
Restaura La Moto és un espai 
dedicat a la restauració de motos 
clàssiques de tota mena. Al seu 
capdavant, el Rafael es dedica 
a tornar al seu estat original 
autèntiques obres d’art sota el lema 
“Gas al ferro”.

P.P Quan va obrir les seves portes Restaura 
La Moto?

P.R Restaura La Moto va néixer ara fa 6 
mesosP. Jo sóc arquitecte tècnic i, des dels 
14 anys fins als 48, vaig estar treballant al 
sector immobiliariP. Amb els anys, i a con-
seqüència d’un tema familiar, vam ins-
tal·lar-nos a Lleida, i va ser llavors quan 
vaig decidir deixar la meva feina al sec-
tor immobiliari per dedicar-me a allò que 
més m’apassiona: les motosP. Cal tenir pre-
sent que aquesta passió, malgrat que ve-
nia d’un hobby personal, em va dur tam-
bé a estudiar mecànica, a incorporar-me 
al gremi i, després, a obtenir el títol de la 
Generalitat de Catalunya, una formació 
que ara poso a la pràctica al taller.

P.P Quins aspectes tens en compte quan ve 
un client a demanar-te una restauració?

P.R Intento no desvirtuar mai la moto de la 
persona que la porta i de la seva històriaP. 
D’aquesta manera, m’agrada saber de qui 
era la moto, qui l’havia portat i què se 
n’havia fetP. També demano, si és possible, 

fotografies antigues del vehicle, per tal de 
conèixer al màxim possible els orígens de 
la moto i les seves ferides de guerra. Quan 
disposo de tota aquesta informació, co-
menço a restaurar, però sempre amb una 
condició: cada moto ha de conservar un 
únic element sense restaurarP. Això li dóna 
caràcter a la moto, i permet conservar de-
talls que recorden la seva històriaP.

P.P Quina tècnica apliques a l’hora de res-
taurar les motos?

P.R La meva forma de restaurar les motos 
ve de l’aplicació de la tècnica de restau-
ració de corrent italià que s’utilitza en 
les masiesP. Qualsevol intervenció arqui-
tectònica en una construcció antiga es fa 
seguint unes directrius molt clares. Tota 
intervenció ha de quedar diferenciada de 
l’original, per tal que en el futur es pugui 
saber què és i què no és original. Aques-
ta tècnica, en haver treballat molts anys 
en arquitectura, l’aplico a les motosP. Així, 
sempre se sap fins on s’ha fet una restau-
ració i es pot distingir què és i què no és 
original, estigui o no restaurat.

P.P Al mateix temps, no sempre és possi-
ble restaurar una moto i que tots els ele-
ments siguin originals.

P.R Sempre és molt més interessant con-
servar una moto amb tots els elements 
originals i, a més, en cas que es canviïn 
peces, cal tenir en compte que la moto 
perd valorP. Quan efectuo una restauració, 
l’objectiu és conservar el màxim nombre 
de peces possibles de la moto original, 
però no sempre és possibleP. En cas que 
manquin peces, se’n busquen d’originals i 
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es restauren i, si no és possible, se’n com-
pren de nova fabricacióP.

P.P No només et dediques a restaurar, sinó 
que també ofereixes als clients la possibi-
litat de formar part del procésP.

P.R Quan un client acudeix a Restaura La 
Moto, té la possibilitat, o bé de deixar-me 
la moto per restaurar, de manera que jo 
em faig càrrec de tot el procés, o bé de 
formar-ne part activament. Així, disposo 
d’un box on aquells clients que ho dema-
nin, poden venir a efectuar la restauració 
amb el meu ajutP.

P.P Quan el procés de restauració finalitza, 
què és el que lliures al client?

P.R A banda d’entregar la moto finalitzada, 
elaboro un certificat per a cada una de les 
restauracions que faig. Aquest certificat 
indica quines parts de la moto s’han recu-
perat, quines s’han hagut de canviar i quin 
ha estat el procésP. Al mateix temps, tam-
bé entrego un USB que conté tota mena 
d’informació de la moto: imatges i vídeos 
de l’estat previ de la moto i el resultat final 
i indicacions i imatges sobre el muntatge i 
el desmuntatge. Així, el client no només 

s’enduu el resultat final, sinó també un re-
cord de tot el procésP.

P.P Amb quina de les restauracions realit-
zades et quedaries?

P.R No podria quedar-me amb una única 
restauració, ja que considero que totes les 
motos són úniques en si mateixesP. Mal-
grat tot, he realitzat alguns projectes que 
m’han resultat especials, com és el cas de 
la restauració del primer model de Monte-
sa fabricat en sèrie. També van confiar en 
mi per recuperar una Harley Davidson que 
data de l’any 1954, i vaig gaudir restaurant 
una moto de la marca Ossa, amb només 
600 exemplars creats en tot el mónP.

P.P A banda de les restauracions, també 
ofereixes serveis de tallerP.

P.R Exacte, no només em dedico a restau-
rar la part exterior de la moto, sinó que 
duc a terme les tasques de mecànica ne-
cessàries en cada moto, com és el cas de 
canvis de pneumàtics, canvis d’oli o re-
paracions en la pressió del motorP. Així, i 
malgrat que estic especialitzat en motos 
clàssiques, faig les tasques usuals que es 
durien a terme en qualsevol tallerP.
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