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A
l principi de la dècada de 1920, un jove, fill d’un ferrer que 
tenia una botiga de bicicletes al Japó, va veure un anunci 
de Tokyo Art Shokai, una companyia dedicada a la «manu-
factura i reparació d’automòbils, motocicletes i motors de 

gasolina». I li va escriure una carta.
A final dels anys setanta, un jove corredor dels Estats Units va veu-

re el senyor Soichiro Honda i el seu equip de carreres a Wide World of 
Sports, de l’ABC. Va ser com una llampada.

A final dels anys noranta, un nen de quatre anys, a Espanya, va de-
manar una moto als seus pares. Així emprenia el seu camí.

Tres persones de tres parts del món, tres trajectòries individuals, tres 
camins, tres vides que es creuen.

Vaig conèixer Marc Márquez el mes de juny passat. Havia anat a 
Alpinestars, a Bordeus (França), el dia 7 d’aquell mes, i l’endemà m’havia 
citat amb un distribuïdor de la firma alada, just a l’altra banda del carrer. 
Així és com va anar.

Casey Stoner va posar les rodes en moviment quan va anunciar la 
seva retirada de la competició en finalitzar la temporada de MotoGP 2012. 
Com que aquell mateix any el Marc participava en el Mundial de Moto2, 

vaig presenciar algunes curses se-
ves. Vaig poder descobrir-hi una 
enorme voluntat i una gran habi-
litat per controlar la moto absolu-
tament al límit, fins i tot una mica 
més enllà, i ser capaç de fer-ho 
volta rere volta, cosa encara més 
admirable.

En la primera cursa del Marc 
sobre una MotoGP a Qatar, Jorge 
Lorenzo va sortir primer i va con-
trolar la prova. El Marc i Dani Pe-
drosa lluitaven pel segon lloc quan 
Valentino Rossi els va superar. El 
Marc es va enganxar a Valentino 

Vides que 
es creuen

Per Freddie Spencer

i va deixar enrere el Dani, senyal que podia augmentar el ritme quan 
calgués. Un podi en el seu primer MotoGP va ser un bon indici de per 
on aniria la temporada: cada cop estaria més fort i cada cop més a prop.

Un dels principals recursos del Marc és que és molt bo frenant i 
canviant de direcció. Al començament de la meva carrera m’esforçava 
constantment per ser decisiu en les frenades i en el moment de canviar 
ràpidament de direcció fins i tot amb la moto molt inclinada, i així que 
podia la situava en posició de poder accelerar. Els pilots més eficaços en 
les frenades i en els canvis de direcció durant la temporada passada van 
ser el Marc i el Jorge, que al final van acabar primer i segon del Mundial. 
No va ser pas casualitat.

Al nou Circuit de les Amèriques, a Austin (Texas, Estats Units), el 
Marc va aconseguir arrencar primer, però va entrar una mica passat en 
el primer revolt i en va sortir massa obert. El Dani el va avançar però des-
prés de seguir-lo durant diverses voltes, poques, el Marc el va superar. I 
va guanyar la cursa. I va batre el meu rècord com a guanyador més jove 
de la categoria reina. I tot això, només un dia després d’establir un nou 
rècord com el corredor més jove que aconseguia la pole position. Per sort, 
vaig poder veure aquesta cursa a la televisió mentre assistia a un esde-
veniment de motos clàssiques a Imola, el circuit italià on vaig guanyar el 
meu primer campionat de 500 cc i vaig batre el rècord de Mike Hailwood, 
fins aleshores el campió més jove de la màxima cilindrada. Aquella nit, 
mentre seia al costat de Phil Read veient el GP d’Austin, vaig tenir un 
pressentiment.

El 10 de novembre, el Marc va acabar tercer en l’últim gran premi de 
la temporada a Xest (València) i es va poder assegurar el títol mundial 
de MotoGP. Era, sí, l’última cursa i l’ambient estava en màxima tensió. 
El Marc havia tingut un gran avantatge de punts, que va disminuir con-
siderablement durant la darrera part de la temporada; el 1983, jo també 
disposava d’un bon avantatge inicial, però Kenny Roberts se’m va acos-
tar durant la segona part del campionat. Si el Kenny guanyava a l’última 
cursa, jo havia d’acabar segon per guanyar el títol; el Marc, però, per ser 
campió no podia situar-se per darrere del quart lloc a València en cas que 
guanyés el Jorge. Tenia un cert avantatge sobre mi.

