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Esports

 Arribar i moldre: Marc Márquez, 
el Campió més jove de Moto GP  
En Marc va néixer  a Cervera   el    17 de febrer  de 
1993,  fill d'en Julià i la Roser i germà gran del també 
pilot Àlex Márquez. En Marc era un apassionat de les 
motos des de nen: als quatre anys ja va demanar la 
seva primera als Reis Mags i ells la hi van portar. 

Com  que  en la  seva  primera  moto  no  podia 
mantenir-s'hi en equilibri hi van haver de muntar unes 
rodetes  laterals.  Amb  aquesta  mini-moto  (de 
motocròs) va córrer la seva primera cursa.

 
Els  seus  èxits  li  obriren  la  porta  de  l'equip  Monlau 
d'Emili Alzamora, un  reconegut pilot de moto 2. Però 
els començaments no foren fàcils: la KTM de 2008 i 
2009 era poc competitiva. Seguidament us mostrem 
la seva cronologia:

• 1998 - Inicis a enduro. 
• 1999  -  Participació  a  campionats  de 

Catalunya d'nduro i motocròs. 
• 2000  -  Subcampió  de  Catalunya  de 

motocròs-iniciació. 
• 2001 - Campió de Catalunya de motocròs-

iniciació. 
• 2002 - Tercer al campionat de Catalunya de 

velocitat. 
• 2003 - Campió de Catalunya Open R.A.C.C. 

a la categoria de 49 cc amb Guim Roda com 
a director tècnic. 

• 2004 - Subcampió de Catalunya de velocitat 
en la  categoria  de 125 cc darrere de Pol 
Espargaró. 

• 2005 - Campió de Catalunya de velocitat en 
la categoria de 125 cc sobre una Honda RS 
125R.

• 2006 - Campió de Catalunya de velocitat en 
la categoria de 125 cc també amb Honda.

• 2007 - Vuitè al CEV -Campionat d'Espanya 
de velocitat-, en 125 cc.

Actualment té 20 anys i  el dia  10 de novembre de 
2013 es va proclamar campió mundial de Moto GP a 
Xest, al País Valencià, en el primer any que corria en 
aquesta categoria. Tot un rècord per un pilot tan jove! 
Realment va acabar en tercera posició, darrere Jorge 
Lorenzo i Dani Pedrosa,  però n'hi va haver prou per 
ser el Campió Mundial. 

Marc  Márquez,  ja  és  el  nou  campió  mundial  de 
MotoGP, el més jove de la història als seus 20 anys i 
266  dies.   És  un  pilot  que  es  caracteritza  per  ser 
arriscat  però  en  aquesta  darrera  cursa  va  ser 
assenyat i  va deixar el cor al box, així va aconseguir 
acabar el tercer i allunyar-se de la bogeria transitòria 
que  van  protagonitzar  els  altres  dos  contrincants: 
Jorge Lorenzo, guanyador de l'últim Gran Premi, i Dani 
Pedrosa, segon, que va aconseguir aquesta posició tot 
i una sortida de pista.

El  millor  aliat  de Marc Márquez  a Xest  va  ser  Dani 
Pedrosa, amb ganes de protagonitzar i sumar l'última 
victòria  de  l'any.  Cada  vegada  que  veia  un  buit  hi 
posava la seva  Honda i cada vegada que Jorge veia 
l'Honda  de  Dani  responia  sense  vacil·lar.  Els  dos 
il·lustres derrotats pel 'rookie'  o el Tro de Cervera van 
oferir  unes primeres voltes d'infart. Ningú cedia i tots 
atacaven  i  defensaven  cada  acció  i  es  van  tocar 
perillosament  jugant-se una  caiguda a cada revolt. 
Marc  Márquez  va  tenir  un  gest  de  gentilesa  cap  a 
Pedrosa i quan faltaven  5 voltes li va cedir la seva 
plaça, va aixecar fins i  tot  la mà, un tercer lloc 
també li donava el títol i no forçaria el ritme per 
seguir  un  pilot  que  rodava  quatre  dècimes  més 
ràpid. Una gestió impecable per a un campió únic.


