
El pro per any 2004 ha es tat de cla rat ANY

SALVADOR DALI (Fi gue res, Alt Empordà, 

1904-1989), per com me mo rar el cen te -

na ri del nai xe ment d’auell que va au to de -

no mi nar-se “el diví”. És per aquest mo tiu

que la por ta da d’a quest nú me ro d’Apunts

ha es tat de di ca da a l’Atle ta Còsmic, obra

em blemà ti ca de l’ar tis ta em por danès

d’ins pi ra ció es por ti va. Pen sem que Dalí

és prou co ne gut pel gran pú blic i que se ria 

una pe dan te ria in ten tar ex pli car qui era

Sal va dor Dalí. Qui vul gui apro fun dir en

aquest co nei xe ment podrà fer-ho a tra vés

de la ina ca ba ble in for ma ció ja exis tent, a

la qual s’a fe girà tota la que, sens dub te,

apa rei xerà l’any vi nent. És molt im por tant

re cor dar i con sul tar l’o bra li terà ria del ma -

teix ar tis ta –La vida se cre ta de Sal va dor

Dalí, Dia ri d’un geni, Con fes sions in con -

fes sa bles, etc.– el qual, en opi nió de

molts es tu dio sos, era tan –o més– bon es -

crip tor que pin tor.

Encàrrec i ges ta ció

L’a ven tu ra de l’Atle ta Còsmic co men ça ja

en la seva gène si, en oca sió del Jocs Olím -

pics de 1968 a Mèxic. L’e quip olím pic es -

pan yol in ter ve nia en els Jocs, tot i que el

Go vern no man te nia re la cions di plomà ti -

ques amb el país am fi trió. S’ha via or ga nit -

zat una Olim pía da Cul tu ral i la de ci sió

 oficial es pan yo la era no in ter ve nir en ella.

Joan Anto ni Sa ma ranch, ales ho res De le -

ga do Na cio nal de De por tes i al ho ra Pre si -

dent del Co mi té Olím pi co Espa ñol, vo lia

que es par ti ci pés en la mos tra d’art amb

l’o bra d’al gun ar tis ta sig ni fi cat. Es va va lo -

rar la pos si bi li tat de de ma nar la col·la bo -

ra ció de Joan Miró o de Pa blo Pi cas so,

però amb dós es ta ven po lí ti ca ment mal

con si de rats, per la qual cosa fi nal ment es

va de ci dir sol·li ci tar una obra a Sal va dor

Dalí, ar tis ta ben vist pel règim de Fran co.

Ma drid, no sen se re ticè ncies, va ac cep tar

la pro pos ta i Sa ma ranch va efec tuar

l’encàrrec, amb l’ú ni ca con di ció que el

qua dre tin gués una temà ti ca es por ti va.

Dalí, que com afir ma Ba rral i Altet, “es re -

fe reix tant en pin tu ra com en li te ra tu ra a

l’art del pas sat [...] i en molts mo ments,

s’a tu ra llar ga ment fins a l’ob ses sió da -

vant d’u na obra del pas sat, una referèn -

cia, un pin tor o un mo nu ment”, de ci deix

pin tar un disc òbol ins pi rant-se en el

clàssic Disc òbol de Miró. Una fo to gra fia

de Jo sep Pos tius ens mos tra Dalí si tuat

da vant del qua dre, ai xe cant amb la mà

dre ta una fi gu ra de pe tit for mat de l’es cul -

tu ra de Miró i amb l’es que rra el disc que

en la pin tu ra re pre sen ta el sol (Fig. 1).
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L’aventura de l’atleta còsmic
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Sal va dor Dalí

FIGURA 1.
Dalí a Port-lli gat (Fo to gra fia: Pos tius).
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FIGURA 2.
Presentació de l´Atleta Còsmic a S’Agaró: Gala,
l’esposa d’Anselmo López, Samaranch i Dalí
(Fotografia: Postius).

FIGURA 3.
Croquis de l’Atleta Còsmic.

FIGURA 4.
Personatge (fragment de 
l’Atleta Còsmic).

FIGURA 5.
Personatge (fragment del
Torero Al·lucinògen).