«[...] vaig presenciar algunes 
curses seves. Vaig poder 
descobrir-hi una enorme voluntat 
i una gran habilitat per controlar 
la moto absolutament al límit...».

Pròleg

«Els rècords existeixen perquè 
puguem compartir la història i 
marcar-ne les fites. [...] Persevera, 
lluita, s’estavella, supera els 
obstacles i acaba imposant-se 
amb un somriure».
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Només uns quants, basant-se en pures matemàtiques i probabilitats, 
poden assolir la grandesa del senyor Honda o de Marc Márquez.

Ser el campió més jove de la història de la màxima categoria del mo-
tociclisme ens recorda la puresa amb què vam començar la vida i la im-
portància de ser uns nens sense por del fracàs, amb fe en les nostres 
possibilitats i amb la voluntat, el coratge i la decisió de mantenir «gas a 
fons» davant del dubte.

És possible que només amb paraules no puguem descriure la transi-
ció de la llum en travessar els núvols quan el sol es pon damunt del mar. 
Igual que el sol, tothom té un camí, un destí, un propòsit i una respon-
sabilitat. Gràcies, Marc, per recordar-nos per què mirem la posta de sol.

Durant la cursa, l’estratègia del Jorge era fàcil d’imaginar. València és 
un circuit, similar a Imola en els meus temps, on és molt difícil avançar. 
Es va poder veure com el Jorge alentia el ritme al capdavant (igual que 
va fer el Kenny) per mantenir compacte el grup de favorits, en un intent 
d’intercalar altres pilots entre ell i el Marc. Però el Marc va actuar amb 
intel·ligència i va poder creuar l’arribada en tercera posició després de 
deixar-se passar per Pedrosa.

La història, el destí, algunes vegades es repeteix.
En el meu primer any de Mundial (1982), jo sabia que tenia dues tem-

porades per batre el rècord de Hailwood, aleshores el campió del món 
més jove, i el Marc també tenia dues temporades. Jo vaig guanyar el títol 
en la segona temporada, però el Marc ho va aconseguir en la primera, 
l’any del seu debut.

A tots ens importa la història, el respecte per la tradició. Però, què és 
el que obre el camí del destí que porta el pilot a la llar del senyor Honda... 
a la fàbrica Honda?

Els rècords existeixen perquè puguem compartir la història i mar-
car-ne les fites. Jo em vaig adonar de seguida que el Marc va comprendre 
el seu destí. No té por; no recula. Persevera, lluita, s’estavella, supera els 
obstacles i acaba imposant-se amb un somriure. Aquesta perseverança 
és el camí, l’aspecte espiritual que ens empeny cap endavant.

El meu únic desencant, contrarietat, és que el Marc no guanyés al 
Japó, on vaig presenciar la cursa, perquè m’hauria fet molta il·lusió i 
m’hauria sentit molt orgullós de felicitar-lo a la pista. I és que només vaig 
poder reunir-me un cop amb Hailwood i va ser a les Match Races del 
1980. Després de la meva victòria a Brands Hatch, el Divendres Sant, la 
premsa va començar a comparar-me amb Hailwood. Em vaig disculpar 
amb el Mike perquè encara no havia fet res per merèixer aquella com-
paració. Tres anys després, quan vaig guanyar el títol, vaig pensar que 
hauria sigut meravellós que Hailwood hagués estat present a la pista, 
però el Mike havia perdut la vida en un accident de cotxe l’any 1981. Era 
una persona amable i crec que s’hauria sentit molt feliç per mi. Al cap de 
trenta anys, quan vaig conèixer el Marc i li vaig desitjar sort, va ser fan-
tàstic coincidir amb ell. Tots dos pertanyem ja a un club força exclusiu.

