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Cul tu res, art i e spor t

§ RAMON BALIUS JULI

L’Esport i l’Art són essència i re sul tat de dis -

tints de sen vo lu pa ments cul tu rals. A tra vés

d’a ques tes dues for mes d’ex pres sió, l’ho me 

es tro ba amb ell ma teix, trans met la seva

ac ti vi tat i pot veu re’s re co ne gut pel món

que l’en vol ta. L’Art, ele ment fo na men tal de

la Cul tu ra, és una de les ma ne res d’a pro xi -

mar aques ta a l’Esport. No hi ha dub te que

aquest pro vo ca imat ges i sen sa cions que te -

nen la ca pa ci tat d’ins pi rar obra plàsti ca, li -

terà ria i, fins i tot mu si cal, als ar tis tes. Per a 

no sal tres, la si tua ció ideal de crea ció d’art

de temà ti ca es por ti va, se ria aque lla en la

qual la ins pi ra ció es pro dueix pun tual ment

en aquell mo ment es por tiu, sen se que exis -

tei xin mo ti va cions alie nes. Mal grat això,

són fre qüents els encàrrecs de di cats a de -

ter mi nats es de ve ni ments es por tius o d’o -

bres des ti na des a llocs o si tua cions prees ta -

bler tes. És obvi que, en tots aquests ca sos,

la ins pi ra ció es tarà ine vi ta ble ment me dia -

tit za da per l’en torn so cio po lí tic i econò mic

que en vol ta l’o bra. Altres ve ga des, l’am -

bient creat per la pro pe ra ce le bra ció d’un

es de ve ni ment es por tiu –uns Jocs Olím pics,

per exem ple– o la con vo catò ria d’un cer ta -

men d’art de temà ti ca es por ti va, mo ti ven

que sor gei xi, de for ma menys es pont ània, la 

ins pi ra ció de l’ar tis ta. No obs tant això, no

po dem ne gar que aquest ti pus de cir -

cumstàncies han es tat les res pon sa bles

d’u na im por tant pro duc ció ar tís ti ca de tema 

es por tiu i de la con sa gra ció de nom bro sos

ar tis tes. Cal re cor dar que el Baró de Cou -

ber tin, en res tau rar els Jocs de l’Anti gui tat,

pro pug na va que s’hi aco llis sin con cur sos

d’ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, mú si ca i

li te ra tu ra, els quals for ma rien part del con -

cep te Olim pía da al cos tat de les com pe ti -

cions atl èti ques.

De di ca rem unes pin ze lla des a al guns es de -

ve ni ments es tel·lars d’a ques ta con jun ció

que s’es ta bleix en tre l’Art i l’Esport, re fe -

rint-nos úni ca ment a les arts plàsti ques. 

Un mo ment fo na men tal en aques ta re la ció

en tre l’Art i l’Esport, el cons ti tuei xen els

Jocs Olím pics de l’Anti ga Grècia, que s’i ni -

cia ren fa més de 3000 anys i que te nien un 

sig ni fi cat que ana va més enllà del sim ple

cul te al cos. Els més ce le bres ar tis tes im -

mor ta lit za ren els Jocs d’Olím pia a les

àmfo res i els cra ters i en les in nom bra bles

est àtues dels guan ya dors en bron ze, mar -

bre i te rra co ta, al gu nes de les quals han

arri bat fins avui a tra vés de còpies de l’èpo -

ca ro ma na. 

A les àmfo res del se gle VII aC apa rei xen fi gu -

res ne gres amb imat ges d’at le tes pre pa -

rant-se per al llan ça ment del disc o de la ja -

ve li na, per al salt de llar ga da, la cur sa o la

llui ta. A fi nal del se gle VI aC s’i ni cia la tècni -

ca de fi gu res ro ges, que con sis teix a dei xar

les fi gu res del co lor ta ron ja de l’ar gi la i pin tar 

el fons de ne gre bri llant, la qual cosa per met

d’ob te nir com po si cions més com ple xes, de

temà ti ques si mi lars a les abans es men ta des. 

Molts pin tors de fi gu res ne gres i de fi gu res

ro ges han dei xat els seus noms es crits en els

va sos; des ta quen els ano me nats pin tor de

Brygos, pin tor de Cleó fra des i el seu ri val, el

pin tor de Ber lín.

