
- A veure Edgar, ens han
explicat que has quedat
campió de Catalunya de
motociclisme peró... de
quina categoria?
Doncs d'una categoria que
es diu "Promo RACC 70", en
la qual correm nens d'entre
10 i 13 anys, amb motos de
velocitat de 70 centímetres
cúbics.

- I sembla ser que vas
guanyar el campionat
amb celta autoritat...
Jo tampoc ho diria així, per-
qué arribar a ser campió de
Catalunya m'ha requerit
molt esforg i molta dedica-
ció. Peró bé, la veritat és que
he guanyat sis de les set
curses que he corregut.
Suposo que ho dius per
aixó. . .

- Doncs sí. I per cert, el
fet d'aconseguir ser el
pilot més rápid de la teva
categoria et va permetre

viure una experiéncia
molt bonica fa 15 dies, oi?
I tantl Em van convidar a
participar en la cursa de pre-
sentació del  Mundial  de
motociclisme, que va tenir
lloc a Estoril. Vaig córrer
amb els mi l lors pi lots de la
meva edat i vaig aconseguir
ser segon.

- Em pots explicar d'on
caram et ve aquesta déria
per les motos?
La persona que em va intro-
duir  en aquest món i  que
més m'ha animat a t i rar
endavant és el meu tiet. Ell
corre motocrós i sempre ha
sentit una gran passió per
aquest esport.
De fet, la veritat és que a
casa meva sempre hem
sigut aficionats al moton El
meu pare, per exemple,
també havia competit en
curses de motocrós i, per
tant, també m'ha transmés
aquesta "déria" que dius tu.

- Si al teu tiet i al teu pare
els ha agradat sempre el
motocrós, per qué tu has
preferit les motos de
carretera?
Jo també vaig comengar fent
motocrós als 7 anys peró,
quan en ten¡a 11, un com-
pany de curses em va deixar
provar una moto de velocitat
i em va agadara molt. Ara
porto dos any competint amb
moto de carretera.

- Així portes poc temps
competint, perd bons
resultats...
Sí. L?ny passat vaig quedar
quart de Catalunya i aquest
any he aconseguit ser cam-
pió.

- I la teva mare també veu
aquesta afició amb bons
ulls? O et diu alló de "no
corris fill"?
Home, potser ella no és tan
aficionada a aquest esport
com ho poden ser el meu tiet

pateix una mica quan em veu
sobre la moto, peró m'anima
molt i sempre em fa costat.

- I com ho fas per entre-
nar-te?
Fins ara, que corria amb una
moto més petita, de 70 centí-
metres cúbics, anávem a
entrenar a circuits de kárting.
Ara, peró, he canviat la moto
per una de més gran, de B0
centímetres cúbics, i entre-
nem en pistes professionals,
com la de Montmeló,
Albacete, Valéncia...

- Tots els pilots que
comencen tenen un somni
de futur. Quin és el teu?
Uf! El meu és somni és arri-
bar a córrer un Gran Premi,
amb una moto de 500 centí-
metres cúbics i al costat dels
millors pilots del món.

- Aixó deu ser molt dif,rcil...
Sí, i sé que hauré de sacrificar
moltes coses si algun dia vull
arribar-hi. Tanmateix, crec
que si continuo entrenant
amb il'lusió iesforgant-me ho
podré aconseguir. És qüestió
dfanar fent currículum, acu-
mular éxits i despertar l'in-
terés dels equips. Ara m'he

Catalunya, el próxim pas I
de ser el campion
d'Espanya i aixíanar sumar

- El teu futur només
veus lligat al motocicli
me?
Estic estudiant perqué mai
sap que pot passar, perÓ
veritat és que, ara per al
l'única cosa que m'agrada
la moto.

- Un ocellet m'ha dit que
teu pilot de referéncia ,
el Dani Pedrosa...
Sí. M?grada molt perqué
petit com jo i perqué, tot i s
el seu primer any a la categ
ria GP, ho está fent molt t
També m'agrada el Valenti
Rossi, és un pilot atrevil
agressiu que admiro des
fa anys.

- I els teus amics qué
diuen?
Em diuen que estic una mi
boig, peró que ho faig m
bé. A vegades em venen
veureaSal lentoaVic.

- I les noies? deus ser
noi que l l iga més I
I'Institut..,
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L'Edgar García (dreta) amb un dels seus referents, el pilot Dan¡ Pedrosa.

El ptlot surtenc durant la cursa del Mundlal que va córrcr a Estoril,