Nascut a Shreveport (Louisiana, Estats 

Units, 20 de desembre de 1961), està con-

siderat un dels deu millors pilots de la his-

tòria. Guanyador de tres títols mundials 

de velocitat —un de 250 cc (1985) i dos 

de 500 cc (1983 i 1985)—, l’any 1985 va 

enlluernar el món quan va aconseguir, en 

un mateix any, un duríssim i valuós do-

blet amb Honda en les categories de 250 

i 500 cc. Aquell any, Fast Spencer baixava 

de la 250 i pujava a la 500, i va guanyar 

moltes vegades en les dues cilindrades. 

Spencer va estar l’any passat en boca 

d’aficionats, pilots, crítics i habitants del 

pàdoc per ser el pilot al qual Marc Már-

quez va arrabassar tots els rècords de pre-

cocitat en la categoria reina, començant 

pel de campió més jove de la història (el 

Marc ho va ser amb 20 anys i 266 dies i 

Spencer, amb 21 anys i 258) i acabant per 

la volta més ràpida en cursa (Qatar), pole 

position (Austin), victòria (Austin) i també 

el pilot més jove que enllaçava dos triomfs 

consecutius (Alemanya i Laguna Seca).
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«El meu únic desencant, 
contrarietat, és que el Marc no 
guanyés al Japó [...] m’hauria 
sentit molt orgullós de felicitar-lo 
a la pista».

Freddie Spencer a Donington Park, 1984. 
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V
a ser el 23 de febrer. La festa havia acabat. Bé, en realitat 
encara no havia començat. La festa de veritat, el festival de 
velocitat, el rosari de rècords, l’apoteosi de Marc Márquez, el 
naixement del millor debutant de la història del motociclis-

me, s’estava gestant.
Márquez recollia les seves coses en l’escenari on s’acabava de pre-

sentar el flamant equip Repsol-Honda de MotoGP. I, de cop i volta, a la 
sala ja buida, allà al fons, va aparèixer l’avi Ramon, amb el qual el Marc 
havia compartit la infància, tota, tot, mentre la seva mare, Roser, i el seu 
pare, Julià, s’escarrassaven treballant.

L’avi és molt avi i no havia volgut perdre’s la presentació del seu nét 
en la categoria reina i encara menys veure, saber i tocar com era la nova 
moto del seu estimat nét. L’avi Ramon és el primer fan del Marc i el seu 
millor còmplice, fruit d’aquelles llargues caminades per Cervera per re-
cuperar-se de l’ensurt que li havia donat el cor, sempre amb el seu nét a 
prop pedalant amb la bici.

—Avi, què hi fa aquí?
—Ja ho veus, aquí, mirant la «burra» que t’han donat aquest any.
—Ja ho sabré conduir això, avi?
—Per a tu no hi ha res impossible, fill, res.
—Mira, mira, avi, des d’aquests comandaments ho puc controlar tot, 
tot: frens, suspensió, velocitat...
—I a quant dius que corre, això?
—A tres-cents quaranta quilòmetres per hora, avi; corre prou, oi?
—Déu n’hi do, ja es veu que aquesta moto és més grossa i potent que 
la de l’any passat.
—En aquesta no hi podràs pujar, avi.
—Noooooo, aquesta és massa grossa per a mi.
—A veure què passa, avi, a veure què passa.
—Que tinguis molta sort, fill meu, que tinguis molta sort. I sobretot, 
el que sempre et dic: no arrisquis gaire.

El somriure 
campió

16
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Marc viu, corre i guanya per les seves famílies, la de casa i la del circuit. 
Per saber que l’avi Ramon salta d’alegria, de felicitat i també de por, a la 
seva butaca. Famílies i somriure permanent, còmplice, sincer.

