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L’hort
deBigasLuna
Guions i pedres. "Un creador ha de ser
dur com una pedra i sensible com una
flor", va dir un dia Bigas Luna a l’actor Jor-
di Molla. D’una vitalitat desbordant i sen-
sibilitat exuberant, Bigas 6s dds cineastes
excepcionals que han desenvolupat una
creaci6 de la imatge lligada a la plfistica. A1
seu costat, Dennis Hopper, Peter Greena-
way, Wire Wenders, Antonio L6pez i Pere
Portabella. Els darrers anys de la seva vida
va fer del seu taller a Salom6, Tarragona, el
seu hort, on podiem trobar els guions 11i-
gats arab una pedra al damunt. Ara, la
Fundaci6 Vila Casas ret homenatge al ci-
neasta, queens va deixar el 2013, amb rex
posici6 Bigas Luna, m#s de Bigas, m#s de
Luna.

De pintor a cineasta, Bigas Luna ha
estat sempre a dins del m6n de l’art, encara
que la fama li vingu~ pel cinema, per les
grans pel.1/cules de producci6 espanyola,
corn la coneguda trilogia ibbrica (]am6n,
jam6n, Huevos de oro, La teta y la luna), 
per la proximitat arab la indflstria ameri-
cana de Hollywood queli proporcion~ el
rodatge del film Reborn (1981). Per6 
gas, que ja havia donat senyals de la seva
admiraci6 per Goya a Caniche (1978),
pel.licula que reafirm~ l’artista Angel ~’ov~
corn a actor, havia mostrat un viu interbs
per la fotografia, amb propostes concep-
tuals corn les diapositives manipulades A
flor de pell que inici~ l’any 1964 o tamb~
les s~ries de polaroids que expos~ a la sala
Vin~on el 1976. Arab Carles Riart corn-
patti la seva faceta de dissenyador i les se-
res taules distorsionades cridaren l’atenci6
de Salvador Dall i una d’aquesta s~rie es
pot veure a la sala Mae West del Museu
Dall de Figueres.

Lones i pedre$, Els darrers anys de la
seva vida genera el pro)ecte Bioners, que
rant al.ludeix a una activitat efimera corn a
pintures i obra pl~tstica. A1 defora de les
naus industrials avicoles que convert/en
taller, )eien les lones esteses a sol i serena
per amarar-se de natura, arab pedres a so-
bre. Les p~gines d’un gui6 escrit s6n el su-
port dels seus dibulxos, a vegades amb
empremtes de rovell, de fulles d’arbre
mortes, receptores de gestos, figuracions,
taques i escriptura de noves paranles. Un
art que de la indiferbncia warholiana passa
als valors m~s rituals i simbblics de l’ho
me, de la vida i del seu temps. -~
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