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Pròleg

La Fórmula Francesc

Una de les experiències més boniques o, millor dit, més enriqui-
dores que he viscut com a pilot ha estat poder conèixer persones ex-
cepcionals i, a més, tenir el privilegi de conèixer-les de debò. Alguns, 
pilots; altres, mecànics, enginyers, i també periodistes, professionals 
del motor… Quan dic conèixer-los bé em refereixo a conèixer-los, 
sobretot, fora d’un circuit, fora del pàdoc. Conèixer les seves inquie-
tuds, les seves pors i les seves passions, els seus estats d’ànim, els seus 
problemes… Puc avui dir amb orgull que Francesc n’és un.

No recordo exactament quan vaig conèixer Francesc Rosés i la seva 
inseparable Meia, perquè cal no oblidar mai que darrere d’un gran 
home sempre hi ha una gran dona. Va ser a finals dels 80, quan jo co-
mençava a competir en fórmules. Al principi em feia molta vergonya 
parlar amb ell per diversos motius. Primer, perquè ell era la veu de la 
Fórmula 1 i m’imposava molt respecte, i segon, perquè aquesta veu 
parlava en català, cosa que em tallava una mica més, ja que aleshores 
jo no dominava el català en absolut. Ell no sap encara que, de vegades, 
abans de parlar per telèfon amb ell, jo m’escrivia en un paper el que li 
havia de dir en català per no equivocar-me i per fer veure que parlava 
català amb desimboltura… Aquest era el meu grau d’inseguretat amb 
divuit anys. Anècdotes a part, amb el temps va emergir entre nosaltres 
una gran amistat i un respecte mutu. Mai oblidaré com vaig celebrar la 
meva victòria en el Campionat Britànic de Fórmula Renault, el 1990, 
amb la meva família, la meva xicota Reyes (ara la meva dona), els meus 
amics del col·legi i… Francesc.
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Estic segur que tu tampoc, estimat Francesc; i per favor, aquella nit 
explica-la en un altre llibre!

De Francesc em va impressionar sempre que s’interessés d’aques-
ta manera per pilots com jo, sense pràcticament palmarès i, per què 
no dir-ho, amb més aviat poc futur en la seva lluita per arribar a la 
F1. Pocs saben que Francesc trucava a casa meva tots —ho repeteixo: 
tots — els diumenges que jo competia fora d’Espanya, a Anglaterra, 
al Japó, on fos, any rere any. Era un clàssic trucar els diumenges a 
casa per explicar als meus pares com havia anat la carrera i que la 
meva mare em digués “parla amb Francesc, que ja ha trucat diverses 
vegades per saber com t’havia anat”. No cal dir que quan les coses 
anaven malament ben poques ganes tenia jo de parlar amb els meus 
pares i encara menys de després haver d’explicar un desastre esportiu 
(i en català) a Francesc!

Però és que, precisament, penso que aquest ha estat sempre el seu 
secret: mai s’ha conformat només amb conèixer la notícia. Francesc 
sempre ha volgut ser molt a prop dels protagonistes, ja fossin pilots, 
mecànics, enginyers, promotors, organitzadors…, perquè per a ell la 
notícia no és el més important, el més important sempre ha estat dar-
rere de la notícia, al costat dels seus protagonistes. Per tot això, en 
llegir aquest llibre tinc la sensació que Francesc sempre va ser present 
en tots aquests capítols que ens narra per molt llunyans en el temps 
que siguin. Si aquest llibre hagués estat escrit en primera persona ens 
ho hauríem cregut. 

Finalment i per acabar, vull dir-te, Francesc, que sento no haver 
pogut complir (encara) la promesa de ser el primer català que guanyi 
un GP. Tu saps que ho he intentat, i qui sap, Fangio va guanyar el seu 
primer GP amb quaranta-cinc anys! Encara tenim temps… Però, si 
fallés, segur que tu ja estaràs en contacte amb aquest altre pilot català 
que ho aconseguirà per mi. Aquesta és la teva fórmula, la Fórmula 
Francesc.

