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El Circuit farà l'homenatge que
Ayrton Senna mai va poder
completar
En el marc del 25è aniversari de la mort del brasiler es recordarà la desaparició, un
dia abans, del pilot austríac Ratzenberger

Ayrton Senna un dels grans mites de la F1

El Circuit de Barcelona-Catalunya (https://www.circuitcat.com/) durà a terme l'homenatge que mai
es va fer, aquell que Ayrton Senna va planificar hores abans del fatal accident que va acabar amb
la seva vida i que mai va poder completar. I es farà durant el Gran Premi de F1 -que té lloc entre
el 10 i el 12 de maig- en el marc del 25è aniversari de la seva defunció.
Durant el Gran Premi de San Marino de l'any 1994, el pilot austríac Roland Ratzenberger perdia la
vida a la pista, el dissabte 30 d'abril, durant la classificació. Un dia més tard, l'1 de maig, Ayrton
Senna patia un accident en el mateix traçat i moria. Els comissaris, a l'assistir-lo, van descobrir una
bandera austríaca a la butxaca de la seva granota, que ell s'havia guardat per poder retre-li un
homenatge a Ratzenberger des del podi de San Marino. Lamentablement, aquella seria l'última
cursa de Senna i aquell homenatge no es duria a terme.
Després de 25 anys, el Circuit de Barcelona-Catalunya vol realitzar l'homenatge que mai es va
fer, aquell que Senna havia preparat per a Ratzenberger. Amb aquesta idea en ment, el traçat
català ha creat una bandera austríac-brasilera, fusionant les nacionalitats dels dos pilots, amb
l'objectiu que el públic assistent la llueixi al Circuit i que el vencedor del Gran Premi pugi al
calaix més alt del podi amb aquesta bandera per completar l'homenatge que mai es va fer, en
nom d'Ayrton Senna. D'aquesta manera s'honrarà la memòria no només del brasiler, un dels pilots
més importants de la història de l'automobilisme a nivell mundial, sinó també la de Ratzenberger.
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La bandera fusionada dels dos pilots Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya animarà a tots els aficionats a ser partícips d'aquest homenatge i
a aportar el seu granet de sorra. D'una banda, s'instal·larà una bandera austríac-brasilera a mitja
asta a l'entrada del Circuit, que anirà pujant a mida que augmenti la interacció a través de les
xarxes socials amb el hashtag #lhomenatgequemaiesvafer. A més, el públic assistent podrà
aconseguir una bandera austríac-brasilera per lluir-la durant tot el cap de setmana i poder-la
onejar acompanyant al guanyador del Gran Premi completant l'homenatge que mai es va fer.
Més accions commemoratives
Els actes de record al pilot brasiler començaran uns dies abans del Gran Premi, amb una agenda
d'activitats i experiències dignes de ser vistes i viscudes en primera persona.
El dimecres 8 de maig, al Palau Robert de Barcelona es podrà trobar una escultura a mida real
d'Ayrton Senna, creada per l'escultor i retratista britànic Paul Oz. La peça artística, de bronze i amb
un pes de 160 quilos, retrata al brasiler dins del cockpit del monoplaça. A més, tots els assistents
podran gaudir també d'una exposició única composta d'una exclusiva selecció de 15 monoplaces
F1 històrics. A les 12 del migdia es realitzarà la presentació, oberta a tothom.
Un dia més tard, l'escultura de Senna es traslladarà al Circuit de Barcelona-Catalunya, on quedarà
exposada durant el Gran Premi, a la zona comercial, darrere de la Tribuna Principal. En el mateix
espai de l'escultura, el grafiter Axe Colours realitzarà una obra en directe durant tot el cap de
setmana. L'artista se sumarà als actes de commemoració de Senna i pintarà una imatge del pilot.
Minuts abans de l'inici de la cursa, la recta principal del Circuit serà escenari d'acollida de
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la cerimònia d'obertura, un espectacle de la mà dels Castellers de Vilafranca i un grup de ballarins i
ballarines, que tindrà present Ayrton Senna i l'homenatge.
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