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L'esport al museu

Joan Miró,
passió per la cultura física

Ramon Balius i Juli

apunb

Amb aquesta nota volem Justificar la imat

ge de la portada d'aquest número

d'APUNTS d'Educació Física (Noia

fent cultura físico. 1932. Oli sobre fus

ta, 44 x 32 cm), i pretenem. a més. re~

cordar la figura del seu autor. joan Miró

(Barcelona. 1893 - Ciutat de Mallorca,

1983). Pensem que és bo i és Just reme~

morar-Ia, precisament avui en un mo

ment en el qual historiadors i crítics d'art

fidels a la seva personalitat. posen en dub

te. dolguts i desencisats. la popularitat de
l'artista dins del seu entorn més imme

diat. Efe<:tlvament. joan M. Minguet Bat

1I0ri, historiador mironià, en el seu recent

llibre -Joan Miró. l'artista i el seu en

torn culturo!- I la historiadora i critica Pi

lar Parcerisas en les pàgines del diari

l'AVUI-Miró i l'entorn culturol- creuen

que. desprotegit l'artista de figures

Irreemplaçables com Brossa, Català~

Roca, FOIX o Prats, l'efervescència que va

representar l'Any Miró s'ha esvaït, mal

grat els esforços de la Fundaci6 que porta

el seu nom. justament aquest any 2000
s'acompleixen 25 anys de la seva obertu

ra I com escriu Pilar Parcerisas: "lo po
pularitat de /'obro de Joan Mir6 no

passo avui per lo societat catalana

sinó per l'enorme quantitat de turistes,

sobretot japonesos, que visiten lo Fun
doci6 i que omplen de popularitat mi

roniono l'espai de distància que enca

ro hi ho entre l'artista i el seu entorn-o

Creiem que cal commemorar i destacar

aquests 25 anys de tasca de la FundaCió. la

qual a part de realitzar la funció de museu

tradicional. ha fet. amb més o menys en

cert. allò que Miró desitjava: promocio

nar Joves artistes a través de la seva ves

sant de Centre d'Estudis d'Art Contem

poranI.

A més de realitzar aquest modest aete

d'afirmació mironiana, ens proposem evo

car un aspecte poc conegut de la personalitat
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de l'artrsta. intlmament re\aoonal amb la fi
nalitat d'una revtSta editada per l'InstJtut Na

oonaI d'Educació FÍSICa de Catalunya: la~a
passió per la Cult1.Jr.II FÍ$iCa. EfectM1ment.
dur.lnt una entrevrsta t d.lvant de la~:
Vostè ha estat sempre tri esportISta? va con
tesrar: "Més que espofflsio, he fel sem
pte, fins lo ben poc, cuhuro física, d'uno
monem moll dIsciplinada, /o quo' em
proporrionovo equilibri menrol j forço
~ 'rebollor. SegueIx expkant que quill1

estaVa a f'1ontro,g: •Jo onovo coda dia des
del mos fins o /o piat;o lent un fooljng.

AJeshores no hi havien correteres. Em
posavo, per perdre grosso, com uno
mena de 'cotillo' de goma. que existeix
encoro per ols boxe;odors i els jugadors
de lutbol; és uno gomo que s'encasfovo

en el cos, j o sobre un suèter de I/ono.
Aquesta cosa de gomo, que venen ol

correr Peloi, feio suor mol'. Quon arribo
va o lo plotjo em Ireia el suèter i després

aquesta meno de 'coti/lo' de goma. Em
regolimovo SUO( com oiguo; després
quon eslovo nu feia glml'lÒstko o /o plo,.
/O ¡ em firovo o l'oigua i feia un bony lot

sol. Tomovo de Formo invetso",

En una altra 0<:a$IÓ comentava: -Abans
els diumenges onovo molt sovin'
d'excursió, des de ,\\ontroig, des de
coso, I¡ns o l'Hospitalet del Camp; hi
ho uns 15 km. A vegodes ho leio omb
bicicleto, però generolment o peu.
Abans d'orribor o /'Hospitolet hi havio
el vedat del Morquês de Morionoo i no

ero rar que els conills travessessin lo
corretera. Prop del poble hi havia uno
recto molt /largo. Quan no hi havia cot·
xes, ni pagesos, ni ningú, tenia lo visi6
de trobor·me sol amb /0 recto davant i
em donava uno impressi6 de grandio.
sitot; em sentia un gran tipusl S6c so/ i

domino tot això) A més, les muntonyes
properes, magnifiques, em donaven
uno gran forço."

Quan anava pels camps l'ent~ i
corrent. abans de 191 I. què: pensava la
gent de Mootroog! "Em prenien per boig,
em consideraven de Borcelono."
SaIv.Jdor Dali en el seu Iibre Vida Secre
/o, comenta que va anar amb Miró a bleure

una ampoIa de xampany al Boteau "'re I

que "En Miró va pagar el comple ol Bo·
leau Ivre amb uno focilitot que li envejo·
va i després ens n'onòrem caminant cop
o cosa tots dos sols",
"Seré dur omb Iu -em va dir- però no et
desanimis. No porlis mosso (aleshores
vaig comprendre que potser el seu si
lenci era uno tòctica) i procuro ler uno
mico de cu/turo lísica. Jo tinc mestre de
boxo i m'entreno coda tardo".

..

Efectivament. en una altra <X.nI6. tot dI
vertit, comentava.: "feio guonls amb He
mingway ol Centre Americà de Paris,
ma/grat que oquest ero molt 011 ¡ ;O
només li arribava ol melic". En~~
conversa. boxístJCa. Miró relatava que va
començar a pullar lo Moslo a Montrolg

cap a l'any 1921. que despl'és. tot smtellt
zant l'obra. la va corllmuar a Barcelorlil j

que la va aGlbar a Paris. senlpl'e SintetIt
zant-�a. Per a la conclusl6 van estar fona
mentals unes nerbetes, lògICament se·
Ques. que va portar dins d'un sabre des
de Catalunya. Hemingway va vajer ad
qUirir el quadre però no tenia diners. per
la qual (osa es va veure obligat a fer
d'entrenador dels boxejadors dels pesos
pesats. que li trencaven la (ara. Final·
ment. I encara prevI un sorteig, va tenir
dret a comprar-lo.
Sembla evident la passió de Miró per la
Cultura ffsica., la qual de ben segur que va
contribuir a la seva 1ongevJt.at. tant fisic.a
(om psíqulca I. sobreI:Ol. artístoca.
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