
Jor di Alumà i Mas vi dal l’au tor de la nos tra por -

ta da, és pos si ble ment l’ar tis ta que mun dial ment

ha de di cat més obra al tema es por tiu. Nas cut a

Bar ce lo na l’any 1924, en el si d’u na fa mí lia d’ar -

tis tes –l’a vi Alumà era di bui xant-litò graf, l’a vi

Mas vi dal era es cul tor i el pare, en Jo sep Alumà,

era pin tor i des ta cat car te llis ta– la qual cosa tin -

gué, sens dub te, gran im portància en la seva vo -

ca ció ar tís ti ca.

Es va ini ciar en la pin tu ra el 1937, en ple na Gue rra 

Ci vil, en els ta llers del Co mis sa riat de Pro pa gan -

da de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. Allí tin gué l’o -

por tu ni tat de con tem plar el que fer d’ar tis tes com

Be ni ga ni, Font se ré, Bo fa rull i, es pe cial ment,

Anto ni Cla vé, els mu rals, car tells i pin tu res del

qual va ren te nir una gran in fluèn cia en la seva

con cep ció ar tís ti ca. És a fi nals dels anys qua ran -

ta, quan va co men çar a en din sar-se en les tècni -

ques del re tau le, que ha con reat fins l’ac tua li tat.

Du rant una pri me ra èpo ca, va de di car la seva pro -

duc ció so bre fus ta al tema re li giós, amb re tau les

de cla ra in fluèn cia gòti ca, en els quals des ta ca ven 

abun dants fons dau rats i pla te jats. Des de 1953

és pro fes sor de pin tu ra i po li cro mia de l’Esco la

d’Arts Apli ca des i Ofi cis Artís tics de Bar ce lo na.

L’any 1956, des prés d’u na ex po si ció a la Sala Pa -

rés de les se ves úl ti mes obres d’art re li giós, la

qual va cons ti tuir un èxit, Alumà de ci deix aban do -

nar aques ta temà ti ca i, bus cant nous ho rit zons

més am plis, vol adap tar la tècni ca del re tau le a

d’al tres si tua cions pict òri ques. Viat ja a Anvers i

allí ini cia el camí de l’es truc tu ra ció geomè tri ca,

que serà pe cu liar en la seva pin tu ra. Con fi gu ra les 

com po si cions so bre un sis te ma de lí nies que des -

com po nen el tema en com par ti ments, sen se que

això faci per dre uni tat al con junt. Aquests sis te -

mes li neals són fran ca ment rec ti li nis quan es trac -

ta de re pre sen tar pai sat ges, i són més corbs quan 

apa reix la fi gu ra hu ma na. El co lor l’u ti lit za ge ne -

ral ment en to na li tats apa ga des, es ta blint gra da -

cions suaus en tre els di fe rents com par ti ments.

Aquests efec tes els acon se gueix gràcies a l’ús de

pin tu ra a l’ou, tècni ca uti lit za da pels grans mes -

tres re ta blis tes del se gle XIV. Tam bé vi si ta di fe -

rents ciu tats d’Estats Units i de Ca nadà; Pa rís,

Lon dres i Gi ne bra.

1965 és un any im por tant per a Alumà: Obté el Pri -

mer Pre mi en la I Bie nal del De por te en Las Be llas

Artes ce le bra da a Bar ce lo na, amb una obra ano -

me na da Sprint; que des ta ca va pel mo vi ment i la

ve lo ci tat de dos ci clis tes en la llui ta pel triomf. És

el pri mer con tac te amb el món de l’es port, que ja

no aban do narà mai. És im pos si ble rea lit zar un in -

ven ta ri ex haus tiu de la tas ca ar tís ti ca de Jor di

Alumà, de di ca da al tema es por tiu. Úni ca ment faré 

re ferè ncia dels grans pro jec tes pict òrics i es men -

ta ré les se ves ac ti vi tats en al tres ves sants ar tís ti -

ques, tot dins el camp de l’es port.

El 1967, Joan Anto ni Sa ma ranch, ales ho res

res pon sa ble de l’es port es ta tal, li va en ca rre gar 

vuit grans mu rals des ti nats a de co rar l’e di fi ci de

la De le ga ción Na cio nal de De por tes a Ma drid.

Neix així l’a no me na da “Sui te Olím pi ca”, que

serà la pri me ra d’al tres dues es de vin gu des més 

en da vant. El leit mo tiv d’a ques ta són els es ports 

olím pics, agru pats d’a cord amb les se ves ca -

rac te rís ti ques co mu nes (es ports aquà tics, de

llui ta, atl ètics, etc.). Dues de les obres van es tar 

ex po sa des a Ciu tat de Mèxic du rant els Jocs

Olím pics de 1968. La “II Sui te Olím pi ca” pre -

sen ta da l’any 1984 a Bar ce lo na, va es tar ex po -

sa da el ma teix any a Los Ánge les en el curs dels 

Jocs ce le brats en aque lla ciu tat. Són vint re tau -

les, que re pre sen ten di fe rents si tua cions es por -

ti ves oco rre gu des en dis tints es ports. El 1992,

amb mo tiu dels Jocs de Bar ce lo na, no po dia fal -

tar la “III Sui te Olím pi ca”. Aquest cop, les més

de vint-i-cinc fus tes unei xen,, en cada com po si -

ció, la fi gu ra, ge ne ral ment d’un únic es por tis ta

amb un mo tiu de la Bar ce lo na ar tís ti ca -romà ni -

ca, gòti ca, mo der nis ta, nou cen tis ta o gau di nia -

na– amb dós en per fec ta har mo nia. 