«El Marc sempre ha sigut un nen molt noble, fins i tot ara, ja de gran, 
no ha deixat mai de tenir un puntet de nen», explica l’avi Ramon. «Amb 
el Marc no ens hem hagut d’enfadar mai! Sempre ha sigut un bonàs, 
que dic jo. Tothom a la família n’està molt orgullós». L’avi no es perd una 
cursa i poc, o gens, li importa que la Sole, la seva dona, li digui que ja no 
té edat per a aquestes coses, que no té sentit que matini, que no dormi, 
per veure el seu nét. «No em vull assabentar per altres del que han fet els 
meus néts, no vull. Els llençols em punxarien si m’estigués al llit mentre 
ells corren a Austràlia o més lluny i tot. No puc, no puc. Si la meva buta-
ca pogués parlar seria un drama, perquè m’ha vist fer de tot. M’ha vist 
fer salts, sense tenir força per saltar, m’ha vist plorar, patir, m’ha sentit 
esmentar la mare de més d’un. Sí, sí, aquesta butaca seria capaç de cons-
truir un drama».

Família, a casa i a fora. «Per al meu avi, tot el que fan els néts està 
bé, tot», explica el Marc. «Tant és que jo li digui que hi ha coses que no 
fem bé. Per a ell tot és magnífic, tot. Veure’l emocionat en tornar a casa, 
feliç, és el plaer més gran del món, és senzillament meravellós, la millor 

No arrisquis gaire, déu n’hi do quin consell per al Pichilla, com co-
neixen el Marc a l’equip. No arrisquis gaire, inútil recomanació per a qui 
pensa que «quan gaudeixes perseguint un somni, res no et pot frenar». 
No arrisquis gaire, suggeriment inservible per a algú que s’acabaria con-
vertint en el pilot més jove de la història que es proclamava campió del 
món de la categoria reina i destrossava tots els rècords de precocitat de 
Mike Hailwood, Freddie Spencer, Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo.

Tot comença i acaba en l’avi Ramon. Perquè, a la vida de Marc Már-
quez tot comença i acaba a la família. La de casa i la del circuit. Tot. 
Perquè per més moto, fàbriques, potència, aliatges sofisticats, ferros re-
torçats, ordinadors, electrònica, mapes motor, discos de fre roents, pneu-
màtics com xiclets, canvis de marxa de 600.000 euros, colzes desgastats 
pel fregament de la pista, cavalls i cavalls de potència que hi hagi, el 

«[...] que tinguis molta sort. I 
sobretot, el que sempre et dic: no 
arrisquis gaire».

Ramon Márquez
Avi

El Marc ensenyant com funciona 
l’ordinador de la seva nova Honda a l’avi 
Ramon. En les altres fotos, juga amb les 
seves primeres motos de carreres, com la 
que li van portar els Reis Mags quan amb 
prou feines tenia quatre anys.
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Tres celebracions. El seu pare, el Julià, que no se 
separa ni un sol dia dels seus fills, celebra amb ells els 
títols de 125 cc (València, 2010) i Moto2 (Austràlia, 
2012); a la dreta, la seva mare, la Roser, se suma a la 
festa quan el seu fill gran va entrar a la història de 
MotoGP com el campió més jove (València, 2013).
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molts havíem descobert en el Marc es va complir en qüestió de minuts. El 
Marc té un do. No només és ràpid, també és intel·ligent. Suporta la pres-
sió, i aquell dia era dur, no era fàcil, no! El Marc gestiona els moments 
durs amb una serenitat, un somriure i un seny poc habituals. Aquest 
somriure, signe del seu optimisme, és la seva força, el seu valor més gran, 
perquè amb aquest caràcter i determinació és capaç de superar qualse-
vol dificultat, per més dura i inoportuna que sigui».

Aquell debut a Xest va ser molt especial, encara que el Marc no li 
concedeix gaire importància. «Quan arribes a una nova categoria, la 
primera intenció és prendre el control de la situació, dels comandaments 
de la moto, saber, preguntar, observar, aprendre. Ningú em pressionava. 
Tenia contracte per dos anys i Nakamoto, el meu cap, m’havia dit que 
m’ho prengués amb calma. Sí, amb calma, però ell de seguida em va dir 

recompensa. Jo ja li dic, ja, que no vegi les curses de matinada, però ell 
no em fa ni cas. Pateix molt si no les veu». «I quan el Marc o l’Àlex acon-
segueixen un bon resultat, fins i tot tira petards, que jo li dic: “Papa, ja no 
tens edat per a aquestes coses”. Però ell gaudeix molt, molt, amb els seus 
néts», afegeix el Julià, més orgullós que mai dels seus nois.

