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Bigas Luna, el cinema i  
la força incontrolable de la terra

“El meu pare posseïa una gran 
intuïció que tant li permetia desco-
brir joves talents per a la interpre-
tació com avançar-se a temes i en-
focaments per a les seves pel·lícu-
les”, explica la Betty. Es refereix, 
queda clar, al proverbial ull clínic 
del seu pare, que va llançar les car-
reres de Penélope Cruz, Javier Bar-
dem i Jordi Mollà (a Jamón, jamón), 
va treure tot el suc de Leonor 
Watling (Son de mar) i va convertir 
Verónica Echegui per sempre en la 
Juani. I, en segon terme, val la pena 
recalcar el tractament que, per 
exemple, va fer a Huevos de oro de la 
bombolla immobiliària a la costa, 
que anys després esclataria amb 
tanta violència.  

Per a Santiago Fouz, si algun tret 
identifica el cinema de Bigas és el 
joc entre el passat i el present, la 
persistència en el nostre imaginari 

de símbols vinculats amb la nacio-
nalitat i les tradicions, i sobretot 
amb els sentiments: “El que men-
gem, el que sentim, l’atracció física 
i la sexualitat”. I recorda una anèc-
dota il·lustrativa que al director li 
encantava explicar. Quan va pre-
sentar Jamón, jamón a Venècia un 
crític li va dir que la pel·lícula es po-
dia menjar. La millor floreta que po-
dien tirar-li. 

Acompanyant la Betty, que va fer 
els pòsters i els títols de crèdit d’al-
guns dels films de Bigas, ahir al cine-
ma Texas hi havia les seves germa-
nes Maria i Anna, que van treballar 
de càmeres del càsting de Yo soy la 
Juani. Per al director, la família era 
fonamental, tenia a veure amb la 
terra, amb les hortalisses, amb els 
sentits, amb la vida eterna, que tan-
tes vegades va voler capturar amb 
l’objectiu de la seva càmera.e

El doctor Santiago Fouz, de la Universitat de Durham, expert en el 
cinema de Bigas Luna, i les filles del cineasta, ahir als Texas. C. CALDERER

Els Texas acullen un homenatge al director de ‘Jamón, jamón’

Crònica

Bigas Luna estimava la 
terra. Li agradava agafar-
la i ensumar-la mentre 
ensenyava el seu estimat 
hort de la Riera de Gaià. 

Aquesta passió tel·lúrica relluïa al 
seu cinema. Què és Jamón, jamón si-
nó una pel·lícula sobre la terra dels 
Monegres? ¿I La teta i la lluna sinó 
una mirada a la força orgànica de la 
tradició? Betty Bigas, filla del cine-
asta, coneix molt bé el fèrtil terreny 
que poblava la imaginació del seu 
pare. Per això fa cosa de tres anys va 
organitzar un cicle de films al cine-
ma Roxy de San Francisco, com a 
homenatge i també per donar a co-
nèixer millor els mons de Bigas a 
l’espai americà, on malgrat haver 
rodat Renacer (1981) la seva obra no 
és tan popular com estaria bé que ho 
fos. Durant el cicle, la Betty va co-
nèixer Santiago Fouz, profund co-
neixedor de l’obra del cineasta, i ple-
gats han volgut exportar l’homenat-
ge pel món.  

Després de San Francisco ha vi-
atjat a Newcastle, ara a Barcelona i 
després arribarà a Los Angeles. Els 
cinemes Texas –a la sala Bigas Luna, 
esclar– acullen des d’ahir fins demà 
la projecció de Jamón, jamón 
(1992), Huevos de oro (1993) i La te-
ta i la lluna (1994), que conformen 
la seva famosa Trilogia ibèrica, i 
també una versió restaurada de Bil-
bao (1978). Tots els films, presen-
tats per especialistes en l’obra del 
director català, que va morir prema-
turament l’abril del 2013, mentre 
preparava la versió cinematogràfi-
ca de Mecanoscrit del segon origen.  
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You say tomato és l’última producció de la 
Sala Trono i es pot veure al Capitol. JORDI EGEA

La Sala Trono de 
Tarragona tanca però 
busca nova ubicació

TEATRE

La Sala Trono, la referència del teatre inde-
pendent a Tarragona, va anunciar ahir que 
abaixa el teló perquè l’espai necessitaria unes 
reformes, ja que el seu reduït aforament, de 50 
localitats, fa inviable l’activitat. La companyia 
buscarà un nou espai amb l’ajuda de l’Ajunta-
ment, que no descarta convertir la Trono en 
companyia estable del teatre municipal Me-
tropol. Mentrestant, no s’aturaran: continu-
aran produint teatre de petit format contem-
porani “amb el segell de la Sala Trono” i diri-
gint el Festival Internacional de Teatre de 
Tarragona, explicava Joan Negrié.  

La sala, que va començar l’activitat a la Part 
Alta fa catorze anys, tancarà el 2017 amb una 
producció pròpia, Això és tot. Serà la història 
de dues germanes, anomenades Sala i Trono, 
que interpretaran Oriol Grau i Pau Ferran. Hi 
haurà cameos d’amics, com per exemple els 
actors de la companyia Trono Villegas (funda-
da el 1988), embrió de la sala. La producció 
s’estrenarà el 12 de gener i tancarà “quan el pú-
blic deixi de venir”, ha anunciat Grau. 

La futura Sala Trono hauria de tenir com a 
mínim un centenar de butaques perquè siguin 
rendibles les produccions, ja que actualment 
ni amb el 80% d’ocupació no ho són. El 45% del 
pressupost prové d’ajudes municipals, i la res-
ta és patrocini i taquillatge. En aquests anys 
s’han fet 14 produccions pròpies, que han sor-
tit de gira. Ara hi ha al Club Capitol de Barce-
lona la comèdia You say tomato.e 
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