
És un plaer po der ex pli car als lec tors

d’Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports, qui

és Àngel de Luna, au tor de la Nos tra Por -

ta da. És agra da ble par lar d’un an tic es -

por tis ta, que ac tual ment és un ar tis ta re -

co ne gut.

Àngel de Luna va néi xer a Bar ce lo na l’any

1934. Du rant la seva ado lescència va

coin ci dir, en el Col·legi de La Sa lle, amb

Joa quim Blu me el ma lau rat gim nas ta

 català. Sens dub te, d’a ques ta amis tat

va néi xer l’a fec ció de l’Àngel cap a la

gimnàsti ca ar tís ti ca, es port en què va

acon se guir un no ta ble ni vell. En la dèca da 

dels cin quan ta, èpo ca d’or de la gimnàsti -

ca ca ta la na, va guan yar di ver ses ve ga des

els cam pio nats de Ca ta lun ya i Espan ya,

en qua drat en l’e quip que ca pi ta ne ja va

l’ad mi rat Blu me. La gimnàsti ca ar tís ti ca

és un dels pocs es ports, on es va lo ra l’es -

tètica i la plàsti ca dels exer ci cis; no es rar, 

doncs, que els gim nas tes pos seei xin en

les se ves ac ti vi tats ex traes por ti ves un

arre lat sen tit ar tís tic. Pos si ble ment aques -

tes qua li tats són les que van por tar a

l’Àngel de Luna a as so lir, l’any 1956, la

lli cen cia tu ra en Be lles Arts per la Uni ver -

si tat de Bar ce lo na. Des prés, un llarg pa -

rèntesi de di cat a tre ba llar en el camp de la 

pu bli ci tat, on la seva for ma ció ar tís ti ca li

va ser molt va luo sa. El 1975, a Ho lan da,

va co men çar a con sa grar-se in ten sa ment

a la pin tu ra i aquest país, amb el que es ta -

va re la cio nat per mo tius fa mi liars, és des

d’a les ho res el cen tre de la seva ac ti vi tat

crea ti va. Va viat jar per di fe rents llocs

d’Eu ro pa rea lit zant apunts, di bui xos i pin -

tu res de les se ves vivè ncies. A Ho lan da va

for mar part de l’a no me nat grup Van Aken, 

fet que li va fa ci li tar la rea lit za ció de va ries 

ex po si cions en aques ta na ció, en tre 1991 

i 1995. Ha ex po sat tam bé a Ale man ya

(Colò nia), a Colò mbia i a di fe rents in drets

de Ca ta lun ya (Sit ges, Vi la no va). A Bar ce -

lo na ha pre sen tat la se ves obres els anys

1996 i 2003 en el Mu seu i Cen tre d’Estu -

dis Dr. Mel cior Co let i l’any 2001 va in ter -

ve nir en la mos tra d’art ce le bra da a

l’INEFC , amb mo tiu del 25è Ani ver sa ri

d’a ques ta ins ti tu ció.

Àngel de Luna és un ar tis ta en el més

am pli sen tit de la pa rau la, a qui no sal -

tres hem qua li fi cat de po liè dric, per què

la seva obra te múl ti ples ca res, ares tes i

vèrtexs, a l’i gual que aques tes com ple -

xes fi gu res geomè tri ques. En ella s’hi

tro ba pin tu ra en les més va ria des tècni -

ques (oli, aqua rel·la, goua che) i su ports

(tela, pa per, fus ta), di buix (lla pis, lla pis

car bó, tin ta), es cul tu ra, en ge ne ral en

pe tit for mat, cerà mi ca i obra gràfi ca. El

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

ció geomè tri ca, mit jan çant la trian gu la -

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

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

la pin tu ra de la por ta da, Dis gust al ves -

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

són de co lors vius, ge ne ral ment purs. En 

la seva pro duc ció són fre qüents els pai -

sat ges d’Ho lan da, ge ne ral ment amb fi -

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

tu mis tes. Cal ci tar una mos tra de re trats

ex hi bi da en els lo cals del Tea tre Lliu re i

la il·lus tra ció del lli bre Bes can vi del seu

amic el poe ta Emi li Bou.

L’o bra de temà ti ca es por ti va de l’Àngel de

Luna és am plia, abas tant la to ta li tat de les 

se ves ves sants ar tís ti ques. Hi tro bem olis, 

aqua rel·les, di bui xos a plo ma i apunts en

lla pis car bó, pe ti tes es cul tu res en plan xa,

obra gràfi ca, etc. Els te mes son tam bé va -

riats, so bre di fe rents es ports, pre do mi -

nant, com és lògic, la gimnàsti ca. La sèrie

Impac tes és un con junt de pro duc cions

rea lit za des en tècni ca mix ta, pre sen ta da

l’any 1996 al Mu seu de l’Esport de Bar ce -

lo na, en la qual es tan re pre sen ta des les

prin ci pals ins tal·la cions olím pi ques de la

Ciu tat. L’Esta di de Mont juïc, el Pa lau Sant 

Jor di, el Port Olím pic, l’INEFC, el Mu seu

de l’Esport i d’al tres, són les cons truc -

cions que, en ca ra que bui des, en les re -

pre sen ta cions de l’Àngel de Luna te nen la

ma tei xa vi ta li tat –llum i co lor– que pos -

seei xen quan es tan en ple na ac ti vi tat.

Hem d’es men tar nom bro sos di bui xos a la

plo ma, aco lo rits, amb es ce nes es por ti ves

trac ta des amb fina iro nia i sàti ra sem pre

ama ble.

Hem trac tat suc cin ta ment de la per so na li -

tat ar tís ti ca i de l’o bra con ven cio nal i es -

por ti va de l’Àngel de Luna, que fou un

 excel·lent gim nas ta, i que avui és un des -

ta cat crea dor d’art, ar tí fex de la Nos tra

Por ta da.
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La nos tra por ta da

Qui es Àngel de Luna?
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Atletisme
(Dibuix,
llapis carbó)

Cèrcols
(Dibuix,

llapis carbó)

Sumo
(Tècnica
mixta)

INEFC Barcelona
(Tècnica mixta)

Oda a l’Esport
(Tècnica mixta)

Gimnàstica artística
(Oli sobre tela)

Hoquei
(Oli sobre tela)


