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BENVINGUTS
A LA IMAGINACIÓ!
El Museu de la Moto de Barcelona inaugura nova exposició temporal dedicada a models
únics i singulars
La nova exposició temporal del Museu de la Moto de Barcelona, que quedarà inaugurada
oficialment dimecres 16 d'octubre i podrà visitar- se fins al setembre del 2014, està
dedicada a motocicletes úniques i singulars. Dividida en diferents àmbits, presenta una
selecció de 20 peces molt especials, unes vegades fabricades a la recerca d'una funció real
molt específica - sovint en detriment de la versatilitat - o bé simplement pel plaer de crear
alguna cosa realment diferent i extraordinària.
Inclou un total de 13 prototips únics al món. Alguns, creats amb finalitats molt concretes
dins el món de la competició, com l'espectacular Derbi 4 cilindres, OSSA Monocasco,
Bultaco Cazarecords o la Mymsa Experimental, recuperada recentment per la família
Aragall i que podrà ser contemplada per primera vegada des de la seva fabricació al 1955.
D’altres, vinculats a l'àmbit urbà, com la Montesa Fura o el model pre-sèrie d’ OSSA Urbe.
També destaquen motocicletes personalitzades on la imaginació dels seus dissenyadors ha
estat portada a l'extrem, com una Harley Davidson de 1956 customitzada pel preparador
barceloní i bicampió del món de l'especialitat Ferri Clot o la Moto Rueda Michelin amb una
sorprenent roda posterior de 2,40metres de diàmetre, entre moltes altres curiositats.
La mostra dedica un altre dels seus àmbits a models d'especialitats esportives minoritàries i
molt poc conegudes pel gran públic (Speedway, Ice Racing, Side Trial, Motoball…), algunes ja
desaparegudes en l'actualitat, mentre que d’ altres conserven un gran arrelament a certs
països del món.
El Museu de la Moto de Barcelona, situat en ple barri gòtic de la ciutat (c/palla, 10) manté la
seva exposició permanent dedicada a la història de la moto catalana, des de 1905 a 2010,
amb 50 motocicletes representatives de les diferents èpoques.
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