FIGURA 6.
Esbós del personatge

de la figura 5.



Uns me sos des prés, Sa ma ranch es va

tras lla dar a Port-lli gat: la tela es ta va

col·lo ca da en un bas ti dor que, gràcies a

un mo to ret que ac cio na va l’ar tis ta, pu ja va 

i bai xa va per me tent que po gués tre ba llar

as se gut. Dalí con si de ra va l’o bra aca ba da,

fet que no va ac cep tar el client, que la va

tro bar un xic bui da. Gala, en es col tar el

co men ta ri, va sen ten ciar: “aquest qua dre

està llest”. Sa ma ranch va ar gu men tar a

fa vor de la seva ma ne ra de pen sar, in vo -

cant l’e le vat preu (uns tren ta mil dòlars?),

la im portància de la cita me xi ca na, el

pres ti gi del pro pi pin tor i del Co mitè Olím -

pic Espan yol. Dalí, vist el cai re del de bat,

va pon ti fi car: “el que té im portància en

un qua dre és allò que està a l’al ça da dels 

ulls de l’es pec ta dor. Li pro me to, sen yor

pre si dent, que li afe gi ré més de talls”.

Pre sen ta ció i pa ga ment

Com diu Sa ma ranch en les se ves “Me mo -

rias Olím pi cas” (Edi to rial Pla ne ta, 2002), 

“no va ren aca bar ací els pro ble mes de

l’Atle ta Còsmic”, nom que el pro pi Dalí va 

do nar a l’o bra. S’hi va afe gir un con flic te

econò mic. En un acte me dià tic en la fin ca

“El Vér ti go” de S’Aga ró (Fig. 2) or ga nit zat

per pre sen tar l’o bra, Gala va exi gir el pa -

ga ment pre vi a qual se vol ma ni fes ta ció.

“per una d’a ques tes si tua cions una mica

ab sur des, ni el Co mitè Olím pic Espan yol

ni la De le ga ció Na cio nal d’Esports es po -

sa ven d’a cord so bre qui na ins ti tu ció ha -

via de pa gar a Dalí i fer-se càrrec de la

pro pie tat del qua dre; un ve ri ta ble em bo -

lic bu rocr àtic”. Se gons sem bla, hau ria es -

tat ne ces sa ri que prèvia ment al encàrrec

s’ha gués con vo cat un con curs pú blic de

pin tu res de Sal va dor Dalí i Domè nech

(!!!). Sor to sa ment, l’am fi trió, Ansel mo Ló -

pez; Se cre ta ri del Co mitè Olím pic Espa -

nyol “va afron tar la si tua ció amb la de ter -

mi na ció em pre sa rial que el ca rac te rit za -

va i va re sol dre l’at zu cac ex te nent un xec

i con ver tint-se, d’a ques ta ma ne ra, en

pro pie ta ri del qua dre..., i fent un ex -

cel·lent ne go ci, per què en aquell mo -

ment ja es co tit za va el do ble del preu que 

ell ha via pa gat al geni de Ca da qués. Sal -

va dor Dalí ha via es tat ta xat des pec ti va -

ment “d’a vi da do llars”, pa rau les for ma -

des amb les lle tres del seu nom i cog nom,

en ca ra que pot ser en rea li tat aquest mal -

nom era més apli ca ble a Gala. La tela va

anar a Mèxic i en tor nar va es tar di po si ta -

da a la seu ma dri len ya del Co mitè Olím pic 

Espan yol.

En pro duir-se, l’any 1971, el ces sa ment de 

Joan Anto ni Sa ma ranch com a De le gat Na -

cio nal d’Esports, es va re ti rar l’o bra del seu

em pla ça ment i es va ofe rir al lla vors Prín -

cep d’Espan ya, Juan Car los de Bor bón,

que co nei xia i apre cia va la pin tu ra, en ca ra

que aquest úni ca ment la va ac cep tar com

a prés tec. Avui, l’Atle ta Còsmic fi gu ra en -

ca ra en aques ta si tua ció, en el des patx de

tre ball del Rei al Pa lau de la Zar zue la. Cu -

rio sa ment, quan l’any 1975, Luis Ro me ro

va pu bli car el lli bre “Todo Dalí en un ros -

tro” (Edi to rial Blu me, Bar ce lo na), l’Atle ta

Còsmic està clas si fi cat com a “óleo so bre

tela. 1968. Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cien cia”. Anys més tard, el 1983, el catà -

leg de l’ex po si ció an tolò gi ca de Sal va dor

Dalí diu li te ral ment: “Atle ta Còsmic,

1960. 2000 x 3000 cm, oli so bre tela.

