
QUÈ ÉS UN MOTER? 

 

Difícil creure que sigui possible preferir la incomoditat d'una moto, on s'està inestablement 

instal · lat sobre un seient minúscul, havent de fer peripècies per mantenir l'equilibri o resant 

perquè no hi hagi sorra a la ruta.  

Com poden sentir-se bé transportant un passatger, sense cap confort ni seguretat, forçant 

l'indefens a agafar de la panxa del motorista, suportant tots dos tota mena d'incomoditats com: 

pluja, o aquella "dutxa" d'aigua bruta llançada pel cotxe que passa sobre el sot al nostre costat, 

o de quedar inhalant aquell pudent fum de la fuita dels camions que recorren les transitades 

carreteres, sense parlar de la necessitat d'usar jaquetes i cascs, en aquells dies de calor 

intensa.  

Tot això mentre convivim en una època en què els cotxes ens ofereixen tota mena de confort i 

ítems de seguretat; aire condicionat, que permet que vostè arribi a la feina sense estar olorant 

a transpiració; "Air bags", barres laterals, cinturons de tres punts, etc. I que transmeten al 

passatger una seguretat més que necessària; so ambient; possibilitat de conversar amb els 

passatgers (ELS passatgers...) sense haver de cridar i així molt més.  

Intrigant personatge aquest tal moter.  

Malgrat tot el que esmento a dalt, veig sempre en els seus rostres un estrany i particular 

somriure, que no recordo haver esbossat mai quan vaig circulant en el meu cotxe, gaudint de 

totes les comoditats que ell disposa.  

Vaig passar llavors a prestar una mica més d'atenció i llavors vaig percebre durant els meus 

viatges, que hi han moters que, independent de les màquines que posseïen, es saludaven uns 

als altres, tot i mai haver-se vist abans d'aquell fugaç moment, quan es van creuar en un 

d'aquests camins de la vida. 

 

¿És estrany no? ... Vaig prestar més atenció i vaig descobrir que ells sovint s'unien i reunien, 

com si fossin amics de molt temps, com aquells dels quals tenim tan pocs, i als quals volem 

tant. Vaig sentir la solidaritat que els uneix. Vaig veure també que sota de moltes d'aquelles 



robes de pell pesades, bandanes al cap, guants, botes, cadenes i calaveres, hi havia persones 

de tots els tipus, incloent metges, jutges, advocats, militars, empresaris, etc. que en aquell 

moment, en res fan recordar a aquests, intel · ligents, formals i seriosos professionals que eren 

en el seu dia a dia.  

Vaig descobrir fins a alguns col · legues, als que mai vaig imaginar veure vestits tan 

estranyament. En conversar amb alguns d'ells, vaig sentir sobre els indivisibles plaers de 

"menjar-se la ruta" sobre dues rodes; sobre la sensació deliciosa de fer nous amics per on 

passa; de l'alegria de redescobrir el plaer de l'aventura, independent de l'edat; i de la 

possibilitat de ser lliure i alegre, trencant barreres que existeixen tot just i tan solament en les 

nostres ments tan acostumades a la mediocritat.  

Vaig veure, vaig sentir i vaig meditar sobre l'assumpte. Vaig canviar la meva vida. Meravellós 

personatge, aquest tal moter.  

Moltes motos jo vaig tenir, però mai vaig ser un veritable moter, error que, en temps, intento 

ara de desfer. Més que una nova moto, la moto dels meus somnis. Més que amb prou feines 

una moto, la ruptura dels grills que em imposaven la por i el preconcepte i que per tant de 

temps em van impedir gaudir de tantes aventures i amistats.  

Déu sap el temps que vaig perdre i les experiències que vaig deixar de viure. Si abans els 

mirava amb sorpresa, tot i ser un propietari d'una moto (però no un motorista), els veig ara 

amb una profunda admiració i, quan no estic amb ells, amb una deliciosa punteta d'enveja.  

L'interessant és que conec persones que mai tindran moto, però que estan en perfecta sintonia 

amb l'ideal motorista.  

Alguns arriben fins a participar de les trobades i fòrums de discussió, no és que això sigui 

imprescindible o important. El que importa és la filosofia desenvolupada. Avui, jo, muntat en els 

meus somnis, planejo, tot tímidament, viatges cada vegada més grans, sempre disposats a 

trobar nous "vells amics", que certament em rebran amb els braços oberts. Potser amb una 

mica de sort, trobi algun automobilista que, en el seu cotxe, miri i trobi estrany aquell 

personatge que, passant en una moto, amb el vent a la cara, fins i tot amb pluja o fred, es 

mostri aliè a tot i sigui feliç, exhibint un llarg i incomprensible somriure estampat a la cara.  

Qui sap si guanyem llavors, un amic més pel nostre grup motociclista.  

Sapiguem ser, com l'ésser d'aquest relat, sentint la passió del moto-turisme, de l'amistat i 

solidaritat, que només en dues rodes s'aconsegueix de veritat.  

Donem la deguda importància, perquè no és una cosa passatgera i fortuïta, se sent a la pell i la 

sang, es viu en cada moment, i això, ¡¡res té a veure amb triar, o això o allò!! ¡I la família o la 

moto!!  

La persona que et fa enfrontar a aquest dilema, que et fa sentir culpable o malament per la 

disjuntiva de ¡¡¡HAS DE TRIAR! no és, ni ha estat motorista, ni té la capacitat, per poder 

entendre, gaudir i delectar-se amb els plaers de la vida, i no ha sabut trencar amb les cadenes 

que li oprimeixen l'ànima i el pensament, el cervell i el cor...  

SER motorista ÉS UNA OPCIÓ DE VIDA, COM QUALSEVOL ALTRA. 
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