Pedro Martínez de la Rosa
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7

Introducció 

De ser un esport per a milionaris i no massa conegut pel gran pú-
blic, la Fórmula 1 ha passat a ser una modalitat a la qual s’hi pot 
arribar des de qualsevol nivell social i, a més a més, coneguda a tot el 
món, amb unes audiències de televisió extraordinàries. Això ha pas-
sat després dels seus aproximadament seixanta-cinc anys de vida. Els 
avenços han estat positius, sobretot pel que fa a la seguretat. En els 
meus primers anys com a periodista que seguia el Mundial, cada tem-
porada veia morir dos o tres pilots, els quals coneixia, amb els quals 
havia conversat i, fins i tot, rigut. Un trasbals! Sortosament, això avui 
és un fet gairebé impensable.

La seguretat dels circuits i dels pilots ha canviat molt. Però, sobre-
tot, ha canviat la dels cotxes, així com també la seva tecnologia. Això és 
el que permet que cada cap de setmana puguem seguir tranquil·lament 
per televisió la celebració d’un Gran Premi del Mundial amb totes 
les seves tensions. Per veure qui pot treure millor partit del seu cotxe: 
Lewis, Sebastian o Fernando; per seguir atentament si un equip pot 
compensar les deficiències del seu cotxe amb una estratègia diferent 
o agosarada. En alguns moments sembla que la cursa sigui avorrida, 
però no, de cop i volta un pilot s’atura al box i canvia la seva fesomia.

La gent, a més a més, cada dia té millors coneixements. Ara escolto 
a les cafeteries i en les converses d’amics discussions sobre si Lewis és 
més ràpid que Fernando o si l’asturià és millor que Vettel. La gent hi 
entén molt més, i sap valorar la qualitat que té pilotar un Red Bull, 
un McLaren o un Ferrari. La presència d’un campió com Fernando 
Alonso i la presència en pista de pilots com Pedro Martínez de la 
Rosa, Marc Gené, Jaume Alguersuari i Carlos Sainz ha ajudat molt a 
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popularitzar les curses de F1, tot i que jo penso que també ha ajudat 
que en els últims quaranta anys el nostre país s’hagi modernitzat i 
s’hagi apropat a Europa, on la Fórmula 1 ja havia tingut sempre molts 
adeptes.

Quan jo vaig començar, hi havia a Catalunya poquíssims aficionats 
al món del motor. Ens coneixíem pràcticament tots de veure’ns a les 
curses. Aquests, possiblement, no descobriran gaires coses noves en 
aquest llibre, en el qual he intentat explicar com és i com funciona la 
Fórmula 1 actual, però mirant de tant en tant enrere per esbrinar com 
s’hi ha arribat. 

Els aficionats més joves o els que encara no ho són aquí hi tenen 
unes explicacions per acabar d’entendre el que de vegades es veu per 
la tele i que potser no queda clar, i també per saber com funcionen 
aquests equips tan espectaculars i els seus cotxes sofisticats, amb de-
talls tan petits com que els volants poden costar al voltant de 30.000 
euros. Sí: 30.000 euros. Cada cop que ho escric ho he de revisar per si 
m’he equivocat!

També podran conèixer com són els pilots que protagonitzen les 
curses del Mundial i com eren els de fa uns quants anys, els quals, en 
alguns casos, van ser els seus herois. Destaco quines són les seves qua-
litats i les seves manies, de vegades sorprenents. També descobriran 
que no són tan estranys com semblen.

He afegit, tanmateix, algunes anècdotes que els faran veure que el 
món de la Fórmula 1 és com tots els altres, només que té cotxes i pi-
lots. Uns protagonistes que al llarg de la temporada viuen unes curses 
plenes, potser no sempre d’emoció, però sí de molta passió.
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I

Les curses

Per als aficionats al món del motor, la data del 22 de juliol de 1894 
ha de ser recordada pel que va representar. Va ser la de la primera car-
rera d’automòbils que es va disputar. Es va córrer entre París i Rouen 
i la va organitzar un diari d’aquell país: Le Petit Journal. La distància 
que havien de cobrir els participants era de 126 quilòmetres i s’hi van 
presentar disset pilots, deu amb cotxes amb motor de gasolina i set 
amb motor de vapor. Va ser un vehicle amb motor de vapor el que 
es va imposar en aquesta primera cursa de la història. Al volant, el 
marquès de Dion i com a mecànic, George Bouton, una parella que 
donaria nom a una marca de cotxes mítica a inicis del segle xx: Dion 
et Bouton.