Po li clet fou, amb Fí dies, un dels més im por -

tants es cul tors del se gle V aC. És l’au tor del

Dia du men –l’at le ta que es col·loca so bre el

cap la dia de ma o co ro na de la vict òria– i del

Do rí for –un at le ta que por ta a la mà es que rra 

una llan ça o una ja ve li na. Li sip, dei xe ble i

se gui dor de Po li clet, és l’au tor d’Apo xiò me -

nos, fi gu ra d’at le ta, de for mat na tu ral, que

ne te ja el greix i la pols del seu cos des prés de 

la com pe ti ció. Sa bem que Miró i el seu fill

Lisi van es cul pir més de 40 est àtues d’at le -

tes vic to rio sos en els Jocs. El seu cèle bre

Disc òbol és una fi gu ra en ac ció, que co nei -

xem a tra vés de còpies ro ma nes en mar bre.

La seva plas ti ci tat, el seu rit me, la seva har -

mo nia i el seu equi li bri re flec tei xen, com cap 

al tra, la gran de sa ar tís ti ca d’a quest se gle

clàssic grec. Una al tra fi gu ra re la cio na da

amb els Jocs és el déu Her mes, pro tec tor

dels jo ves at le tes, obra de Pra xí te les.

Des gra cia da ment, no s’han con ser vat re pre -

sen ta cions pict òri ques de l’art grec clàssic

ni, lògi ca ment, de l’esportiu. Mal grat això,

es co neix pin tu ra gre ga a par tir de les tro ba -

Ra mon Ba lius en el curs de la seva in ter ven ció
(Font: BPMO pho to).

Po li cle t. Dia du me n (s. V aC).

Mi ró.
Dis còbo l 
(s. V aC).
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lles rea lit za des a les tom bes pin ta des de

Paes tum, an ti ga colò nia gre ga si tua da al

golf de Sa lern. En aquests mo nu ments fu ne -

ra ris, da tats en el se gle V aC, s’hi tro ben re -

pre sen ta cions de pu gi lat, llui ta, cur ses de bi -

gues i qua dri gues i ca ce res. Ha acon se guit

una gran im portància l’anomenada Tom ba

del cap bus sa dor, en el sos tre in te rior de la

qual, un home jove es llen ça a una su per fí cie 

aquà ti ca amb es til per fec te des d’un tram po -

lí de pe dres.

L’Ula ma, joc de pi lo ta pre co lom bí, és el pri -

mer es port d’e quip co ne gut de l’an ti gui tat.

Es prac ti ca va des del temps dels Olme ques

(1800 anys aC) i s’ha per pe tuat a tra vés

dels se gles –amb re gles di ver ses– en les ci -

vi lit za cions maia, to to na ca, za po te ca i as te -

ca. No era un mer en tre te ni ment, car en car -

na va as pec tes mi tolò gics, re li gio sos i fi losò -

fics, i tam bé re ferè ncies a la gue rra san ta, a

la po lí ti ca i a la re so lu ció de di fe rents con -

flic tes. Fins i tot po dia acom pan yar-se de

sa cri fi cis hu mans. Les es ta tue tes de cerà -

mi ca d’a ques ta èpo ca, re pre sen ten ju ga -

dors de pi lo ta, d’as pec te jove, amb bo tes de 

pell, cin tu ró pro tec tor de ma lucs, ca ne lle res 

i ge no lle res.

Ho ku sai (1760-1849), el més im por tant

pin tor i di bui xant ja ponès dels se gles XVIII i 

XIX, es l’au tor de qua tre xi lo gra fies, tres

mo no cro mes (1815, 1817, 1818) i una

po li cro ma (1788) de di ca des a exer ci cis de

llui ta amb llan ça i al Sumo, l’es port na cio -

nal nipó. A la xi lo gra fia po li cro ma, dos

cam pions de sumo es tan em bran cats en

la rea lit za ció d’u na pre sa du rant un tor -

neig.

Vo lem fer una breu re ferè ncia a la presè ncia

de dos re lleus amb imat ges es por ti ves a les

Mi se ricò rdies del ca di rat su pe rior del cor de

la Ca te dral de Bar ce lo na. Són la re pre sen ta -

ció d’un joc de pi lo ta amb pa le tes i d’uns ju -

ga dors que por ten uns pals a la mà si mi lars

a un es tic d’ho quei. Rea lit za des a les da rre -

ries del se gle XIV, són atri buï des a Pere San -

gla da.