Sig nat i da tat en la zona in fe rior cen tral

dins l’es cut olím pic. “Dalí 1960”. Pa la cio

de la Zar zue la (Pa tri mo ni Na cio nal

Espan yol). Ma drid.” Hi ha un es tu di d’a -

ques ta obra vers 1960. 24x18 cm.; lla -

pis so bre car tó-. Re pro duït a Ro me ro,

Luis: Todo Dalí en un ros tro. És obvi que

la data és 1968 i que -se gons el re lat an -

te rior-no per tany al Pa tri mo ni Na cio nal,

per cul pa d’u na ab sur da nor ma burocrà -

tica. (Fig. 3)

L’obra

La fi gu ra prin ci pal de l’Atle ta Còsmic és

un llan ça dor de disc en la po si ció clàssi ca

del co ne gut Disc òbol de Miró, creat per

aquest es cul tor a l’Anti ga Grècia. El tronc

de l’es por tis ta està in cli nat en da vant so -

bre la pel vis i gi rat vers el cos tat dret; el

cap se gueix la ma tei xa in cli na ció i ro ta ció. 

El braç dret de l’at le ta, col·lo cat en ele va -

ció i ro ta ció in ter na, aga fa la te ral ment

amb els cinc dits de la mà un disc de co lor 

groc in tens que re pre sen ta el sol, en vol tat

per una aura llu mi no sa de grans di men -

sions; el braç es que rra fle xio nat, re po sa

suau ment so bre el ge noll dret. La cama

dre ta, en fle xió del ge noll i del tur mell, re -

col za la to ta li tat del peu so bre una pean ya 

ro do na, men tre que la cama es que rra,

tam bé en fle xió del ge noll, mos tra el tur -

mell i el peu en ac ti tud d’ex ten sió, sor gint

d’u na es truc tu ra ar qui tect òni ca que ben

bé po dria re pre sen tar un es ta di. Aquest

peu està en vol tat per una mena d’es ca la

de car gol, que s’in tro dueix a l’in te rior de

l’ex tre mi tat a tra vés del taló; unes fi nes -

tres si tua des a la cama i al tronc, per me -

ten se guir la con ti nuï tat d’a ques ta ve ri ta -

ble es ca li na ta dins del cos del disc òbol.

La imat ge in di ca mo vi ment i ten sió, tot i

que el ros tre inex pres siu de l’at le ta re -

dueix la in ten si tat del mo ment. Un braç

ar mat amb una tor xa, que so bre surt pel

cos tat es que rra de l’ac ció (se gons la vi sió

de l’es pec ta dor), és el prin ci pi d’u na cor -

rua de per so nat ges molt des di bui xats, que 

tam bé amb tor xes a les mans pu gen en di -

rec ció a uns nú vols tem pes tuo sos. Una

 figura si tua da en un se gon ter me, per dar -

rera del disc òbol, sem bla es tar pre sen tant 

so lem ne ment la seva tor xa al sol (Fig. 4);