La parella del noble i el mecànic va tardar més de sis hores per cobrir 
la distància prevista, i la mitjana que van aconseguir va ser de dinou 
quilòmetres per hora. Dada premonitòria: poc després de la publicació 
dels resultats van ser desqualificats per una suposada irregularitat tèc-
nica o esportiva… En l’història, però, ha quedat segellat que ells van 
ser els guanyadors de la primera carrera d’automòbils, la París-Rouen.

França va ser país capdavanter en l’organització de competicions 
del motor. En aquell temps les proves es disputaven entre ciutats i no 
hi havia circuits. El primer Gran Premi batejat com a tal es va celebrar 
l’any 1906, i també va unir ciutats franceses, una de les quals, la de 
sortida, era ni més ni menys que Le Mans. Després havien de passar 
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per La Ferté-Bernard i per Saint-Calais. Com es pot veure, la tradició 
competitiva de la mítica ciutat de les 24 Hores ve de lluny…

En aquella carrera s’havien de fer dotze voltes al triangle que 
dibuixaven aquestes tres localitats, així que en certa manera es va 
implan tar la filosofia del circuit. Els trenta-dos participants havien 
de fer un total de 1.224 quilòmetres, és a dir, una distància quatre 
vegades superior a la d’un Gran Premi de Fórmula 1 de principis 
del segle xxi. Realment els participants eren molt valents! Això sí: 
els van donar dos dies per fer-ho. Aquesta carrera la va guanyar un 
pilot hongarès, Ferenc Szisz. El seu cotxe era un Renault. Va trigar 
dotze hores i quart a fer el recorregut, de manera que la seva mitjana 
va estar una mica per sota dels cent quilòmetres per hora. La xifra és 
realment espectacular si tenim en compte com eren aquells cotxes 
i les carreteres per on passaven. És clar que es tractava de carrete-
res amb un sòl efectivament irregular, però amb rectes molt llargues, 
sense gaires corbes. A Catalunya s’hi van disputar en aquell temps 
curses d’aquesta mena pels circuits anomenats del Baix Penedès i de 
Llevant, que enllaçaven pobles d’aquelles comarques, amb uns qua-
ranta quilòmetres de recorregut. Com a anècdota he d’assenyalar que 
la primera competició automobilística que es va disputar a Catalunya 
va ser, però, una prova d’acceleració… a la Gran Via de Barcelona, 
entre els carrers d’Entença i Muntaner, l’any 1907.

La velocitat pura era clau per obtenir un bon resultat en les carreres 
d’aquells anys. L’agilitat dels pilots i, per què no?, la dels cotxes no es va 
posar en evidència fins que les curses es van poder celebrar en circuits. 
El primer que es va construir va ser a Europa i més concretament a 
Anglaterra: el circuit de Brooklands, amb corbes peraltades. Era l’any 
1907. Els americans, per la seva banda, no van trigar a construir el cir-
cuit d’Indianapolis, dos anys més tard, també amb corbes peraltades.

Els primers Grans Premis, doncs, es van disputar en circuits for-
mats per carreteres, tot i que no van trigar gaire a organitzar curses 
en circuits construïts expressament per poder-hi disputar carreres de 
cotxes i motos. L’objectiu era fer un nombre determinat de voltes al 
traçat, amb la victòria, lògicament, del pilot que trigava menys temps 
a cobrir la distància prevista, és a dir, el que arribava primer.
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Els primers Grans Premis 

En els anys 30 del segle xx es van començar a disputar una sèrie 
de curses que estaven catalogades pels organismes esportius d’aquell 
temps com a Gran Premi. Els vehicles que hi participaven eren cotxes de 
Gran Premi, l’origen del que més tard s’anomenaria Fórmula 1. 

