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CanFramis explora
la caraocultadeBigasLuna
L’obra secreta del cineasta mort s’exhibeix a Barcelona

SALVADOR LLOPART

Barcelona

A Bigas Luna li agradava moure’s
per la fina línia que separa la llum
del dia, el cos de la ment, l’ànima
del sexe. El seu cinema mostrava
unaevidentobsessiópelsextrems.
I enmig de la topada creativa, allà
onlaraói lapassióxoqueni treuen
espurnes, Bigas donava el millor
de si mateix. Pel∙lícu
les com Bilbao (1978),
Lola (1986) i Jamón,
jamón(1992), sense
oblidar, ja en la seva
última etapa, Son de
mar (2001) i Jo sóc la
Juani (2006), bé ho
demostren.
I és precisament en

la confrontació dels
oposats on el cineas
ta, mort l’abril del
2013 –fa ja dos anys i
quatremesosd’això–,
va trobar la força que
l’alimentava per con
tinuarcreant.
Una força que es fa

evident, també, en la
seva facetamenys co
neguda de creador
plàstic.
El museu Can Fra

mis ha reunit, per a
l’inici de la tempora
da, una bona mostra
de l’obra plàstica de
Bigas Luna. Es tracta
d’una exposició que es pot consi
derar la primera gran retrospecti
va de l’obra d’un creador com Bi
gas, que en comptades ocasions
haviaexposatels seus treballs.
ElmateixBigasparlavad’aques

tacaracterística–d’aquestaneces
sitat–d’explorarelsextremsenels
descansos dels rodatges, quan re
flexionavasobrelanaturalesadual
del seupropi nom: sobre la solide
sai laraóquehihadarreredelase
vapart, diguemne, Bigas. I també
sobre el somni i la meravella del
seucostatmésLuna,allàonellma
teix descobria la seva sensibilitat
mésexacerbada.

Bigas va ser, malgrat el seu gust
pels extrems, un poeta raonable,
amb una sensibilitat més pròpia
del camperol somniador en què
s’havia transformat els últims
anys, amb una obra artística afer
rada a la terra, segonsmostra l’ex
posiciódeCanFramis.
Només cal fixarse les escultu

res fetes de guions i pedres –al
principi de l’exposició– abando

natsalaintempèriedurantanys.El
temps i els elements han fusionat
els guions amb el paisatge, i fins i
tot els cargols els han pres com a
casa seva. Els quadres, per la seva
banda,no sónnomésquadres. Són
unabarrejadepintura i terra, en la

millortradiciómaterialistaquere
met artistes comTàpiesoBarceló.
Sense oblidar, segons els experts,
lainfluènciaomnipresentdeMiró.
La faceta lunar, per tant, també

està present en la seva faceta d’ar
tista plàstic: “pintar ho feia d’una
manera contínua, sense la respon
sabilitatquesuposaunaproducció
cinematogràfica, onhi ha implica
desmoltespersones imoltsdiners

pel mig,” recorda
Celia Orós, vídua de
Bigas.
Durant els rodat

ges, per relaxarse,
recorda Orós, Bigas
pintava en els des
cansos. I Orós asse
nyalaundiari(inclòs
en l’exposició de
Can Framis) en el
qual el cineasta
apuntava els seus
pensaments; potser
una sola frase acom
panyada d’un di
buix. “Bigas no ne
cessitava exposar la
seva obra; per ell el
més importanterael
procés de creació”,
afirma la vídua, que
diu que té dos ma
gatzems plens
d’obres de Bigas “en
procés de cataloga
ció”.
L’artista experi

mentalquevaserBi
gas en els seus inicis, abans del ci
nema, també és present en obres
comCollardemoscas,enquèinter
net témolt a veure. Així comaLes
cares de l’ànima, una col∙lecció de
milers de presumptes retrats de
pocs traços ambels quals el públic
podia interactuarperordinador.
A Sitges s’estrenarà Segons ori

gen, dirigida per Carles Porta,
l’adaptació de l’obra El mecanos
crit del segon origen, deManuel de
Pedrolo, en la qual Bigas va treba
llar fins al final. “És una merave
lla”, afirma Celia Orós. “Estic se
guraqueBigashauriaestat satisfet
del resultat”.!

Sitges estrenarà
‘Segon origen’,
un projecte iniciat
pel directormort
l’abril del 2013

FUNDACIO VILA CASAS / LV

L’obra de Bigas Luna estàmarcada pels contrastos

La cridòria deLaZaranda

El grito en el cielo

Autor:Eusebio Calonge
Director: Paco de la Zaranda
Lloc i data:Teatre Romea (8/
IX/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Una vegada més, els cridaners
de La Zaranda envaeixen l’espai
escènic, aquesta vegada, amb la
queixa i la protesta amplificades
almàxim.Els efectes intimidato
ris que un so escandalós produ
eix en qualsevol auditori els co
neixen prou bé Eusebio Calonge
i Paco de la Zaranda, autor i di
rector d’El grito en el cielo.
Aquesta vegada, però, el so no
pot ser el d’un crit qualsevol sinó
un bramul capaç de commoure
les més altes potestats ultrater
renes i, de passada, atuir els po
bres humans que hem estat con
vidats a veure com són tractats
els clients de La Nueva Albora
da. Vet aquí una residència pòs
tuma, on els interns són criatu
res humanes desesperançades
per la ciència, éssers que encara
panteixen, caminen fent tenti
nes, emeten paraules... Són carn
i cervells aferrats, malgrat tot, a
undarrer, tremolós i incert llam
purneig d’esperança.
Qui no hagi vist mai La Zaran

