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Qui es Àngel de Luna?
§ RAMON BALIUS I JULI

Àngel de Luna

creativa. Va viatjar per diferents llocs

gu res, i els de Ca ta lunya tí pi ca ment cos-

d’Apunts. Educació Física i Esports, qui

d’Europa realitzant apunts, dibuixos i pin-

tumistes. Cal citar una mostra de retrats

és Àngel de Luna, autor de la Nostra Por-

tures de les seves vivències. A Holanda va

exhibida en els locals del Teatre Lliure i

tada. És agradable parlar d’un antic es-

formar part de l’anomenat grup Van Aken,

la il·lus tra ció del llibre Bes can vi del seu

portista, que actualment és un artista re-

fet que li va facilitar la realització de varies

amic el poeta Emi li Bou.

conegut.

exposicions en aquesta nació, entre 1991

L’obra de temàtica esportiva de l’Àngel de

Àngel de Luna va néixer a Barcelona l’any

i 1995. Ha exposat també a Alemanya

Luna és amplia, abastant la totalitat de les

1934. Durant la seva adolescència va

(Colònia), a Colòmbia i a diferents indrets

seves vessants artístiques. Hi trobem olis,

coincidir, en el Col·legi de La Salle, amb

de Catalunya (Sitges, Vilanova). A Barce-

aquarel·les, dibuixos a ploma i apunts en

Joaquim Blume el malaurat gimnasta

lona ha presentat la seves obres els anys

llapis carbó, petites escultures en planxa,

català. Sens dubte, d’aquesta amistat

1996 i 2003 en el Museu i Centre d’Estu-

obra gràfica, etc. Els temes son també va-

va néixer l’afecció de l’Àngel cap a la

dis Dr. Melcior Colet i l’any 2001 va inter-

riats, sobre diferents esports, predomi-

gimnàstica artística, esport en què va

venir en la mostra d’art celebrada a

nant, com és lògic, la gimnàstica. La sèrie

aconseguir un notable nivell. En la dècada

l’INEFC , amb motiu del 25è Aniversari

Impactes és un conjunt de produccions

dels cinquanta, època d’or de la gimnàsti-

d’aquesta institució.

realitzades en tècnica mixta, presentada

ca catalana, va guanyar diverses vegades

Àngel de Luna és un artista en el més

l’any 1996 al Museu de l’Esport de Barce-

els campionats de Catalunya i Espanya,

am pli sentit de la paraula, a qui nosal-

lona, en la qual estan representades les

enquadrat en l’equip que capitanejava

tres hem qualificat de polièdric, perquè

principals instal·lacions olímpiques de la

l’admirat Blume. La gimnàstica artística

la seva obra te múltiples cares, ares tes i

Ciutat. L’Estadi de Montjuïc, el Palau Sant

és un dels pocs esports, on es valora l’es-

vèrtexs, a l’igual que aquestes com ple-

Jordi, el Port Olímpic, l’INEFC, el Museu

tètica i la plàstica dels exercicis; no es rar,

xes fi gu res geomè triques. En ella s’hi

de l’Esport i d’altres, són les construc-

doncs, que els gimnastes posseeixin en

troba pin tura en les més va ria des tècni-

cions que, encara que buides, en les re-

les seves activitats extraesportives un

ques (oli, aqua rel·la, gouache) i suports

presentacions de l’Àngel de Luna tenen la

arrelat sentit artístic. Possiblement aques-

(tela, pa per, fusta), dibuix (llapis, lla pis

mateixa vitalitat –llum i color– que pos-

tes qualitats són les que van portar a

carbó, tinta), escultura, en general en

seeixen quan estan en plena activitat.

l’Àngel de Luna a assolir, l’any 1956, la

petit format, ceràmica i obra gràfica. El

Hem d’esmentar nombrosos dibuixos a la

llicenciatura en Belles Arts per la Univer-

seu es til està en tre el rea lis me i la fi gura-

ploma, acolorits, amb escenes esportives

sitat de Barcelona. Després, un llarg pa-

ció geomètri ca, mit jan çant la triangu la-

tractades amb fina ironia i sàtira sempre

rèntesi dedicat a treballar en el camp de la

ció de les com posi cions (po dríem dir-ne

amable.

publicitat, on la seva formació artística li

trian gu lis me?), com pot ob ser var-se en

Hem tractat succintament de la personali-

va ser molt valuosa. El 1975, a Holanda,

la pintura de la portada, Dis gust al ves-

tat artística i de l’obra convencional i es-

va començar a consagrar-se intensament

ti dor (oli so bre tela). Les se ves crea cions

portiva de l’Àngel de Luna, que fou un

a la pintura i aquest país, amb el que esta-

són de colors vius, generalment purs. En

excel·lent gimnasta, i que avui és un des-

És un plaer poder explicar als lectors

va relacionat per motius familiars, és des

la seva produc ció són fre qüents els pai-

tacat creador d’art, artífex de la Nostra

d’aleshores el centre de la seva activitat

sat ges d’Ho lan da, ge neral ment amb fi-
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Atletisme
(Dibuix,
llapis carbó)

Sumo
(Tècnica
mixta)
Cèrcols
(Dibuix,
llapis carbó)

INEFC Barcelona
(Tècnica mixta)

Oda a l’Esport
(Tècnica mixta)

Gimnàstica artística
(Oli sobre tela)

Hoquei
(Oli sobre tela)
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