Les normes per a un Campionat del Món de Grand Prix van ser 
establertes abans de la Segona Guerra Mundial. Però no va ser fins 
passada aquella guerra quan es va fundar l’actual Federació Interna-
cional, la FIA, que va agrupar una colla de Grans Premis per crear el 
primer Campionat del Món de Fórmula 1. Va ser el que es va disputar 
l’any 1950. La primera carrera d’aquesta especialitat que va puntuar 
per a un Campionat del Món va tenir lloc el 13 de maig de 1950 al 
circuit de Silverstone. Tots els aficionats saben que el guanyador va 
ser l’italià Giuseppe Farina pilotant un Alfa Romeo. Farina també 
fou el pilot que es va imposar en aquell primer campionat del món. 
En la cursa de Silverstone els participants van haver de fer setanta 
voltes al circuit, i Farina ho va fer amb una mitjana de poc més de 
146 quilòmetres per hora. Trenta anys més tard, en el mateix traçat, 
el guanyador del Gran Premi de la Gran Bretanya, Clay Regazzoni, 
amb Williams, faria les mateixes voltes, però amb una mitjana de 
223 quilòmetres per hora. Les possibilitats dels cotxes, com es pot 
veure, havien canviat espectacularment.

En el primer Mundial de F1 s’hi van disputar sis carreres. El nom-
bre de curses per any va anar creixent fins als espectaculars dinou o 
vint Grans Premis de les últimes temporades.

Canvis de cotxe durant la cursa

Els reglaments han canviat constantment al llarg del temps. Tot 
s’ha de dir: de vegades endavant i de vegades endarrere. En els anys 
50 era possible, per exemple, que els pilots canviessin de cotxe al llarg 
de la cursa. Un pilot que tenia una avaria es podia posar al volant d’un 
altre cotxe, amb la condició que aquest també estigués participant en 
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la prova, és a dir, que aquell pilot podia substituir-ne un altre. Ara, 
amb els reglaments actuals, això és impensable. 

Vénen al cas aquí dues anècdotes històriques que es van produir en 
dos circuits mítics, el de Silverstone i el de Monza, en la temporada 
de 1956. Anem primer al traçat anglès. Peter Collins i el marquès de 
Portago, espanyol, eren pilots de Ferrari. Juan Manuel Fangio, que 
també portava un monoplaça vermell, tenia gairebé la victòria assegu-
rada. Collins anava segon i De Portago, tercer. El pilot anglès, però, 
va tenir una avaria. Es va aturar al box i Enzo Ferrari va demanar a 
Portago que s’aturés. El Marquès, tot un playboy i un gentleman es-
panyol, ho va fer i el seu Ferrari el va continuar pilotant Collins, que 
va acabar segon. El que marcava la posició d’arribada no era el cotxe, 
sinó el pilot. Fins i tot durant el canvi, els mecànics havien de substi-
tuir l’adhesiu amb el número que identificava el pilot. El resultat i els 
punts per al Mundial, però, es compartien, i gràcies a això el marquès 
de Portago es va mantenir durant molts anys com el pilot espanyol que 
havia obtingut el millor resultat en un Gran Premi de Fórmula 1, ja 
que hi va comptar la segona posició compartida amb Collins. S’ha de 
dir en favor del playboy espanyol que si no hagués deixat el monoplaça 
a Collins també hauria acabat segon, però, a més a més, hauria marcat 
tots els punts, ja que, com deia, els va haver de compartir amb el pilot 
anglès. El rècord d’Alfonso de Portago es va mantenir fins que va apa-
rèixer Fernando Alonso.

Perquè vegin quina era l’esportivitat que hi havia entre els pilots 
d’aquells anys, destaquem un fet que també va tenir Peter Collins com 
a protagonista. Aquesta vegada, però, va ser ell qui va fer un favor a un 
altre company d’equip. Collins, efectivament, es va aturar en el Gran 
Premi d’Itàlia per deixar el seu Ferrari a Juan Manuel Fangio. El pilot 
argentí havia tingut un problema mecànic i gràcies a la gentilesa de 
Collins va poder acabar segon i marcar els punts que li feien falta per 
proclamar-se campió del món.