da –Teatro Inestable de Andalu
cía la Baja, segons pròpia defini

ció–,El grito en el cielo el pot im
pressionar positivament pel
llenguatge d’aquesta companyia
que, com cap altra, ha sabut
combinar amb una constància
insòlita la crueltat, l’humor, la
bonhomia i la poètica. Hereva
d’estètiques dels independents
dels primers anys setanta del se
gle XX, amb els elements que
dic, La Zaranda en fa unes mix
tures curioses, amb el predomini

de l’un o de l’altre, però sempre
amb una inevitable semblança
entre elles.
És probable que la voluntat

poètica sigui la motivació cons
tant que batega en cadascuna de
les propostes del grup, unamoti
vació, que, de tota manera, i al
meu entendre, esdevindria mal
expressada en el seu últim es
pectacle. A El grito en el cielo, en
efecte, la poesia sembla engolida
per l’obsedit desig dels quatre
interns de La Nueva Alborada a
volerse escapar del centre i de
les obligacions que els imposa
una monitora severa.
L’avançat deteriorament físic i

mental dels residents, és a dir, la
crueltat amb què la companyia
andalusa sol presentar el seus
col∙lectius des del punt de vista
gestual i verbal, no és obstacle,
aquesta vegada, per tal que
aquell desig vehement de fugir
d’un establiment que els té con
demnats a mort els dugui a una
resurrecció imaginària, exagera
dament efectista, empesos pel
Cor dels Peregrins de Tanhäu
ser. Fragments de l’òpera de
Wagner que inspiren uns perso
natges de disfressa grotesca, as
salten la banda sonora de l’es
pectacle, on, entre d’altres
apunts, s’escolta amb nitidesa el
cant de l’Adoro te devote..., un
dels himnes eucarístics de sant
Tomàs d’Aquino.
Pel que fa almuntatge d’El gri

to en el cielo, cal destacar l’encert
que el director, Pacode laZaran
da, aconsegueix ambunes gàbies
individuals –cel∙les, habitacles,
dormitoris...– que esmouen amb
gran lleugeresa i que suggerei
xen les estances i passadissos de
la tètrica residència. Un ús im
portant d’aquest objecte es re
serva pel final de la proposta.
Dret sobre el seu receptacle en
reixat, i quiet com una estàtua,
cada resident insinua un es
guard desafiant dirigit devers
una indefinit horitzó celeste,
mentre el cor operístic es fa més
i més eixordador: vet aquí, com
deia, l’efectista salvació dels
desventurats, vet aquí una imat
ge molt MGM que dispara l’ova
ció del respectacle, quan el cor
encara s’enfila. El truc és tot un
clàssic.!

CRÍT ICA DE TEATRE

A qui no hagi vistmai
La Zaranda el pot
impressionar com la
companyia combina
la crueltat i l’humor
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poetes, escriptors o historia
dorsde l’art.
“A través d’aquestes obres

es pot veure l’evolució de l’ar
tista, no són il∙lustracions de
tràmit, ell va seleccionar acu
radament els llibres i ell ma
teix es quedaria sorprès de
veure l’entitat que té tota

aquestaobrajun
ta”, explica el di
rector de la Fun
dació Apel∙les
Fenosa, Josep
MiquelGarcia.

Xavier Valls no va escollir
els habituals, els consagrats.
Vapreferir apoetes comMagí
Valls, Marià Manent, Josep
Maria Llompart i JaumeAge
let iGarriga,en llenguacatala
na. O Salah Stétié i Guillevic,
en llengua francesa. O escrip
tors com Rafael Lasso de la

Vega,AlejoCarpentieriJaime
ValleInclán,ocríticsihistori
adorsdel’artcomAntonioBo
net Correa, Antoni Marí, Ar
turo Ramón, Miguel Fernán
dezBraso, Juan Manuel
Bonet i Jean Piaget. “Això ja
dóna una idea de la singulari
tat de l’artista i la seva proxi

mitatamblaliteraturaatravés
de la seva producció biblio
gràfica”, afegeix Garcia. La
mostra inclou textos que el
mateix Valls va dedicar a pin
tors com Rafael Benet i Luis
Fernández. “Va anar contra
corrent com a pintor i va pre
servar la seva individualitat i
poèticaparticular tambéquan
es tractava d’il∙lustrar un lli
bre”, afegeix Garcia, que ha
reunit aquestes il∙lustracions
permostrarles juntesperpri
mercop.!