Entre la se go na mei tat del se gle XVIII i la pri -

me ra del se gle XIX, Angla te rra es va veu re

en vaï da per una ex traor dinà ria pro duc ció de

gra vats de te mes es por tius, que de co ra ven

las llars de les clas ses mit ja nes. Eren imat -

ges de ve lers, de ca ce res, de “der bies” pre -

sen ciats per mi lers d’es pec ta dors, i de ràpi -

des re ga tes de rem. L’art es por tiu ame ricà

d’a quells anys era es sen cial ment imi ta tiu de

l’anglès, en ca ra que la seva pin tu ra res po nia 

de ma ne ra més exa ge ra da a la de man da po -

pu lar. El gra vats de ca valls fa mo sos, les es -

ce nes de cur ses de vai xells de va por i de re -

ga tes de rem dis pu ta des pels “co lle ges” de

l’Est, s’e di ta ven en gran nom bre, en ca ra que 

eren d’in fe rior qua li tat ar tís ti ca que els equi -

va lents an gle sos. Cal des ta car les col·lec -

cions de cro mos a tot co lor de ju ga dors de

beis bol, ob se quiats a les ra jo les de xo co la ta i 

de xi clets de fi nal del se gle XIX i prin ci pi del

XX. Al nos tre país aquest cos tum es va po pu -

la rit zar du rant el pri mer terç del se gle pas -

sat, en for ma de col·lec cions de di ca des prin -

ci pal ment al fut bol i d’al tres es ports ales ho -

res in ci pients.

En el se gle XIX, creiem que me rei xen ser des -

ta cats dos ar tis tes ame ri cans: Un pin tor,

Tho mas Ea kins (1844-1916) i un es cul tor,

el ca na denc Ro bert Tait McKen zie (1867-

1938). Tho mas Ea kins, des prés d’un llarg

pe ri ple per Eu ro pa, on el pas per Espan ya li

va per me tre con èi xer la pin tu ra de Ve láz -

quez, tornà als Estats Units el 1870. Tot i

que la seva obra va ser poc apre cia da en

vida, ac tual ment és con si de rat com el més

im por tant pin tor de gène re i com el re tra tis ta 

ame ricà d’es til rea lis ta més des ta cat del se -

gle XX. Va pin tar qua dres de di cats a l’es port,

com ara Max Schmidt in a sin gle scull

(1871), The Pair-Oa red Shell (1872), The

Bi glin Brot hers Tur ning the Sta ke (1873),

The Wim ming Hole (1875), Sa lu tat (1898) 

i molts d’al tres d’am bient de rem, vela o na -

ta ció.

Ro bert Tait McKen zie, és pos si ble ment

l’únic es cul tor amb con vic ció que va pro duir

Tom ba del
Capbussador

(de ta ll),
Paes tum

(s. V aC).

Ju ga dor
de pi lo ta, 

Mèxic.
Te rra cuita

(0-300 dC.).
Ho ku sai. Llui ta dors de Sumo. Xi lo gra fia po li -
cro ma (1788).

Pere San gla da.
Mi se ri còr dia.

Ca te dral Bar ce lo na. 
Re lleu s. fusta

(s. XIV).



obra d’art úni ca ment es por ti va. Met ge de

pro fes sió, es pe cia lit zat en Edu ca ció Fí si ca i

en Reha bi li ta ció, va exer cir als Estats Units.

Tota la seva vida es va sen tir fas ci nat per to -

tes les fa ce tes de l’esport, al qual va de di car

la to ta li tat de la seva pro duc ció es cult òri ca.

Entre les se ves mol tes obres cal des ta car

Sprin ter (1902), Com pe ti tor (1906), Re lay

Run ner (1910), Invic tor (1946) i, molt es -

pe cial ment, Shield of Athe les, (1932).

Aques ta úl ti ma, “L’Escut dels Atle tes”, és un 

ve ri ta ble com pen di de les com pe ti cions

d’atletisme en els Jocs Olím pics.