Aquesta norma, la de canviar de cotxe, va ser vàlida durant unes tem-
porades, però des de finals dels anys 60 els guanyadors de les curses han 
estat sempre els cotxes i no pas els pilots. No sona massa bé: una mà-
quina en comptes d’una persona, però és que en realitat és el més lògic 
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des del punt de vista esportiu. És diferent del que passa, per exemple, 
en les competicions de ciclisme, en què es pot canviar la bicicleta. Però 
no vull ni pensar què passaria en la Fórmula 1 actual si encara estigués 
vigent aquella norma. Imaginin on arribarien les estratègies dels res-
ponsables dels equips per millorar els resultats dels seus pilots!

Els entrenaments

Com explicava, tot ha anat canviant amb el pas del temps, però hi ha 
hagut coses que sempre s’han mantingut, com per exemple els entrena-
ments. En un principi, els entrenaments servien perquè els pilots proves-
sin els seus cotxes i perquè memoritzessin el traçat de la pista. Era una 
cosa ben personal i molt diferent del que és ara. Un pilot ha estat sempre 
capaç d’aprendre el traçat d’un circuit pel qual no ha rodat mai en un es-
pai de temps molt reduït, fent-hi aproximadament unes vint voltes. En 
la Fórmula 1 actual aquest no és, però, l’objectiu dels entrenaments. Tant 
en les sessions que es fan entre temporada, darrerament molt limitades, 
com en les que precedeixen cada cursa, el principal objectiu de pilots i 
enginyers és posar a punt els monoplaces perquè s’adaptin de la millor 
manera possible al traçat i a les condicions del circuit.

Abans no hi havia pràcticament limitacions pel que fa als entrena-
ments d’hivern i, com se sap, la casa Ferrari disposava i feia servir el 
seu circuit particular de Fiorano per provar cada una de les peces que 
s’introduïen al cotxe en els tallers que hi tenia al costat. Havia passat, 
fins i tot, que un pilot de reserva provava a Fiorano alguna solució 
tècnica o de motor que l’equip volia fer servir en els entrenaments o 
en la cursa d’un Gran Premi que es disputava aquells mateixos dies en 
un circuit més llunyà. Recordo, fins i tot, que durant el Gran Premi de 
Mònaco els pilots aprofitaven una jornada de descans entre els entre-
naments de dijous i dissabte per arribar-se a Fiorano i provar coses en 
la seva pista privada que podien ser útils en la segona jornada d’entre-
naments del dia següent o en el Gran Premi del diumenge.

Per reduir les despeses del equips, la FIA ha limitat espectacular-
ment la celebració d’entrenaments privats, i aquest fet ja no és possible 
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o, almenys, ja no és legal. Entre una temporada i la següent la Federa-
ció permet que se celebrin únicament tres o quatre sessions d’entrena-
ments lliures conjunts en circuits escollits (Barcelona sol ser un d’ells). 
De vegades se’n deixen fer altres al mig de la temporada, i fins i tot 
sessions especifiques en què només hi poden prendre part pilots no-
vells. Normal ment en aquests entrenaments, considerats lliures, no hi 
ha un reglament tècnic específic i la seva durada diària és il·limitada, 
si no és que els comissaris hagin de descansar al bell mig, per exemple, 
per anar a dinar.

Els entrenaments oficials de les curses ja tenen el seu horari esta-
blert. Fa dues dècades els temps valien gairebé sempre per a tot. És a 
dir, que si un pilot feia el millor temps del cap de setmana en els en-
trenaments de divendres, el registre li servia per establir la seva posició 
en la graella de sortida si no el millorava en la jornada següent. He dit 
divendres, però en la dècada dels 60 i 70 es van arribar a fer entrena-
ments els dijous. El més normal en els darrers anys, però, han estat 
dues jornades: divendres i dissabte. Actualment les dues sessions de 
divendres són lliures i duren molt de temps (90 minuts cada una des 
de començaments de 2010). La primera serveix per adaptar el cotxe 
al traçat del circuit i en la segona s’hi fan simulacions de volta ràpida 
de classificació i de primera part de la carrera. Aquestes simulacions 
ofereixen ja moltes pistes als equips sobre les condicions reals en què 
es troben respecte als rivals. Per imitar la volta ràpida, posen els pneu-
màtics més tous i poca benzina. Per preveure el començament de la 
cursa del dia següent, conserven els mateixos pneumàtics i emplenen 
els dipòsits, tal com passarà en el moment de la sortida. Els equips i 
els pilots saben, doncs, més o menys en quines condicions de pes està 
rodant cada un dels seus rivals. És l’únic moment en què es poden fer 
comparacions abans de la carrera del diumenge.