Mol tes de les pin tu res de les “sui tes” han es tat re -

pro duï des com obra gràfi ca. Una d’a ques tes és la

que fi gu ra en la nos tra por ta da, pro ce dent de la

“III Sui te” la qual for ma va part d’u na car pe ta de sis 

li to gra fies, amb què la Ge ne ra li tat ob se quia va a

les per so na li tats que van as sis tir als Jocs de Bar -

ce lo na. Com es pot veu re, una gàrgo la de la Ca te -

dral de Bar ce lo na acom pan ya a una es por tis ta

que prac ti ca la gimnàsti ca rít mi ca. 

El 1981 ha via ex po sat, a la Sala Pa rés, Sím bols

Olím pics, re tau le de gran for mat que, du rant molts 

anys va fi gu rar en lloc pree mi nent  en el des patx

del Pre si dent del CIO. En ell es re pre sen ten els

clàssics anells olím pics, en vol tats i en tre lla çats

per un re mo lí de cir cum ferè ncies de di fe rents mi -

des i gra da cions de co lor, que pro por cio nen el

sen tit de mo vi ment, de pro fun di tat, de mul ti pli ci tat

i d’uni versalitat que té l’Olim pis me.

Prèvia una es ta da a Grècia, l’any 1988 pin ta nou

grans mu rals so bre el Nai xe ment de l’Olim pis me

des ti nats a de co rar el Château de Vidy, seu del

CIO a Lau san ne. En aquests pla fons, es po den

veu re imat ges clàssi ques del déu Zeus, de dees -

ses, de pai sat ges d’Olím pia i, fins i tot, d’un ca vall

de Troia de pau, per què en el seu ven tre acull at -

le tes en lloc de sol dats.

Amb mo tiu dels Jocs Olím pics de Na ga no, rea lit za 

un con junt de re tau les que cons ti tuei xen una ve ri -

ta ble “Sui te de la neu”.

Enmig d’a ques ta gran quan ti tat d’o bres perta -

nyents a les se ries es men ta des, Alumà ha rea lit -

zat nom bro sos di bui xos i pin tu res so bre fus ta i al -

tres su ports, molts dels quals tam bé han es tat ori -

gen de li to gra fies i car tells des ti nats a anun ciar o

com me mo rar es de ve ni ments es por tius. Cal des -

ta car el re tau le que, per encàrrec de la Se cre ta ria

Ge ne ral de l’Esport de la Ge ne ra li tat de Catalu -

nya, pin ta l’any 1989 en ho me nat ge al bar ce lonès

Luci Mi ni ci Na tal, guan ya dor de la cur sa de

quàdri gues en la 227 Olim pia da de l’an ti gor, l’any

129 de la nos tra era. En el te rreny del dis seny, ha

es tat el crea dor de in nom bra bles me da lles i lo go -

tips. Entre aquests úl tims he d’es men tar la idea no 

re co ne gu da (!) del que fou lo go tip de la Copa del

Món de Fut bol de 1982. 

Ara bé, tot el que he des crit és úni ca ment una pe -

ti ta part de l’o bra d’en Jor di Alumà: la de di ca da a
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l’es port. Ja he as sen ya lat que aques ta era úni ca

al món, per la quan ti tat i so bre tot per la qua li tat,

en ca ra que l’ar tis ta no vol ser co ne gut ex clu si va -

ment com el pin tor de l’es port. Fent jus tí cia a la

seva tra ject òria ar tís ti ca, he d’a ca bar l’ex pli ca ció

so bre qui és en Jor di Alumà, dei xant constància

d’al guns dels grans rep tes ar tís tics ac cep tats i bri -

llant ment acon se guits fins avui:

Rea lit za ció, el 1974, dels pla fons so bre el Nai xe -

ment de la Di pu ta ció, per a la de co ra ció del Saló

de l’Arxiu de Comp tes del Pa lau de la Ge ne ra li -

tat de Ca ta lun ya. El 1980 guan ya el pres ti giós

Pre mi de Di buix Yngla da-Gui llot, pre lu di de l’ex -

po si ció ce le bra da un any des prés sota el tí tol, La

clos ca de Bar ce lo na. Són tren ta-cinc mu rals i

vint-i-vuit di bui xos pre pa ra to ris, que do nen una

vi sió inè di ta del pai sat ge de Bar ce lo na. És l’any

1986 quan pre sen ta, a Bar ce lo na, una mos tra

ano me na da Re fle xions so bre Gau dí, ba sant-se

en les for mes i co lors del tan ho me nat jat ar qui -

tec te. Aques ta col·lec ció li va obrir les por tes del

Japó, país on el gau di nis me està molt arre lat.

En el 2000, en l’ex po si ció in ti tu la da Mi ra da de

lluny-Mi ra da de prop, una re no va da clos ca

de Bar ce lo na –per mi rar de lluny– s’en fron ta a

uns in sec tes mag ni fi cats –per mi rar de prop– En

tota l’o bra con ven cio nal d’en Jor di Alumà, és ca -

rac te rís ti ca i in comp ta ble la presè ncia d’enig -

màtics i es ti lit zats ros tres fe me nins, molts cops

com a únics pro ta go nis tes.

Ara que arri bo al fi nal del ar ti cle, m’a do no que po -

dia ha ver es crit mol tís sim més so bre Alumà i la

seva obra. Qui em lle gei xi, si no ho sa bia, podrà

sa ber quel com so bre qui és en Jor di Alumà i si, a

més a més, con tem pla la nos tra por ta da, co men -

çarà a ad mi rar-lo.

la nostra portada
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