aques ta hipò te si es con fir ma quan en l’a -

no me nat To re ro al·lu ci no gen, obra pin ta -

da per Dalí els anys 1969- 1970, hi tro -

bem una re pre sen ta ció exac te en la qual

un to re ro amb “tra je de lu ces”, que re pre -

sen ta al pro pi pin tor, està brin dant la mort 

del toro a Gala (Fig. 5). Ara bé. la tro ba lla

d’un es bós d’a quest to re ro, de data pro ba -

ble ment an te rior, fa pen sar que Dalí es ta -

va tre ba llant si mult ània ment en l’Atle -

ta Còsmic i en el To re ro al·lu ci no gen

(Fig. 6). Aques ta ob ser va ció con fir ma la

idea de Luis Ro me ro, se gons la qual Dalí

molts cops es co pia a ell ma teix. En úl tim

ter me es di bui xa una am plia fa ça na, for -

ma da per di ver sos pi sos d’arcs de mig

punt, si mi lars a les fi nes tres del cos del at -

le ta, que re cor da l’es truc tu ra del Co li seu

de Roma. Per úl tim, en la part in fe rior de

la tela, pos si ble ment la que va pin tar per

la pro tes ta de Sa ma ranch, es pot veu re el

pai sat ge de Port- lli gat, molt pre sent en

les obres de Dalí. Se gons Ba rral i Altet,

Dalí veia el po ble des de casa seva i el

des cri via així: “Port-Lli gat està si tuat a

quin ze mi nuts de Ca da qués, a l’al tre

ban da del ce men ti ri. És un dels llocs més 

àrids, mi ne rals i pla ne ta ris de la te rra...

La bri sa ma ri nal di bui xa som riu res de pe -

ti tes ona des joio ses en les ai gües; a la

tar da, i so vint a con se qüèn cia dels illots
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FIGURA 7.
Gala (?) (fragment
de l’Atleta Còsmic).

FIGURA 8.
Discòbol de Miró (marbre, còpia romana).

FIGURA 9.
Discòbol de Miró

(bronze, còpia grega).



que fan de Port-lli gat una mena de llac,

l’ai gua està tan tran quil·la que re flec teix

els dra mes del cel cre pus cu lar”. Alguns

per so nat ges ocu pen aquest es pai, en tre

els quals, en l’ex trem in fe rior es que rre, es

pot veu re una fi gu ra de dona nua, que per

les ca rac te rís ti ques de la ca be lle ra, ens

atre vi ríem a as se gu rar que és la Gala, om -

ni pre sent en les pro duc cions da li nia nes

(Fig. 7). La co lo ra ció de l’Atle ta Còsmic

no és vi brant. Pre do mi nen uns co lors ver -

me llós, ata ron jat, i groc in tens, que pro -

por cio nen al qua dre un am bient igni, pro -

vo cat per les fla mes de les in nom bra bles

tor xes. No exis teix pre sen cia ni de verd ni

de blau. Sem bla que s’a cos ta una tem pes -

ta so bre el pai sat ge de Port-lli gat, que les

fla mes i el sol in ten ten apai va gar.

El “Disc òbol de Miró”

Com hem as sen ya lat, Dalí va pin tar l’Atle -

ta Còsmic, a par tir d’u na pe ti ta rèpli ca del 

co ne gut Disc òbol de Miró. Aquest es cul -

tor i bron cis ta de gran pres ti gi en l’Anti ga

Grècia, nas cut a Eleu te ra, va viu re du rant

l’èpo ca de màxim es plen dor d’Ate nes. En

aquell temps l’es tat ate nenc gas ta va

molts di ners en obres d’art, que do na ven

re nom a la ciu tat. Aques tes obres es feien

en ho me nat ge als guan ya dors dels jocs

atl ètics grecs. Les es cul tu res no pre te nien

bus car una sem blan ça per so nal, sinó que

in ten ta ven tro bar la be lle sa ideal, l’ho me

per fec te. El Disc òbol de Miró pro por cio na

una ex cel·lent des crip ció mus cu lar, que

in di ca el grau ele vat dels co nei xe ments

anatò mics de l’ar tis ta. Tot i això, en ca ra

que el mo vi ment pre vi al llan ça ment està

molt ben in ter pre tat, la inex pres si vi tat del

ros tre no re ve la l’es forç del mo ment. En

aques ta es cul tu ra, Miró va uti lit zar el con -

cep te de “con trap pos to”, po si ció en la

qual la peça es recolza totalment sobre

una cama, la dreta, deixant l’altre lliure,

buscant així dinamitzar l’acció de l’atleta.