La lluita per la posició preferent

La sessió lliure que es disputa dissabte és més curta i els equips i 
els pilots la utilitzen per acabar de posar a punt els seus cotxes. En els 
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últims minuts fan una simulació més completa de la sessió classifica-
tòria que es disputarà un parell d’hores més tard. En aquests moments 
els mecànics buiden els dipòsits i posen els pneumàtics més tous a les 
rodes del cotxe. És la configuració que, lògicament, permet fer la volta 
més ràpida al circuit.

Són les mateixes condicions que es trobaran més tard els mono-
places quan participin en la sessió que decidirà les posicions per a la 
graella de sortida. És l’última que es disputa dissabte i sol ser retrans-
mesa en directe per totes les televisions que tenen els drets adquirits. 
No cal dir que és la més important, perquè dels seus resultats en poden 
dependre les possibilitats dels pilots. Més especialment en alguns cir-
cuits on els avançaments són gairebé impossibles de fer, com és el cas 
del de Montecarlo o el d’Hungaroring, on es disputa el Gran Premi 
d’Hongria. Convé marcar un bon registre, perquè aquesta sessió clas-
sificatòria, la qualy, és l’única que estableix les posicions que ocuparan 
els pilots a la graella de sortida. Per tant, un lloc guanyat en aquesta 
sessió també és un lloc guanyat a l’inici de la carrera.

Ja he comentat que anys enrere aquestes posicions també podien 
quedar determinades pels temps que havien obtingut els pilots en la 
sessió de divendres, però ara tot es decideix en una única sessió que, 
per la seva banda, ha experimentat canvis interessants de funciona-
ment al llarg de les darreres temporades. 

Una de les modalitats que es van fer servir en la primera dècada 
del segle xxi comptava amb la presència en pista de tots els pilots 
en una sessió que durava una hora. Valien tots els registres i obtenia 
la posició preferent (la pole position) el pilot que aconseguia el millor 
temps. Després es va adoptar una altra fórmula, en la qual cada pi-
lot feia en solitari la seva volta de classificació, de manera que ell era 
l’únic protagonista. Com que normalment tenien avantatge els últims 
pilots que passaven, ja que ja hi havia més goma sobre l’asfalt i això 
proporcionava més adherència als seus cotxes, la FIA va arribar a or-
ganitzar dues sèries de classificació per compensar les diferències. En 
la primera hi sortien en primer lloc els més bons, de manera que els 
equips més modestos disposaven de més adherència. La segona sessió 
era la que donava les posicions de la graella de sortida, però en aquesta 
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l’ordre de sortida era l’invers del resultat de la primera, de manera que 
els que havien obtingut els millors temps en sortien beneficiats per-
què disposaven de més goma sobre l’asfalt. Era una solució encertada 
perquè, entre altres coses, oferia un bon espectacle per televisió. Els 
aficionats, des de casa, podien veure la volta completa de cada un dels 
participants i es podien valorar les seves traces i descobrir les seves 
errades. En alguns entrenaments classificatoris en què va ploure amb 
intermitències, aquesta configuració va ocasionar graelles de sortida 
surrealistes, amb pilots amb cotxes poc competitius al capdavant i amb 
els bons darrere de tot. Hi havia, però, un inconvenient molt gran i és 
que els espectadors que eren al circuit només veien passar un o dos 
cops cada pilot. És per això que la FIA va decidir tornar a canviar el 
mecanisme de la sessió de classificació.

En els darrers anys la Federació Internacional i els seus reglaments 
han establert una modalitat que també ha donat emoció sense deixar 
de premiar d’alguna manera els millors equips i pilots. Són els en-
trenaments eliminatoris que es disputen en tres fases. En la primera, 
la més llarga, hi participen tots els pilots. Es coneix com la Q1. En 
queden eliminats els més lents i els que l’han pogut superar passen a la 
Q2, que és més curta i que selecciona deu pilots més, que definitiva-
ment podran lluitar per la pole. Això passa en la Q3, on es disputen les 
deu primeres posicions de la graella de sortida. Com que hi ha una re-
glamentació molt especifica sobre la utilització dels pneumàtics, en els 
resultats d’aquestes eliminatòries hi intervenen la competitivitat dels 
cotxes, la qualitat dels pilots i, molta atenció, l’estratègia dels equips a 
l’hora de fer servir les rodes. 

