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Bilbao, Jamdn, jamdn, Huevos
de oro i La teta y la luna sdn
tltols que molts de nosaltres
coneixemi que f/milment podemvincular a la filmografia
del cineasta d’origen barcelonl Bigas Luna. Segurament no succeeix el mateix
arab noms corn Ninots, Lactatio, Caresde l’dnimao Llarots, que fan refer~ncia a determinades s~ries i treballs
pict6ries, eseult6ries i videogrhfics d’aquest creador
i queens descobreixen el seu
vessant mdsartistic.
Unamiradatransversal
Moltes d’aquestes sbries es
reuneixen al MuseuCan
Framls, que, per primera vegada, i grhcies a la coHaboraci6 de la familia del cineasta,
que ha cedit part de les seves
obres per6 tamb6 akres objectes rods personals, li dedica una retrospectlva.
"Sdn s~ries que va treballar
al llarg del temps perd que no
s’havien vist mai juntes i que
ara ens permeten presentar
el mdnde Bigas Luna des de
diferents punts de vista", explica Glbria Bosch, comisshria de la mostra.
Lafascinaci6
perla terra
LasErie’A fior di pelle’consta
dediapositives
fetesI’any1964i manipulades
digitalment
perBigas
Luna
durant
el 2012.
Un mdnque presenra una
clara implicaci6 ambla natura. "Des de sempre, la connexi6 arabla terra, els orlgens
i la tradici6 ha estat un tema
important per a Bigas Luna,
gaireb6 una necessitat. I aix6
~s present en el seu cinema,
perd especialment en la seva
obra plhstica", diu Bosch.
ks el cas de les lones que
deixava esteses al seu hort
al Campde Tarragona, on
s’havia traslladat a viure des
de feia molts anys. Exposades
al pas del temps,les teles anaven integrant elements de la
natura, la pluja i petits animal
i s’anaven convertint en peces
creatives que posteriorment
treballava al seu estudi.
"Vatardar molts anys a tenit un taller propi. De let,
ell no pensava a crear obres
’Diaris’,
2011.
L’artista
esconverteix
enunprovocador
derelats.
Laseva
feina
consisteix
asaber
escoltar
i explicar
histbries.

per exposar-les. Deia que era
m~s important el proems
que l’obra acabada", puntualitza la comissfiria.
Per aixd, Bigas Luna tamb6
utilitzava els papers que havien servit per eserlure els
seus gulons i els apilava sobre una taula que tenia al seu
hort, a l’aire lliure. A sobre hi
posava pedres i deixava que
la natura fes el seu procds,
que solidifiquds aquests elements, que, a poc a poc, ariayen prenent forma i volum.
Un exemple de corn "provocava sempre la intervenci6
dels altres, del pflblic, dels
actors de les seves pel.llcules,
per6 tamb6 la intervenci6 de
la natura", afegeix.
El seu treball arab els guions
6s, a m~sd’un procds de creacid escultdrica, una mostra
de corn l’artista s’interessava pels objeetes i per la seva
transformacid. "Quan qualsevol element deixava de tenir
una funci6, Bigas Luna n’hi
donavauna altra".
MEsquecinema
A l’exposici6 Mdsbigas i m~s
luna no hi ha refer~ncies directes al seu cinema, tot i que
s’hi projecten algunes de les
seves pel-licules curtes no li agradava anomenar-les
curtmetratges-, corn El collar
de moscas, una pe~;a on es posa de manifest corn "la seva
obra ~s plena de contrastos.
Hi pots trobar un element
poetic i un altre de brutal".
1 6s que, tal corn indica
Bosch, "cal lluitar contra la
creenga que la persona que
s’ha dedicat a fer pel.l~cules
no pot fer altres coses. E1que
interessa 6s el mdnd’aquell
creador. Tot ~s una mateixa
cosa; simplement, s’e×pressa
per vies diferents".
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