Des de l’an ti gui tat, el ti pus atl ètic –es ta tu ra

mit ja na o ele va da, es pat lles am ples, tòrax

po de rós i gran– ha es tat con si de rat com a

exem ple d’est èti ca mas cu li na. Ja hem co -

men tat que Po li clet, Li sip, Pra xí te les i Miró

van bus car els seus mo dels es cult òrics en tre

els at le tes par ti ci pants en els Antics Jocs

Olím pics. Tam bé els grans mes tres de l’es -

cul tu ra que van viu re a ca vall dels se gles XIX

i XX , els fran ce sos Ro din i Bour de lle i els ca -

ta lans de Ban yuls i d’Olot, Mai llol i Clarà, no

van dub tar a es co llir com a mo del un es por -

tis ta a l’ho ra de re pre sen tar el cos nu de l’ho -

me. A l’o bra d’a quests qua tre ar tis tes es tro -

ben qua tre es cul tu res de de no mi na ció es -

por ti va: L’Atle ta Ame ricà, d’Au gus te Ro din

(1840-1917), per al qual va po sar un jove

es por tis ta ame ricà; L’Hèra cles Arquer,

d’Emi le-Antoi ne Bour de lle (1861-1929),

del qual va ser mo del un atl ètic co man dant

de cui ras sers; El Ci clis ta, d’Aris ti des Mai llol

(1861-1944), ob tin gut del mo de lat d’un

cam pió ci clis ta i L’Atle ta, de Jo sep Clarà

(1878-1958), del qual fou pro ta go nis ta un

llui ta dor.

Molts dels pin tors in no va dors del se gle XIX

van pin tar mo dels mas cu lins de pro por cions

he roi ques que vo lien re cor dar els clàssics:

Els llui ta dors, de Gus ta ve Cour bet (1819-

1887) i els de Jean-Ale xan dre Jo seph Fal -

guiè re (1831-1900), o els po de ro sos re -

mers de Gus ta ve Cai lle bot te (1848- 1894),

són uns bons exem ples d’a quests at le tes tan

exempts d’a fec ta ció.

Alguns im pres sio nis tes, ob ses sio nats per la

llum i els mo vi ments na tu rals, van pin tar es -

ce nes de re ga tes, com les d’Argen teuil, de

Clau de Mo net (1840-1926), o de pa ti na -

dors so bre gel, com els d’Au gust Re noir

(1841-1919). Aquests úl tims ens re cor den

al gu nes te les de l’Esco la Fla men ca del

 segle XVI, com el Pai sat ge ne vat amb pa ti -

na dors de Pie ter Brueg hel “El Jove” (1564-

1638) o el Pai sat ge hi ver nal amb pa ti na -

dors, de Joost Cor ne lissz (1586-1666). Un

exem ple de cla ra ori gi na li tat el cons ti tueix

Edgar De gas (1834-1917), que en la seva

obra abor da es ce nes de cur ses de ca valls i

de dan sa, ac ti vi tats que ge ne ren mo vi ments

par ti cu lar ment di fí cils de plas mar pict òri ca -

ment. Ara bé, se guint les idees de Ri chard

D. Man dell (His to ria Cul tu ral del De por te.

Edi cio nes Be lla te rra, 1986), ens pre gun -

tem: Po den con si de rar-se els im pres sio nis -

tes i el fla mencs ve ri ta bles ar tis tes de l’es -

port?

El francès Hen ri de Tou lou se Lau trec

(1864-1901) i el ca talà Ra mon Ca sas (1866-

1932), te nien qua si la ma tei xa edat, van

arri bar a Pa ris el ma teix any 1888, amb dós

van pin tar Mont mar tre i amb dós te nien afi -

ció per les bi ci cle tes. Tou lou se fou pin tor i

di bui xant de co rre dors pro fes sio nals i car -
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Tho mas Ea kins. Max Schmidt in a sin gle scull. Óli s. tela
(1871) 

Ro bert Tait McKen zie, Shield of
ath le tes. Bron ze (1932). 

Jo sep Clarà. Atle ta. Bron ze (1941-1945).
Jean-Ale xan dre Fal guie re. Llu ita do rs. Oli s.
tela (1865).

Edgar De gas. Che vaux de cour ses de vant les
tri bu nes. Oli s. tela (1879).



tells co mer cials ci clis tes, men tre que Ca sas

va re pre sen tar ci clis tes que pas se ja ven

plàci da ment i do nes ele gants mun ta des en

bi ci cle ta. La presè ncia de la dona es por tis ta

com a pro ta go nis ta de les arts plàsti ques era 

fins lla vors ine xis tent.

Hen ri Rous seau, co ne gut com “Le Doua -

nier” (1844-1910), va pin tar un cu riós par -

tit de fut bol en el to “naïf” que li era ca rac te -

rís tic. Tam bé cal si tuar en aquest te rreny,

d’evident ori gi na li tat, l’obra Rugby Pla yer,

de l’alemany Max Beck mann (1884-1950).