Ja he explicat que la pole era molt important, perquè donava més 
facilitats al pilot que l’obtenia. Oferia més opcions, per exemple, de 
conservar el primer lloc si les coses funcionaven més o menys bé en el 
moment de la sortida i en la primera part de la cursa. Sortir des de la 
pole i des dels llocs senars de la graella pot donar també altres avantat-
ges. Normalment aquestes posicions, les senars, corresponen a la part 
de la pista per on solen passar els cotxes durant tot el cap de setmana i, 
per tant, hi ha més goma dipositada sobre l’asfalt en aquell lloc. Això 
proporciona una tracció més important en el moment de la sortida. 
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No és exactament el mateix en tots els circuits, però normalment ofe-
reix més avantatge. 

Sortir des de la pole encara és més important si plou el dia de la car-
rera. En primer lloc perquè hi ha la possibilitat que la cursa comenci 
darrere el cotxe de seguretat, de manera que el poleman assegurarà la 
conservació del seu lloc quan la carrera es reiniciï de la manera normal. 
Si es fa la sortida des de la graella, el pilot que té la pole se l’ha de gua-
nyar en el primer viratge, i si plou gaudirà d’un primer lloc impaga-
ble, ja que cap rival el molestarà davant seu, de manera que disposarà 
d’una visibilitat molt superior a la dels pilots que tingui al darrere si no 
l’avança cap contrincant. 

La sortida: el moment més perillós

El de la sortida és, sens dubte, un dels moments més apassionant, 
però també més perillós d’un Gran Premi. La graella de sortida ha tin-
gut moltes configuracions al llarg del temps. En els anys 60 i comen-
çaments dels 70, per exemple, la primera línia i les senars tenien tres 
pilots, i la segona i les altres línies parells, dos pilots. Cap participant 
en la mateixa línia en tenia un altre directament davant seu. A mesura 
que va anar millorant la competitivitat i la potència dels monoplaces, 
els circuits van quedar massa estrets en el lloc de la sortida i es va haver 
de reduir l’amplada de les graelles, que van passar a tenir només dos 
participants en cada una de les línies. En alguns Mundials, qui tenia el 
número senar a cada línia sortia una mica avançat respecte al dels llocs 
parells, però actualment els dos pilots que ocupen la mateixa línia es 
troben a la mateixa distància del punt de sortida teòric. 

Antigament, el pilot que obtenia la pole podia escollir, dreta o es-
querra, per quin costat preferia començar, però ara és la mateixa or-
ganització de la cursa la que decideix on se situa la pole. Normalment, 
com explicava, és el lloc que té més goma sobre l’asfalt a causa del pas 
dels participants durant els entrenaments i les carreres secundàries. 
La localització de la pole també sol correspondre a la posició més ben 
encarada per atacar el primer viratge del circuit.

Fórmula 1.indd   17 13/02/15   10:55



189

Índex 

Pròleg: La Fórmula Francesc
per Pedro Martínez de la Rosa ...................................................................... 5

Introducció ............................................................................................. 7

I. Les curses ................................................................................................ 9
Els primers Grans Premis  ................................................................... 11
Canvis de cotxe durant la cursa ........................................................... 11
Els entrenaments ................................................................................. 13
La lluita per la posició preferent .......................................................... 14
La sortida: el moment més perillós ...................................................... 17
Cinc segons per posar benzina i canviar quatre pneumàtics .................... 19
La pluja i el DRS ................................................................................. 22

II. Com són els circuits ............................................................................. 25
El quart circuit del món a Sitges ......................................................... 26
Montjuïc i Pedralbes ............................................................................ 28
Circuits urbans i permanents ............................................................... 31
Com ha de ser un circuit? .................................................................... 33