El Disc òbol va es tar plas mat en bron ze

en tre el 490-430 aC. El co nei xem úni ca -

ment a tra ves de di fe rents còpies ro ma nes 

en mar bre, de les quals les més po pu lars

es tro ben en el Mu seu Na cio nal de Roma,

el Mu seu de les Ter mes Ro ma nes i en el

Mu seu Va ticà (Fig. 8). Se gons que està

do cu men tat, al gu nes d’a ques tes rèpli -

ques eren ini cial ment po li cro ma des. És

molt in te res sant la pe ti ta es ta tue ta de

bron ze (0.25 m d’al ça da), d’au tor des co -

ne gut, exis tent en el Mu seu Arqueolò gic

Na cio nal d’Ate nes. Enca ra que el seu es -

tat de con ser va ció és pèssim, es pot com -

pro var que és el disc òbol de Miró i és molt

pos si ble que si gui una co pia gre ga a es ca -

la, di rec ta ment rea lit za da del ori gi na, uns

300 a C (Fig. 9).

Alguns ar tis tes han tre ba llat so bre la base

ar tís ti ca del Disc òbol de Miró. Vi cent Van

Gogh (1853-1890) va fer, el 1886, un di -

buix d’a cadè mia del clàssic llan ça dor en

una vi sió dor sal (Fig. 10); Pa blo Pi cas so

(1881-1971), tam bé com a exer ci ci d’es -

co la, va di bui xar l’a vant braç i la mà d’un

su po sat es por tis ta, aga fant de ma ne ra

molt co rrec te un disc. Aques ta obra del

Mu seu Pi cas so de Bar ce lo na, és pos si ble -

ment un frag ment d’un em mot llat en guix

del Disc òbol de Miró (Fig. 11); el ca talà

Jo sep Ma ria Su bi rachs (1927) ha pro di -

gat en la seva obra gràfi ca un disc òbol
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FIGURA 10.
Discòbol de Miró
(dibuix, Vincent Van Gogh).

FIGURA 11.
Mà agafant un disc

(dibuix, Pablo Picasso).
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FIGURA 12.
Discòbol de Miró
(pedra, Josep Maria Subirachs).

FIGURA 14.
Discòbol de Miró

(imatge informàtica, Güik).

FIGURA 13.
Discòbol de Miró

(bronze, Fèlix de Weldon).

FIGURA 15.
Discòbol modern
(bronze, Tait McKenzie).



acè fal, que prèvia ment va es cul pir en pe -

dra, en un baix re lleu des ti nat al parc del

Château de Vidy a Lau san ne (Fig. 12);

l’aus tríac Fe lix de Wel don (1907-2003),

ha de di cat una ex cel·lent rèpli ca en bron -

ze de l’o bra de Miró, als pro pers Jocs

Olím pics d’Ate nes de 2004 (Fig. 13); fins

i tot, el 1988, Güik va pro duir una imat ge

in form àti ca com a lo go tip per als pro gra -

mes de TVE que trac ta ven els Jocs Olím -

pics de Seül (Fig. 14).

El ca na denc Tait McKen zie (1867- 1938), 

met ge i es cul tor, és l’ú nic ar tí fex que sa -

bem que ha efec tuat sen si bles va ria cions

en la fi gu ra del disc òbol clàssic, i a més,

nom bro sos es tu dis d’a quest en di fe rents

mo ments del llan ça ment (Fig. 15).

