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UN PURA SANG ANGLÈS REVOLUCIONA EL MÓN DE L’HÍPICA

El gran ‘Frankel...stein’
El cavall del príncep Abdullah torna a arrasar en la gran carrera
d’Ascot H Molts ja el consideren el millor corser de la història
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No només Ascot; tot Anglaterra segueix bocabadada amb l’actuació,
amb l’11a aparició en un hipòdrom,
de Frankel, a qui molts consideren ja
el millor cavall de carreres de tots els
temps. La tradicional i popular setmana del Royal Ascot, que finalitzarà dissabte que ve amb l’actuació de
l’euga australiana Black Caviar (un
altre dels exemplars mítics de l’actualitat), va viure dimarts passat una
autèntica exhibició d’aquest cavall
anglès, que té quatre anys, propietat
del príncep àrab Khalid Abdullah,
que va guanyar per més d’11 cossos
la flor i nata de les quadres europees.
És el més gran que ha fet Frankel,
que molts ja coneixen com a Frankelstein, perquè és el més semblant a un
veloç monstre de quatre potes, i que
altres anomenen Sir Frankel, ja que
gràcies a ell la reina Isabel II va concedir tan prestigiós i honorífic títol
al seu entrenador, el popular Henry
Cecil.
Frankel, que deu el seu nom al
desaparegut entrenador nord-americà Boby Frankel –que va cuidar diversos dels corsers del príncep Abdullah als EUA–, viu en la possessió que
Abdullah té a Newmarket (Suffolk),
seu de la quadra àrab Juddmonte.
L’estable de Frankel està enganxadet a la casa on viu Cecil, que considera «un dels principals plaers de la
vida» contemplar, a través del circuit de TV que s’ha fet instal·lar a la
quadra i al seu dormitori, com el seu
cavall dorm tranquil·lament abans
que ell apagui el llum de la tauleta
de nit.

33 Triomfador 8 Tom Queally, que va muntar Frankel, saluda a Ascot.

El pura sang que vola

EL CAVALL MÉS MIMAT

«Hauríem d’idear un nou diccionari
de sinònims per qualificar les actuacions de Frankel», escrivia ahir l’expert del diari londinenc The Times davant la nova demostració de l’intractable cavall. Frankelstein va córrer els
1.609 metres, és a dir, la milla, a una
mitjana de 62 km/h, i va fer els últims 200 metres en 10.58 segons,
moment en què va arribar fins als 68
km/h. Ara s’entén per què els experts
de la BBC van comparar Frankel amb
Muhammad Ali, Ayrton Senna i O Rei
Pelé.
Els especialistes, alguns dels
quals critiquen Frankel per no haver
corregut encara cap prova de 2.000 o
2.200 metres i per no haver sortit encara d’Anglaterra («¿per què hem de
sortir d’Anglaterra si les millors carreres es corren als nostres hipòdroms?», argumenta Cecil), han començat a valorar la possibilitat que,
després de les seves 11 demostracions en les seves 11 victòries, Frankel
ja sigui tan bo com el mític Secretariat, considerat per tots ells el millor

L’entrenador de Frankel
dorm amb un monitor
a la tauleta de nit per
poder comprovar
si el corser dorm bé
EL MILLOR DELS ELOGIS

Després de la victòria
espectacular a Ascot, el
comentarista de la BBC
va comparar l’equí amb
Ali, Senna i ‘O Rei’ Pelé

corser de tots els temps. Fa 60 anys,
es va crear una escala de valors per
jutjar els pura sang: Secretariat va
rebre, en el seu temps, 155 punts i
Frankel acaba de ser premiat amb
153. Aviat Sir Frankel arribarà a ser
el millor.

La millor euga del món
El món de les carreres està vivint la
setmana d’Ascot amb certa decepció, ja que, malgrat haver-ho intentat, els seus organitzadors no han
aconseguit que els propietaris de
Frankel i els de Black Caviar (un
grup d’amics australians a qui
uneix l’afició a la pesca del salmó)
acceptin que els seus protegits s’enfrontin en el que ja s’ha qualificat
com la carrera del segle. Black Caviar,
de 6 anys, ha guanyat totes les carreres que ha disputat (21) i és, sens
dubte, l’euga més mimada del
món, ja que fins i tot se li va confeccionar un vestit especial de neoprè
perquè, durant el seu trasllat a Anglaterra en un avió especial, no
perdés ni un quilo de pes. H