Aquesta família, a la qual es van anar sumant membres mentre el 
Marc i després l’Àlex creixien pels circuits, pàrquings i campionats de 
promoció, sempre s’ha retroalimentat de bon rotllo, d’afecte, de contac-
te estret i, sobretot, de simpatia, de somriures. I aquest somriure, el de 
l’avi, el del pare, el de la mare, és, com diu el Marc, «marca de la casa, 
ve de sèrie, és de naixement, forma part de l’ADN dels Márquez Alentà, 
ja de petitets». El Marc assegura que «s’ha de veure la vida amb optimis-
me, d’una manera positiva. Jo m’estimo més un somriure que qualsevol 
altre gest. El somriure és el reflex de la cara bona de la vida. Les coses 
s’han de veure, fins i tot en els mals moments, amb mentalitat positiva. 
S’ha de mirar d’encomanar a la teva gent aquest positivisme. Els obsta-
cles se superen millor amb un somriure».

Aquest somriure, aquest bon rotllo, aquest «es pot, ho aconsegui-
rem», la intenció que l’avi Ramon, les àvies Sole i Elvira, el Julià i la Roser, 
el seu germà Àlex, Emili Alzamora, el seu mànager, Santi Hernández, el 
seu tècnic, Shuhei Nakamoto i Livio Suppo, els seus caps a Honda, la 
gent de Repsol, vibressin amb la possibilitat que el bicampió de 125 cc i 
Moto2 fulminés tots els rècords haguts i per haver a la màxima catego-
ria, generant una pluja d’elogis que no havia recollit mai cap debutant, 
va començar l’endemà mateix de concloure la temporada 2012 a Xest 
(València). Va ser baixar de la Moto2, pujar a l’Honda RC213V de MotoGP 
i provocar un tsunami mediàtic, a banda d’una foto històrica, ardent, 
exclusiva.

«El Marc va pujar per primer cop a l’Honda en un dia de mil dimo-
nis, desagradable, amb la pista mig mullada, perillosa, insegura. I, en la 
tercera volta a Xest, ja havia aconseguit el rècord del circuit en el primer 
parcial», explica Suppo. «No em vaig poder estar de fer-li una fotografia 
amb el mòbil al monitor que reflectia aquella gesta. Era un dia històric 
per a tothom, especialment per al Marc». «Va quedar clar que allò que 

«El Marc té un do. No només és 
ràpid, també és intel·ligent. [...] 
gestiona els moments durs amb 
una serenitat, un somriure i un 
seny poc habituals».

Livio Suppo
Cap de l’equip Repsol-Honda

Primer dia d’entrenaments a MotoGP, 
primera setmana de novembre de 2012. 
Xest, València.

Pàgines següents: Emili Alzamora observa 
i medita mentre el Marc parla amb el seu 

tècnic, Santi Hernández, al Gran Premi del 
Japó, al circuit de Motegi.

Livio Suppo.
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que em faria pujar al podi en la primera cursa a Qatar», afegeix el campió 
de Cervera, exhibint la millor de les rialles.

«De pilots que vagin ràpid sobre la moto n’hi ha molts, molts. Ràpid, 
ràpid, ho pot ser qualsevol», assenyala Alzamora, recordant no tan sols 
les qualitats del seu pupil sinó el seu mètode, la personalitat, allò que 
el fa únic. «Anar ràpid és només una de les qualitats que ha de tenir un 
campió, però el que fa gran el Marc és la suma dels seus valors, que van 
des del caràcter fins a la complicitat que té amb la seva família, l’equip, 
el talent enorme, innat, per traçar, per saber què li passa a la moto, trans-
metre-ho als enginyers i, després, treure partit de les millores».