En ana lit zar les obres més con tem porà -

nies de temà ti ca es por ti va, ori gi nals de

pin tors i es cul tors “es pe cia lit zats”, tro -

bem a fal tar la imat ge del llan ça dor de

disc. No n’hi cap re pre sen ta ció en les ex -

ten ses “sui tes olím pi ques” d’en Jor di

Alumà i de la Rosa Se rra. Pro ba ble ment

es con si de ra que l’o bra clàssi ca està molt

vis ta i que exis tei xen po ques pos si bi li tats

de di ver si fi ca ció i de di na mit za ció. Ma -

rià For tuny (1838-1874), Jo sep Clarà

(1878-1958) i l’es men ta da Rosa Se rra

re so len l’absència de disc òbols en ac ció,

mo de lant es por tis tes est àtics sos te nint un 

disc; For tuny di bui xa un home dret, de

front, que sub jec ta un disc amb les dues

mans (Fig. 16); Clarà crea un at le ta dem -

peus, amb un disc a la mà d’un braç re la -

xat col·lo cat al cos tat del cos (Fig. 17); la

Rosa Se rra pre sen ta dos tor sos, als quals

afe geix un braç unit al tronc que es por ta -

dor d’un disc (Fig. 18). Això sí: quan cal

pre sen tar un es de ve ni ment es por tiu i ator -

gar-li afi ni tat clàssi ca, el Disc òbol de Mirò

en ver sió ro ma na és la so lu ció; tal es el

cas dels se gells com me mo ra tius dels Jocs 

Olím pics de Mèxic-1968 (Fig. 19) i

d’Atlan ta-1996.
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FIGURA 16.
Discòbol
(dibuix ploma, Marià Fortuny).

FIGURA 18.
Discòbol (bronze, Rosa Serra).

FIGURA 17.
Discòbol 

(bronze, Josep Clarà).

FIGURA 19.
Discòbol de Miró
(segell de correus,
Mèxic).
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FIGURA 20.
Manifest Groc
(fragment).

FIGURA 21.
Col·loqui sentimental (decorat teatral, 1944).



Sim bo lis mes
i fra ses es por ti ves de Dalí
Po dem pre gun tar-nos si Dalí te nia au to ri -

tat per re bre un encàrrec ar tís tic de temà -

ti ca es por ti va com l’Atle ta Còsmic o per

do nar su port a una ini cia ti va olím pi ca,

com ho va fer re col zant els Jocs de Bar ce -

lo na-92. En la seva obra li terà ria es po den 

tro bar sim bo lis mes i fra ses que de mos tren 

que co nei xia l’es port, sem pre des d’u na

òptica surrealista típicament daliniana. 

Expli ca Dalí que ja en la seva in fan te sa re -

ma va i ne da va fins i tot “en un mar tre mo -

lenc con un hort d’o li ve res” i es llen ça va a 

“l’ai gua ge la da de co lor blau de Prus sià”. 

No és rar que par li de “ju gar a ping-pong

amb un ou dur”, de “ju gar al tennis amb

un ocell mort” o ima gi nar-se “la be lle sa

de veu re cent filò sofs ne dar in ten tant

com pas sar el rit me de llurs bra ça des

amb les me lo dies de Gui llem Tell de Ros -

si ni”.

A Dia ri d’un geni, es criu: “En lloc de lle gir

les no ti cies, les miro i les veig. Ja d’in fant, 

mig aclu cant els ulls veia en tre els en re -

vu lla ments ti pogr àfics, par tits de fut bol

sen cers com els que ara trans met la te le -

vi sió. So vint ha via de re po sar abans de la

mit ja part de tant que m’es go ta ven les pe -

ripè cies del par tit”. En un al tre lloc del

Dia ri re la ta que se gueix per la ràdio les in -

cidè ncies del Tour de Fran ce i diu: “(...) el

mai llot groc Bo bet s’ha le sio nat el ge noll,

la ca lor és tòrri da. Jo vol dria que tota

Fran ça anés en bi ci cle ta, que tot hom pe -

da le gés re ga li mant suor, en fi lant-se com

bo jos im po tents per pu ja des inac ces si -

bles, men tre el diví Dalí pin ta els te rrors

més de li cio sos sub mer git en la cal ma si -

be rí ti ca de Port-lli gat. Sí i sí, el Tour de

Fran ça em pro dueix una sa tis fac ció tan

per sis tent que la meva sa li va flueix a raigs 

im per cep ti bles però te na ços, que man te -

nen, con ges tio na da i amb cros tes, en la

co mis su ra dels meus lla vis, la irri ta ció

cre ti nit zant, es tig ma tit zant, de l’es quer da 

cutà nia del meu plaer es pi ri tual”. Par lant

d’un film que es pro po sa rea lit zar, ex pli ca

que en aquest “es podrà con tem plar la

Pla ça de la Concòrdia al fer-se de dia,

creua da len ta ment en to tes di rec cions per 

mi lers de ca pe llans en bi ci cle ta por tant

una pan car ta amb l’e fí gie for ça di fu mi na -

da, de Ma len kov.”

