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n Ara fa cinquanta anys que es
van disputar les primeres 24 Ho-
res Motociclistes de Montjuïc, de
les que es van celebrar 32 edicions
a la muntanya màgica. L'any 1986
va tenir lloc la darrera i, malgrat
que han passat quasi vint anys,
els que les van viure parlen amb
un entusiasme com si demà ma-

teix les motos haguessin de tornar
a rugir al mític traçat.

Joan Soler Bultó i Josep Maria
Llovet, conegut com 'Turuta', van
ser els primers guanyadors amb
una Montesa 125 de carrer, que
feien servir per anar a treballar.
Ara ja són grans però se'ls revifa
la veu quan parlen de les 24 Hores.
Joan Soler recorda que Paco
Bultó, el seu oncle, dirigia l'equip

amb mà de ferro des d'el box. “Les
24Hores es guanyen amb regulari-
tat i no velocitat; i des d'el box”,
assenyala Soler. “Anàvem quarts
quan em va fer parar sense saber
per què. Vaig fer-ho amoïnat i
vaig veure el 'tio Pepe', germà d'en
Paco, que arribava des de Madrid
i ens va dir que a Molins de Rei ja
plovia. Vàrem rebaixar la pressió
del pneumàtics, vam sortir a pista

i ens vam posar primers quan els
altres es van aturar poc després a
fer el mateix, i ja no vam deixar el
lideratge. Llavors no existien go-
mes de sec i de mullat; un joc de
pneumàtics ensdurava tota la cur-
sa”, diu Soler.

El seu company, 'Turuta' (sobre-
nom que li van posar a la seva
època de pilot militar), era altre
enamorat de la moto. “Anàvem a
córrer pel nord d'Espanya proves
de regularitat amb les nostres mo-
tos, ens ho pagàvem tot nosaltres i
només portàvem un camió de la
fàbrica Montesa”.

Les primeres 24 Hores que van
córrer –“crec que van ser de les
primeres a Europa”, diu Soler
Bultó– les van guanyar gràcies a
l'oportú canvi de pressió abans es-
mentat i “a molta pissarra des de
box; això ens mantenia vius. No
vam tenir avaries, que també és
molt important”.

Van guanyar disfrutant moltís-
sim. Soler Bultó recorda que “a la
pujada s'havia de fer sense treure
gas, molt estirat a la moto i traçant
molt fi. A la baixada era on t'ho
passaves millor i podies fer els
teus 'pinitos'. Montjuïc era casa
nostra. Quan una assignatura no
m'agradava me n'anava allà a do-
nar voltes. I quants dies havíem
tancat el circuit a les sis del matí
amb la Guàrdia Urbana per fer
proves!”. Abans de la cursa del 55,
Soler Bultó i 'Turuta' van sortir un
dia cap a Madrid per provar les
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la mítica cursa de resistÈncia a la muntanya
olÍmpica compleix les noces d'or de la primera
edició, guanyada per soler bultó i 'turuta'
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