Alzamora creu que la humilitat del Marc, el seu esperit de sacrifici, 
l’«enorme professionalitat», la capacitat que té per fer pinya, la rapidesa a 
l’hora d’aprendre («tota la vida ha sigut una esponja») i, sobretot, la lles-
tesa per entendre que ell és el líder d’un projecte, qui tiba del carro, qui 
pren les decisions sobre la moto, era el que feia pensar a tothom que «un 
cop adquirís el control de la moto i s’adaptés a la categoria, al mètode de 
treball, aconseguiria grans coses. El títol? Bé, no crec que ningú pensés 
en el títol. Però el pas dels anys ens ha demostrat que, amb el Marc, tot 
és possible. Jo no hi vaig pensar, però, passat l’equador de la temporada, 
quan vaig veure que ja era ell que portava la moto i no la moto la que el 
portava a ell, vaig intuir que podia aconseguir el que es proposés». 

El Marc explica que quan va aterrar a MotoGP, durant l’aprenentatge, 
hi va haver diversos moments clau, simptomàtics. Potser no decisius, 
però sí molt simptomàtics per entendre la seva progressió. «Primer, l’apre-
nentatge de saber on era i com es treballava a MotoGP. Jo venia d’unes 
categories en què, quan entrava al box, parlava amb el meu tècnic i li 
explicava les sensacions. I punt. Ara, quan entro al taller se t’acosten un 
munt d’enginyers, tècnics i mecànics entre els quals hi ha el Santi, esclar. 
I els he de parlar de cada cosa per separat: motor, telemetria, suspensió, 
estabilitat, pneumàtics... I això, el nou sistema de treball, el vaig poder 
aprendre en un test privat que vam fer Álvaro Bautista i jo, en el qual 
l’objectiu principal va ser aprendre a treballar a MotoGP. Va ser vital».

Un altre moment que va contribuir poderosament perquè els caps 
d’Honda, molt motivadors però molt prudents, sabessin en mans de qui 
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la cara de perplexitat i comprensió, ves si no, va ser la 
de l’enginyer japonès, que, entre somriures de com-
plicitat, va afegir: «T’entenc, però vull que sàpigues 
que ens fa por que prenguis mal. No ens preocupa que 
trenquis la moto o que gastis moltes peces; no, per 
això tranquil, ens preocupa la teva integritat».

Santi Hernández, el tècnic del Marc, i Carlos Liñán, 
aleshores mecànic de confiança i ara el seu cap de me-
cànics, van assistir a aquella xerrada distesa però con-
tundent, aclaridora, que el bo del Takeo i un masegat 
Marc van mantenir al box de Sepang. El Santi recor-
dava, sens dubte, la cara de felicitat que el Marc va 
fer aquella tarda a Sepang quan li va entregar l’Honda 

després d’aquelles primeres voltes hivernals a l’intempestiu Xest. «Quan 
es va aixecar la visera del casc, li vaig veure aquell somriure murri, els 
ulls brillants i la satisfacció per la volta que havia fet. “Santi”, em va dir, 
“això sí que és una moto de curses”. Era evident que s’ho havia passat 
d’allò més bé, que havia gaudit molt». D’aquí que, des d’aquell dia, el 
Santi pensés: «Aquest any ens divertirem».

Liñán no resisteix la temptació de dir el que pensa. «La força del Marc 
està en el seu cap, en la seva ment, té un cervell molt ben endreçat. Com 
explica l’Emili, hi ha molts pilots, molts, que van ràpid, però es poden 

comptar amb els dits d’una mà els que saben per què 
van ràpid i encara menys els que saben explicar als 
seus enginyers què li passa a la moto. El Marc fa tot 
això i després, quan surt a la pista, ho dóna tot amb la 
moto que tu li has preparat. I, si li falta res, ell ho posa 
de part seva, perquè també és el millor gestionant les 
deficiències que pugui tenir la moto i, per descomptat, 
controlant, jo diria que en 3D, tipus Matrix, el panora-
ma de la cursa. Insisteixo, aquest cervellet decideix en 
mil·lèsimes de segons. I gairebé sempre bé».