El 1928 es va pu bli car el Ma ni fest Groc,

ano me nat així pel co lor del pa per en que

fou re pro duït, fir mat per Sal va dor Dalí,

Lluís Mon tanyà i Se bas tià Gasch. És el do -

cu ment li te ra ri més co ne gut de l’a vant -

guar dis me ca talà dels anys vint. De nun cia -

va el nou cen tis me i as sen ya la va el sor gi -

ment de nous co rrents ar tís tics lli gats al

pro grés de la tècni ca. Es deia que “els

sports men es tro ba ven més prop de l’es -

pe rit de Grècia que els in tel·lec tuals del

mo ment”, i que “[...] per con tra del tea tre, 

els con certs, les con ferè ncies i els es pec -

ta cles de ca dents, nous fets d’in ten sa ale -

gria i jo via li tat re cla men l’a ten ció dels jo -

ves d’a vui. Hi ha el ci ne ma, l’es ta di, la

boxa, el rugby, el tennis i mil es ports [...]

els jocs a les plat ges [...] l’autò drom...”

(Fig. 20). En un ar ti cle del ma teix any, fa

palès el de sig que “els ar tis tes es ban yes -

sin dià ria ment i fes sin es port” com a so lu -

ció als pro ble mes de l’art.

Men tre Pi cas so era in di fe rent a tota ac ti -

vi tat es por ti va i Miró era qua si un ob sés

de la cul tu ra fí si ca, que fins i tot acon se -

lla va a Dalí que fes exer ci ci per apai va -

gar la seva ha bi tual ex ci ta ció, pen sem

que aquest hau ria de sit jat fervo ro -

sament ser un cam pió es por tiu. El

seu con subs tan cial nar ci sis me i di ver sos 

fets ens in duei xen a creu re-ho: La re pe -

ti da ad mi ra ció pel cam pió ci clis ta Loui -

son Bo bet; les es men ta des fi gu ra cions

so bre el fut bol o so bre el Tour; el fet que

per en lluer nar els que se rien els seus

com panys en l’Acadè mia de Be lles Arts

de Ma drid, com pa reix ves tit amb un car

tern es por tiu; i so bre tot, per un parà graf 

i una nota a peu de pàgi na de la Vida Se -

cre ta en què afir ma: “Quan tes ve ga des,

pas se jant pel camp plàci da ment, bres -

sat pel nostàlgic tei xir i des tei xir dels

meus som nis, vaig sen tir tot d’u na el

de sig irre sis ti ble de sal tar des de dalt

d’un mur o una roca d’e le va ció ex ces si -

va per a mi; però, sa bent que res no po -

dria con tra res tar el meu im puls, tan ca -

va els ulls i em llan ça va al buit. [...]

Però nin gú vol gué creu re que po gués

sal tar així sen se ma tar-me. Vaig arri bar 

a és ser, en efec te, sum ma ment hàbil

en salt d’al ça da. Més en da vant, al

gimnàs de Fi gue res, ha via de guan yar

el cam pio nat de salts d’al ça da i lon gi -

tud gai re bé sen se es for çar-m’hi Actual -

ment en ca ra sóc un no ta ble sal ta dor”.

Aques ta solvència es por ti va es re flec teix

en la seva obra. En ella, a més de l’Atle ta

Còsmic hi po dem tro bar mu nions de ci -

clis tes (Fig. 21), de ban yis tes, imat ges

eqües tres, ju ga dors de beis bol, de bas -

quet bol -ju gant amb un cra ni o amb una

es fe ra del món- i re pre sen ta cions fut bo lís -

ti ques, al gu nes molt pri me ren ques, re la -

cio na des amb el seu club la U.E. Fi gue -

res, d’al tres amb el Bar ça, en la com me -

mo ra ció del seu se tan ta-cinc ani ver sa ri, i

d’al tres amb el C.E. Sant Andreu, quan

l’any 1977 aques ta po pu lar en ti tat bar ce -

lo ni na pa tia un greu pro ble ma econò -

mic que Dalí va aju dar a re sol dre amb un

qua dre. 
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