SARA SANS
El Vendrell

Xavier Valls (1923
2006) va aconse
guir una beca de
l’Institut Francès

de Barcelona per anarse’n a
París, i ja només va tornar els

estius. El pare de
l’actual primer
ministre de Fran
ça, Manuel Valls,
no va obtenir mai
a la seva ciutat el
reconeixement artístic que sí
que li va oferir París. La mos
tra que ahir es va inaugurar a
la Fundació Apel∙les Fenosa
del Vendrell és la segona gran
exposició que se li organitza a
Catalunya: una recopilació
completa de les il∙lustracions
que Xavier Valls va fer per a

NICOLE FENOSA
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Els llibresdel pintorValls

Xavier Valls, la
seva dona, el seu
fill Manuel i
Apel∙les durant
una visita al
Vendrell el 1966
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Barcelona ciutat

DDDart: Metamorfosi digital. FX Ani-
mation presenta la primera mostra
d’art en 3D formada pels millors tre-
balls dels alumnes dels vuit anys de
recorregut de l’escola.
Convent de Sant Agustí. Comerç, 36 (fins
el 28 de setembre).

Una Constitució per a Catalunya. Santi
Vidal conversa amb Marina Llansana
i Lluís Pagès sobre la Constitució cata-
lana, en la presentació del seu llibre.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (12 h).

Labúsquedadelbienestar.PilarQuera
proposa una sessió de meditació i
presenta aquest llibre.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
l’avinguda Portal de l’Àngel (19 h).

Manual Práctico de Kinesiología Inte
grativa.Presentació d’aquestmanual
de Pere Esteve.
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

El Documental del Mes. Projecció del
documental El Visionari. L’home que
preveia l’economia mundial, de Mar-
cus Vetter, Alemanya, 2014, 100mi-
nuts, VO en anglès subtitulada en ca-
talà.
Biblioteca Esquerra de l’Eixample. Com
te d’Urgell, 145147 (19 hores).

Un cafè amb... Trobada amb l’escrip-
tora Anna Maria Villalonga, autora
de La mujer de gris.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

La programació musical. Objectius,
sentit i condicionants. Conferència a
càrrec de Joan Oller, director general
del Palau de la Música Catalana.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

‘Ramon Llull. Vida i obres’, de Pere Vi
llalba. Presentació del primer volum
d’aquesta obra d’alta divulgació so-
bre la vida de Ramon Llull i el treball
intel·lectual que va dur a terme els
anys que va viure.
Institut d’Estudis Catalans, sala Prat de la
Riba. Carme, 47 (19 hores).

JoeDispenza. L’autor de llibres com El
placebo eres tú i Deja de ser tú, con-
versa amb Gaspar Hernández.

Casa del Llibre. Rambla de Catalunya, 37
(19.30 hores).

Mare i filla. Presentació d’aquesta
novel·la de Jenn Díaz, a càrrec d’An-
na Guitart, periodista i presentadora
del programa Tria 33.
Llibreria Calders. Passatge Pere Calders,
9 (19.30 hores).

La poesia catalana i el silenci. Tot dient
el que calla. Presentació d’aquest lli-
bre de Josep M. Sala-Valldaura.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19.30 h).

Pop/rock/blues. Concert i jam session
amb el pianista David Sam.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 hores).
5 euros.

Tomorrow is now. Inauguració
d’aquesta mostra de fotografia que
acull el treball de vuit fotògrafs emer-
gents formats a Grisart Escola Inter-
nacional de Fotografia.
Galeria Balaguer  La Termo. Roger de
Flor, 5 (20 hores).

Cuestión de actitud, Xenia. Preestrena
d’aquesta comèdia dramàtica de Pa-
nos Koutras, França, Grècia, Bèlgica,
2014, VOSE, amb Kostas Nikuli, Ni-
kos Gelia i Iannis Stankoglu.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(20.30 hores). Entrada lliure.

EYECatalunya. En la trobada mensual
amb creadors que viuen a Catalunya,
avui es podran conèixer els antics se-
crets d’un mestre sabater o sorpren-
dre’ns per les possibilitats infinites de
la tecnologia.
Sala Llevant  Biblioteca de Catalunya.
Hospital, 56 (20.30 hores).

Accions i resistències. Dintre d’aquest
cicle de cinema es projecta En tierra
extraña, d’Icíar Bollaín. Un retrat crí-
tic d’una amplia capa social d’emi-
grats amb disparitat d’opinions res-
pecte a les possibilitats d’un retorn
digne.
Plaça de les Dones del 36, Gràcia. (21
hores). Gratuït.

Mariachi Semblanza. Concert
d’aquest grup, un dels més antics del
seu gènere a Espanya.
Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna
Frank, s/n (21 hores). 8 euros.

!Xavier Valls i Apel∙les Fenosa intercanviaven quadres per escultu
res. Els dos artistes catalans, que vivien a París, coincidien allà, i
també es veien durant els estius, en algunes ocasions a la casa que
avui ocupa la Fundació Fenosa, on fins al novembre es mostren les
il∙lustracions que Valls va realitzar per a poetes i escriptors.

Xavier Valls i els llibres
Museu Apel·les Fenosa

C/ Major, 25
El Vendrell

www.fundaciofenosa.org
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