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?Roland Garros inaugura una
escultura espectacular de Jordi Díez
Fernández
L'estàtua, d'acer inoxidable, té tres metros d'alçada, pesa 800 quilos i està dedicada
al tenista Rafa Nadal

Rafa Nadal ja té estàtua a Roland Garros | Europa Press

El complex de Roland Garros, on se disputa el Gran Slam de tennis, ha inaugurat una escultura
en honor del tenista Rafa Nadal. El mallorquí ha guanyat el torneig en 13 ocasions.
L'estàtua, de tres metros d'alçada, és d'acer inoxidable, pesa 800 quilos i mostra el tenista amb un
dels seus cops clàssics de dreta. Té una amplada de gairebé cinc metres i dos de fons. L'obra
està situada prop de l'entrada general del recinte i del Jardí dels Mosqueters.
Rafa Nadal va assistir dijous a la cerimònia d'inauguració, al costat del president de la Federació
Francesa de Tennis, Gilles Moretton, i l'autor de l'obra, l'escultor Jordi Díez Fernández
(https://jordidiezfernandez.com/) , resident a Centelles..
Díez Fernández va néixer a Valladolid el 1966. Es un escultor contemporani, el treball del qual
es caracteritza sobretot per la creació d'escultures en acer inoxidable. L'expressió figurativa,
especialment la figura humana, és l'eix sobre el que gira la seva obra.
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L'artista està especialitzat en l'acer inoxidable. Foto: Jordi Díez Fernández

Les diferents etapes del seu treball anterior venen determinades per la utilització de materials
diversos que fa servir per crear: pedra, fusta, ferro i terracota. Aquí podeu consultar la seva
biografia. (https://jordidiezfernandez.com/bio/)
L'artista ja ha rebut la felicitació de l'alcalde de Centelles, Josep Paré.

Felicitar en representació d'@aj_centelles https://twitter.com/aj_centelles?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
l'artista resident a #Centelles
(https://twitter.com/hashtag/Centelles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Jordi Diez per ser l'autor
de l'espectacular escultura que avui @RafaelNadal
(https://twitter.com/RafaelNadal?ref_src=twsrc%5Etfw) ha inaugurat a @rolandgarros
(https://twitter.com/rolandgarros?ref_src=twsrc%5Etfw) com destaca @el_pais
(https://twitter.com/el_pais?ref_src=twsrc%5Etfw) "Un Nadal de acero y tres metros de altura en
París" https://t.co/HvN2lREAcT (https://t.co/HvN2lREAcT)
? Josep Paré Aregall (@jparegall) May 27, 2021
(https://twitter.com/jparegall/status/1398008237161603077?ref_src=twsrc%5Etfw)

Now Rafa never has to leave ?
More on the statue created to pay homage to the 13-time champion and his unmatched RG
legacy ?#RolandGarros
(https://twitter.com/hashtag/RolandGarros?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021
(https://twitter.com/rolandgarros/status/1398028739271868421?ref_src=twsrc%5Etfw)
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