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Un altre anti-Márquez
El francès Fabio Quartararo, de 20 anys, és l’últim jove pilot
cridat a complicar-li la vida a l’heptacampió de motociclisme
EMILIO PÉREZ DE ROZAS
MONTMELÓ

33 A Qatar 8Fabio Quartararo i Marc Márquez.

El Madrid, diuen, acaba de
fitxar l’hereu de Leo Messi. És japonès i es diu Takefusa Kubo. Sabem que hi ha i hi ha hagut (i
més que n’hi haurà) un munt de
nous Messis, però allà continua
el gran Leo al cim del món, mentre comensals com Neymar Jr.
cauen de la taula.
Amb Marc Márquez sembla
que passa una cosa semblant. El

mateix que va passar amb el ja
mític Valentino Rossi, que després de nou títols i 115 victòries,
porta 31 grans premis sense guanyar i nou anys perseguint el seu
desè títol. ¿Per què? Perquè el Doctor sí que ha trobat el seu hereu.
Fa anys, des del flamant, prodigiós o precoç 2013, que el tron de
Rossi l’ocupa el cerverí.
I, sí, des de fa 10 anys, el
pàdoc anuncia l’arribada de
l’anti-Márquez. No cal que els fa-

ciliti la llista, perquè vostès coneixen bé els seus noms. Gairebé
tots ja han arribat a la graella de
MotoGP. L’últim és un graciós
francès anomenat Fabio Quartararo (Niça, 1999), en el seu moment apadrinat pel mànager de
Márquez, Emilio Alzamora, que
s’anava a menjar el món a
mossegades i a gastar l’asfalt
amb els seus genolls i cul com si
fos una excavadora, però que va
malgastar un munt d’oportunitats després de proclamar-se
dues vegades campió d’Espanya.

El ‘rookie’ de l’any
Com passa de vegades (i de vegades no), Quartararo ha canviat de
la nit al dia: ha entrat al nou
equip Petronas Yamaha de MotoGP i, amb una moto satèl·lit,
s’ha convertit –ell sí, no Danilo
Petrucci (Ducati) ni Àlex Rins
(Suzuki), ja guanyadors– en el
gran rookie del Mundial.
El Diable, com li agrada que li
diguin, sobrenom que porta
gravat al cul (de la seva granota), va aconseguir ahir, a Montmeló, el millor crono el primer
dia d’entrenaments del GP de
Catalunya i aspira avui a la pole

Si guanya demà, el
‘Diable’ substituirà
Márquez com
el guanyador més
jove de la història
(segona, ja que a Jerez ja li va
arrabassar el rècord de poleman
més jove de la història a Márquez). Bé, en realitat aspira a
més: li vol treure demà el
rècord de guanyador més jove
d’un GP a l’heptacampió català.
És la seva última oportunitat
per a una gesta així: Márquez va
guanyar el seu primer GP, als
EUA, als 20 anys, 2 mesos i 2
dies, i Fabio demà tindrà 20
anys, un mes i 25 dies. «No
m’estranyaria que ho aconseguís», va dir ahir Márquez, «tot i
que una cosa és una volta ràpida
i una altra de molt diferent, i en
aquest cas fins i tot dolorosa, tenir ritme per 24 voltes».
I, a més, el Diable està corrent
de miracle, perquè el doctor
Xavier Mir el va operar (amb
èxit) de la síndrome compartimental que patia al braç dret i
tant avui com demà haurà de
medicar-se per no tenir dolor.
Difícil guanyar, sí. H