En tot aquest període d’adaptació, de presa de 
contacte, els adversaris observen Márquez i, dia rere 

s’havien posat es va produir en els segons tests de pretemporada, a Se-
pang (Malàisia), quan el Marc va caure tres dies seguits, un accident 
per jornada. «En concloure les sessions i en la reunió resum que vam fer 
al box», explica el Marc, «Takeo Yokoyama, enginyer japonès, líder del 
projecte RC213V, em va demanar calma, em va dir que no calia forçar 
tant, arriscar tant, que no li agradava que caigués, que fos més prudent. 
La veritat, no sé si volia dir més a poc a poc. Sí, sí, m’estava demanant 
que anés més a poc a poc». Qui hi va ser explica que la cara de Márquez 
reflectia una certa perplexitat, amb pinzellades de comprensió, educació. 
Però el rookie va ser contundent. 

«Ho sento, Takeo», recorda el Marc que li va dir al project leader, 
«t’entenc, et comprenc perfectament, però has de saber que aquest és el 
meu estil i que ho continuarà sent. No he caigut perquè vull; caic perquè 
és l’única manera que conec de trobar el límit. I, si vull guanyar, si volem 
guanyar, no hi ha altra manera de progressar, de millorar, de ser ràpid. 
No busco caure, Takeo; si pensés que he de caure, deixaria d’anar rà-
pid. Però, ho has de saber, seguiré forçant perquè els entrenaments són 
per conèixer on és el límit, el meu i el de la moto». Aleshores, expliquen, 

«Jo no hi vaig pensar, però, 
passat l’equador de la temporada, 
quan vaig veure que ja era ell 
que portava la moto i no la 
moto la que el portava a ell, vaig 
intuir que podia aconseguir el que 
es proposés».

Emilio Alzamora
Mànager i excampió  

del món de 125 cc

«Quan es va aixecar la visera del 
casc, li vaig veure aquell somriure 
murri, els ulls brillants i la 
satisfacció per la volta que havia 
fet. [...] Era evident que s’ho havia 
passat d’allò més bé, que havia 
gaudit molt».

Santi Hernández
Cap tècnic

Santi Hernández.

Carlos Liñán.
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dia, valoren el seu aprenentatge. Lògicament, n’hi ha que li presten més 
atenció que altres. Valentino Rossi, per exemple, que va conèixer el 
Marc un dia de l’any 2008 quan el petit campió de Cervera va anar a la 
seva carpa per regalar-li un Subaru Impreza de Scalextric, idèntic al que 
havia fet servir Il Dottore en un ral·li d’aquell any (Márquez estava pa-
trocinat aleshores per aquesta marca de joguines), sempre li ha profes-
sat una estima especial. «Sempre ha sigut molt afectuós amb mi, molt, 
sempre ha estat molt atent al que feia», comenta Márquez. «Sovint, fins 
i tot quan en la meva primera temporada al Mundial jo acabava el 15è o 
el 20è en 125 cc, sempre em saludava pel nom quan es creuava amb mi 
al pàdoc. I jo, la veritat, al·lucinava».

Doncs, bé, després d’aquell entrenament a Sepang on l’amic Takeo 
i el Marc van intercanviar opinions, Rossi se’n va anar a sopar, aquella 
mateixa nit, a Kuala Lumpur amb un periodista amic, l’italià Enrico 
Borghi, autor d’una biografia autoritzada del Doctor (2005). Aquell matí, 
Márquez havia estat segon a només 44 mil·lèsimes de Dani Pedrosa. 
«Tenim de temps fins a Brno per inventar-nos alguna cosa amb què 
frenar Márquez», va dir Rossi a Borghi a les postres. «Si després de Brno 
no hem trobat l’antídot per frenar aquest noi, no li veurem el pèl en el 
que queda de campionat». Paraula de campió, de mite, de Doctor, va 
pensar Borghi.

Gran Premi de Catalunya del 2008. El Marc, 
que no coneixia Valentino Rossi i en tenia 
moltes ganes, ens va demanar, al fotògraf 

Jaime Olivares i a mi, que l’acompanyéssim 
a regalar el cotxet al Vale. I allà es va produir 

la històrica trobada. «Així que ets el gran 
Marc, molt bé. Espero que et tractin bé al 

Mundial; si no, digue-m’ho, que jo hi tinc una 
certa influència, aquí», li va dir rient Rossi al 

petit Márquez.
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