Fer nand Lé ger (1881-1965), en aban do -

nar Fran ça el 1940, es va im pres sio nar al

port de Mar se lla amb els plon geurs (cap -

bus sa dors) i els va de di car una ex ten sa

sèrie. Quan va tor nar al seu país, l’any

1945, va co men çar a de sen vo lu par el

tema de les bi ci cle tes. Són vehi cles de

plaer sa, per gau dir de l’o ci sen se al te rar la

na tu ra. Les qua tre cyclis tes, Les deux

cyclis tes, Les loi sirs i di ver ses es ce nes de

Circ són al gu nes de les obres més re pre -

sen ta ti ves d’a quest pe río de.

El ma teix any 1881 va néi xer a Màla ga el qui 

va ser amic de Le gér, Pa blo Pi cas so (1881-

1971). Pi cas so no era es por tis ta, en ca ra

que pos se ïa una qua li tat tí pi ca ment es por ti -

va: la com pe ti ti vi tat. Com pe tia amb els mar -

xants, amb les do nes, amb d’altres ar tis tes i

amb ell ma teix. En la seva obra de di ca da a

l’esport es po den dis tin gir qua tre eta pes: la

pri me ra, de jo ven tut, amb di bui xos de bo xa -

dors, ci clis tes, es gri mi dors; la se go na, coin -

ci dint amb l’època rosa, amb imat ges de

circ; la ter ce ra, cu bis ta, amb re pre sen ta -

cions d’atletes i bo xa dors; i la quar ta, amb

múl ti ples fi gu ra cions de jocs de plat ja i uns

cu rio sos i es ti lit zats di bui xos i es cul tu res de

fut bo lis tes rea lit zats l’any 1961.

Ens agra da agru par dos pin tors que, en ca ra

que allun yats per l’e dat, Ro bert De lau nay

(1886-1941) i Ni co lás de Staël (1904-

1989), creiem que van in ter pre tar l’es port

cla ra ment con ven çuts de la seva im -

portància. Tots dos de sen vo lu pa ven un art

molt aliè a la fi gu ra ció, bus cant la llum, el

co lor i la dinà mi ca sen se cap de li mi ta ció li -

neal, fins arri bar a l’abs trac ció més ab so lu -

ta. Tam bé tots dos van aban do nar aques ta

abs trac ció i van tor nar a una fi gu ra ció, més o 

menys am bi gua, amb obres de temà ti ca es -

por ti va. De lau nay pos si ble ment va es tar

mo ti vat per l’am bient es por tiu que es res pi -

ra va a Fran ça el 1924, per què gràcies a

 l’apassionada in sistència de Cou ber tain

s’ha vien acon se guit per a Pa rís els Jocs

Olím pics. La seva obra està for ma da es pe -

cial ment per es ce nes de foot ball i de rugby i

per la sèrie de Les Cou rreurs.

A Staël el va im pres sio nar vi va ment l’es clat

de llum i co lor que va des co brir una nit, al

Parc des Prin ces de Pa rís, du rant un par tit

de fut bol en tre Fran ça i Suè cia. D’a cí va néi -

xer la sèrie Les Foot ba llers.

En l’o bra dels ca ta lans Joan Miró (1893-

1983) i Sal va dor Dalí (1904-1989), pot

tro bar-se una bona re pre sen ta ció de ma ni -

fes ta cions es por ti ves, dins de les es pe cials

ca rac te rís ti ques del dos artistes. 

Miró, que per so nal ment creia en la cul tu ra

fí si ca i en prac ti ca va, té in te res sants rea lit -

za cions, com ara les pin tu res, La ban yis -

ta(1925), El ca ça dor (1925), Noia fent

edu ca ció fí si ca (1932) i Lli çó d’es quí

(1966) i li to gra fies com El sal ta dor (1948), 

Excur sió (1967), Esca la da (1969), Tir a

l’arc (1972) i d’al tres. A més, el qui va ser

el més de sit jat car te llis ta mun dial, va de di -

car qua tre car tells a l’es port: als 75 anys

del Bar ça, al Cen te na ri del Cen tre Excur -

sio nis ta de Ca ta lun ya, a la Vol ta a Ca ta lun -

ya i al Cam pio nat Mun dial de Fut bol de

1982.

Dalí, que es cri via les se ves idees so bre es -

port amb con cep tes su rrea lis tes, pos seeix

una no ta ble obra de tema es por tiu –bas quet -

bol, beis bol, hí pi ca, ci clis me– on des ta ca

l’a no me nat Atle ta Còsmic, de 1968; un

discò bol clàssic, ins pi rat en el de Miró, el
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Ra mon Ca sas. Una Ci clis ta. Llapis, tin ta,
aqua rel·la (sense data).

