme
i fou campió del món de 125cc la
temporada de 2011. Es va iniciar
en el món del motor quan la seua
família el va apuntar a la Fórmula
de Campions del circuit Ricardo
Tormo de Xest, tot i que l’afició li
venia des de xicotet. L’alcoià explica
que, abans de tindre moto, passava
el temps damunt la bici i amb una
bossa d’aigua simulant el dipòsit
de la gasolina. Ser el primer en la
seua categoria és per a ell arribar on
sempre havia somiat: «Aconseguir
el que et proposes et dóna molta
motivació per a seguir lluitant i per
a posar totes les ganes en allò que
desitges en la vida».
Però a banda del motociclisme, a Nico Terol també li agrada
el cinema, l’esport en general i la
lectura. Confessa que de xicotet
li costava parar atenció als llibres
perquè era molt actiu, però gràcies

a l’afició de sa mare es va acostumar a portar sempre un llibre entre
mans. De tots els gèneres, es queda
amb les biografies, especialment
les dels esportistes; assegura que
li permet aprendre molt sobre la
seua vida professional. Li agrada
llegir en els avions, perquè hi passa
moltes hores, però també a casa,
especialment els dies que plou.

«Llegir en valencià serveix
per incorporar noves
paraules al vocabulari»
L’esportista també considera important que els valencians lligen en
la seua llengua, per a poder mantindre-la. A més, també creu que
pot enriquir el nostre vocabulari:
«Ens serveix per a incorporar noves paraules al nostre llenguatge, i
als que no coneixen la llengua per
aprendre-la poc a poc».
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I dissabte, 11 de juliol

Enguany Nico Terol comença una nova aventura amb les Superbikes.

L’amor com a força per aconseguir allò que volem
Nico Terol és d’Alcoi, tot i que
sempre ha viscut a Bocairent. De
la seua ciutat natal destaca alguns
llocs molt bonics com la Font Roja,
per vore tota la ciutat d’Alcoi de
nit, sobretot a l’estiu, o també el
Preventori, i per descomptat els
ponts que la travessen. Tot aquest
entorn serveix d’escenari per al
llibre que apareix hui, de la també

alcoiana Mercè Climent. Una història en què el protagonista també
fa els seus somnis realitat. No debades, el pilot confessa que Alcoi
té racons molt romàntics, i apunta
que l’amor és el que ens dóna força
per a continuar en molts moments
i aconseguir allò que volem. Així
ocorre en Amor a la ciutat dels
ponts.
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