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6.1.- UNA FAULA SOBRE L'EXPERIÈNCIA ESTÈTICA.

"Pour retrouver le langage des fables il faut participer à l'existentialisme du fabuleux,
devenir corps et âme un être admiratif, remplacer devant le monde la perception par
l'admiration. Admirer pour recevoir les valeurs de ce qu'on perçoit". BACHELARD,
G. (1989:102)

Quasi a les acaballes de la seva carrera, Akira Kurosawa s'atansa al somni

cinematografíe amb una pel·lícula mosaic de somnis propis. En un arc que va de la

infància dels dos primers somnis (El sol brilla a través de la pluja i L'hort dels

presseguers) a l'evocació de la vellesa en el darrer (L'aldea dels molins d'aigua), de

l'angoixa de la guerra (El túnel) i de la catàstrofe nuclear (La muntanya Fuji en vermell

i L'ogre que plora) al sobreesforç per no caure en els braços de la mort seductora (La

tempesta de neu), fins al somni ideal amb el pintor van Gogh (Els Corbs). La idea de

la pel·lícula com a expressió dels somnis és una metàfora, una metàfora que emfasitza

la transcendental creativitat de l'inconscient i s'explicita alhora com una font

d'imaginació activa^'1'^, una alquímica mescla de somni nocturn i ensomni diürn.

Kurosawa es replega en la imatge mental que li proporciona l'al·legoria del son en el

seu doble vessant, de somni agradable entès com objecte de desig i de malson

angoixant, entès com projecció de terrors. La representació dels somnis recull la

proximitat i la distància de l'experiència que té la persona que somia: el somiador a

l'interior del seu somni és el fil conductor, il est plus que l'auteur du rêve, plus que

son embrayeur (...) il est aussi son spectateur, à l'arrivée dans le théâtre du plan dirà

174. L'expressió és de Jung. Veure LAUNAY. J., LEVINE, J. i MAUREY; G. (1982:39-41)

136



Charles Tesson175, posant de relleu la simple i radical magistralitat de la proposta.

Kurosawa va més enllà de la coneguda idea de la imatge com una frontera que separa,

perquè exclou el cos del subjecte de la visió i uneix, perquè també l'inclou per la seva

mirada. Els Somnis són conseqüents amb l'experiència onírica que no coneix la

frontera perceptiva de la visió humana de la imatge física; el somiador-autor i també

espectador està inscrit en la imatge, és qui veu i el visible al mateix temps. També la

part sonora del film interpreta un reflex de l'experiència del somiador. Un so sense

soroll de fons, suspès, que ressona amb puresa i que remarca el silenci, el buit

pròpiament segons Michel Chion en individualitzar-se: com nota l'autor, paraula,

música, so directe o efecte mai se superposen176. La precisió de cada so, justos i poc

abundants, ressona de manera discontínua i evoca una estranya concentració en el seu

univers. El film comença i acaba simètricament amb el so de l'aigua -ei xàfec d'El sol

brilla després de la pluja i el riu de L'aldea dels molins d'aigua-. La darrera imatge del

film és l'aigua blava i clara que flueix en el riu -un riu primigeni, anterior a qualsevol

agressió ecològica- i mou el verd de les algues al seu pas. El somiador i el somni es

referencien al destí de l'aigua que corre. En la humitat visual del símbol oníric i vital se

superposen els crèdits de final i s'amara més encara la imatge amb l'aquositat sonora

de la música d'Ippolitov-Ivanov, inspirada en una música popular de Geòrgia que

s'improvisa amb dos instruments típics177.

Tot i la notorietat de les dades biogràfiques exactes i d'altres de reinterpretades que

teixeixen els vuit somnis178, Kurosawa ho ha volgut desmentir i sobreposar, per

175. TESSON, Ch. (Cahiers du Cinema, n. 431/432:34)

176. CHION, M. (Positif, n. 461-462:73)

177. Caucasian Sketches Op. 10, II, In the Village.

178. L'any 1981, als 72 anys d'edat, el director va escriure la seva autobiografia. Des de la seva
publicació, és pràcticament impossible per als seus estudiosos d'acostar-se a l'obra de Kurosawa i
deixar de banda les vivències que van marcar la seva infància, adolescència i primera joventut. Unes
llavors vitals que fructifiquen al llarg de la carrera del director i que resulten una enriquidora referència a
l'hora d'interpretar la labor creativa de Kurosawa. Per a molts assagistes, aquestes incursions de lectura
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damunt de l'apunt biogràfic, el seu instint179. El rescat de les pròpies entranyes com a