Fer nand Le ger. Les qua tre cyclis tes. Oli s. tela
(1943-1948).

Pa blo Pi ca so. Dues do nes co rrent per la plat ja.
Tem ple s. con tra pla cat (1922).

Hen ri de Tou lou se Lau trec. La Chaî ne Simp -
son. Car tell (1886).

Ro bert De lau nay. Les cou reurs à pieds. Oli s.
tela (1924 -1928).

Ni co las de Staël. Parc des Prin ces. Oli s. tela
(1952).



qual, en vol tat de tor xes, sem bla llen çar un

disc solar a l’espai.

Per fi na lit zar aques ta breu vi sió de l’art de di -

cat a l’es port, vo lem glos sar el tre ball de tres

ar tis tes con tem po ra nis que li han de di cat es -

pe cial aten ció: el suís Hans Erni i els ca ta -

lans Jor di Alumà i Rosa Se rra.

Hans Erni, que fou un es por tis ta no ta ble en

la seva jo ven tut i és as si du prac ti cant fins

avui, ha de sen vo lu pat una ac ti vi tat ar tís ti ca

po li facè ti ca en la qual des ta ca la plàsti ca de

l’es port. En les se ves pin tu res, que en glo ben

tots els es ports, es pe cial ment els olím pics,

es ba rre gen imat ges ac tuals amb fi gu res del

més pro fund clas si cis me. Hans Erni va ser

guar do nat l’any 1992 amb la Me da lla de les

Arts, ator ga da pel Comitè Internacional

Olímpic.

Jor di Alumà és, amb Hans Erni, el més pro lí -

fic au tor de di bui xos, gra vats i pin tu res de

temà ti ca es por ti va. La seva obra es con cen -

tra es sen cial ment en les ano me na des Sui tes 

Olím pi ques, con junt de pin tu res que te nen

com a leit mo tiv els es ports olím pics. La pri -

me ra va pre sen tar-la el 1968 amb mo tiu

dels Jocs Olím pics de Mèxic; la se go na, el

1984, es ta va des ti na da als Jocs de Los

Ànge les; i la ter ce ra va es tar de di ca da al

Jocs de Bar ce lo na de 1992. En aques ta úl ti -

ma, en la to ta li tat de les pe ces la re pre sen ta -

ció es por ti va va acom pan ya da per di fe rents

ele ments de co ra tius em blemà tics de la Ciu -

tat Com tal. Un grup de grans mu rals so bre

el Nai xe ment de l’Olim pis me de co ren el

Château de Vidy, seu del Co mitè Inter na cio -

nal Olím pic a Lau sa na. En ge ne ral, las se ves

obres, de to na li tats apa ga des amb gra da -

cions suaus de co lor, es tan rea lit za des amb

la tècni ca de pin tu ra a l’ou so bre fus ta, ca -

rac te rís ti ca dels mes tres del re tau le del se -

gle XIV.

L’o lo ti na Rosa Se rra és, amb se gu re tat, l’ar -

tis ta que ha efec tuat ma jor quan ti tat i di ver -

si tat d’o bra es cult òri ca de tema es por tiu en

el món. Els seus tre balls, rea lit zats en pe tit,

mitjà i gran for mat i plas mats en els més va -

riats ma te rials són in con fu si bles, en ca ra que 

el seu es til ex pres sio nis ta-abs trac te, amb re -

fle xos del me di te rra nis me de Mai llol i de

Clarà, i molt es pe cial ment dels es ti lit zats vo -

lums d’Henry Moo re, ha evo lu cio nat cons -

tant ment en el temps. El nu cli prin ci pal de la 

seva pro duc ció es por ti va el cons ti tuei xen els

tren ta-vuit es ports de la Sui te Olím pi ca

(1985-1995), pro pie tat del Mu sée Olím pi -

que de Lau sa na, en ca ra que la seva obra és

àmplia i completíssima en tots els camps de

l’escultura.

Creiem que és ab so lu ta ment i jus ta ment

obli gat as sen ya lar la im portància que, des

de 1993, any de la seva inau gu ra ció, ha tin -

gut el Mu sée Olympi que de Lau sa na. Aquest 

mu seu, crea ció per so nal del pre si dent Joan

Anto ni Sa ma ranch, pen sem que ha es tat, és

i serà un ele ment fo na men tal en la unió que

ne cess ària ment ha d’e xis tir en tre Cul tu ra,

Art i Esport, la qual cons ti tueix la base es -

sen cial del con cep te es por tiu més ele vat:

l’Olim pis me.

art i esport
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