III. Un repàs dels millors circuits .............................................................. 37
De l’aeròdrom al circuit ....................................................................... 38
La catedral de la F1  ............................................................................ 39
Montecarlo, un cas a part .................................................................... 40
El millor de tots ................................................................................... 42
Els circuits espanyols ........................................................................... 44
El circuit de Barcelona-Catalunya ....................................................... 47

IV. Els equips, i Ferrari ............................................................................. 49
Més de 600 treballadors....................................................................... 50
Els tallers més nets del món ................................................................ 51
El simulador no hi pot faltar ............................................................... 53

Fórmula 1.indd   189 13/02/15   10:55



Índex

190

D’un lloc a un altre .............................................................................. 54
El domini dels enginyers ..................................................................... 55
Rivalitats internes. El cas Hamilton-Alonso ....................................... 56
Les ordres d’equip ............................................................................... 57
Els inicis de Ferrari .............................................................................. 58
Ferrari i el català Wifred Ricart ........................................................... 60
Un director que feia de segon pare ...................................................... 61
Ferrari i la tragèdia .............................................................................. 62
Ferrari després de Ferrari ..................................................................... 63
Els equips anglesos .............................................................................. 64
L’únic equip espanyol .......................................................................... 66

V. Els monoplaces..................................................................................... 69
Al voltant del xassís ............................................................................. 70
Seients i volants de luxe ....................................................................... 72
Un pedal que s’ha de cuidar ................................................................. 74
Un dia de platja de Colin Chapman .................................................... 76
Cotxes amb sis rodes i ventiladors ....................................................... 78
Vettel i les seves amiguetes .................................................................. 81

VI. La potència i el calçat ......................................................................... 83
Mig metre d’amplada .......................................................................... 84
Els puntets de colors ............................................................................ 86
Rodes sintètiques ................................................................................. 88
La força bruta ...................................................................................... 89
Més de 100 cavalls de potència ............................................................ 91
Gasolina de carrer ................................................................................ 94

VII. Com es fa un pilot ............................................................................. 97
Els rics van ser els primers ................................................................... 97
Comença la democratització ............................................................... 99
Què ha de fer un aspirant .................................................................. 101
Com ho va fer Alonso ....................................................................... 102
Una feina complicada ........................................................................ 104
Feina d’equip ..................................................................................... 106
Preparació física ................................................................................. 107
Contractes, obligacions… i sous ........................................................ 109

VIII. Pilots de llegenda ........................................................................... 113
Fangio, el primer mite ....................................................................... 115
L’escocès volador ............................................................................... 117

Fórmula 1.indd   190 13/02/15   10:55



Índex

191

L’escocès innovador ........................................................................... 118
L’arribada dels brasilers ...................................................................... 119
Dos genis alhora ................................................................................ 120
El màgic Senna .................................................................................. 123
El pilot més combatiu  ...................................................................... 126
I les dones? ........................................................................................ 130

IX. Els pilots actuals ............................................................................... 133
El Kàiser ............................................................................................ 133
Un retorn complicat .......................................................................... 136
L’altre alemany ................................................................................... 137
El gran animador ............................................................................... 140
Més campions i candidats.................................................................. 143

X. El fenomen Alonso ............................................................................ 149
Una jornada particular ....................................................................... 150
De l’èxit al malson ............................................................................. 152
Ferrari: de pilot a tifosi ....................................................................... 155
Com és Alonso? ................................................................................. 157
N’hi ha hagut més ............................................................................. 158
L’equip en què tots van debutar ......................................................... 160
Dos de cop: De la Rosa i Gené .......................................................... 162
Un altre pilot de casa a Faenza .......................................................... 164
L’escola Marcó ................................................................................... 166
Qui ha estat el millor? ....................................................................... 168

XI. Cada cop més segurs ......................................................................... 169
Més d’un mort per temporada ........................................................... 170
La revolta de Montjuïc  ..................................................................... 171
El terrible accident de Tom Pryce...................................................... 174
Primer combat: el foc......................................................................... 176
Tots protegits ..................................................................................... 178
Els Fórmula 1 poden bolcar sense perill ............................................ 179
El significat de les banderes ............................................................... 181

XII. Els que manen en la F1 ................................................................... 183
El gran Bernie  .................................................................................. 184
Entre els més rics del món ................................................................. 186

Fórmula 1.indd   191 13/02/15   10:55