punt de vista revela amb nitidesa la memòria i les fantasies supervivents a tota una

vida. Provoca que el director es concentri amb simplicitat en el seu tema, cenyint-se al

que és essencial amb gravetat i lleugeresa al mateix temps; un retorn privilegiat als

valors de la ingenuïtat, a fer pública la privacitat de les llums i les foscors pròpies, amb

la saviesa que dóna la vida quan li és possible preveure harmoniosament el tancament

del seu cicle creatiu. En el pòrtic final de la seva carrera, Kurosawa assaja el comiat

amb plena identificació i dedicació estètica; una escriptura en primera persona que

recapitula, que exposa el saber i l'emoció d'una vi

El conjunt de la variada i extensa obra d'Akira Kurosawa ha estat guiada per l'èpica

popular i la idea d'espectacle. La complexitat de matisos amb els quals es proposa

aquestes fites impossibilita l'apunt reduccionista a favor d'un espectacle tou i

comercial. Les seves pel·lícules sempre han portat inscrites el pensament i la reflexió

sobre algun dels grans temes de la humanitat -l'aprenentatge i el poder de manera

continuada-. La densitat espiritual del seu cinema no és gratuïta, comunica els valors

d'un humanisme propi i profund que es trasllueix en el valor de l'acció heroica, tant als

camps de batalla com en la vida quotidiana. En Els somnis, la fantasia onírica és per

primera vegada el focus únic i exclusiu en un film del director. El paper que juga la

fantasia i l'al·lucinació en la vida humana ha estat una metàfora artística recurrent en els

primers films del director. De manera clara es pot veure a Subarashiki Nichiyobi (Un

domingo maravilloso), 1947, Shubun (Escándalo), 1950 i en una exploració més

bidireccional són la pauta del ritornello continuat, del paper a la pantalla per l'autor cinematogràfic i de
la pantalla al paper per albirar les pel·lícules en tota la seva profunda dimensió. El relat autobiogràfic
s'acaba l'any 1950, quan el director comptava 40 anys i arrancava el seu èxit internacional amb
Rashomon (Lleó d'Or del Festival de Venezia i Óscar de l'Acadèmia de Hollywood a la millor
pel·lícula estrangera).

179. Cf. TASSONE, A. (1990:289)

180. Un testament fílmic en apreciació de Domènec Font (2000). Cosa que també va semblar opinar
l'Acadèmia de Hollywood en otorgar-li, arran de l'estrena d'Els Somnis, l'Óscar al conjunt de la seva
carrera.
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elaborada a Donzoko (Bajos Fondos), 1957 i Dodes'ka-den (Dodeskaden), 1970. En

aquests films el somni és el contrapunt de la realitat i els protagonistes viuen,

momentàniament, la indulgència de la fantasia per retornar a la quotidianitat amb una

relativa esperança en el canvi social i el progrés cultural. La funció d'aquest viatge

d'anada i tornada és fer suportable el que és insuportable; idea que emparenta el cinema

social de Kurosawa -que Sadoul i Bazin varen qualificar de neorealista- amb l'esperit

de les noveles de Dostoievsky. Sense el contrapunt de la realitat, la col·lecció

monogràfica de fantasies d'Els Somnis té, però, un cordó umbilical amb l'experiència

vital del director i porta inscrita la seva memòria i nostàlgia, amb una franca

desesperança vers el present i futur de la humanitat. En Els Somnis Kurosawa s'atansa

a la consciència continuada de la realitat social japonesa del segle XX per a recrear-la a

redós dels colors purs i excessius de la imatge sintètica, més propers a l'al·lucinació,

com nota Bellour181. L'expressionisme del director presenta batalla a l'oblit amb el

contrapunt de la bellesa; la plasticitat estètica que permet fer suportable la visió de les

més terribles inquietuds personals i traumes de la societat nipona. Una vella paradoxa

en la trajectòria del director -provinent de la tradició iconogràfica de la pintura zen- la

qual ja havia fet marca ostensible de la seva manera d'escriure en el drama social de

Dodeskaden, 1970.

En els vuit somnis, el personatge que representa el director en les diferents edats de la

vida està dempeus i es mostra en una actitud de marxa. Kurosawa se somia en un

continu caminar a peu, el tipus de viatge més humà d'experiència i de contacte

significant amb la terra, afí al que practicava van Gogh a la recerca dels seus models

pictòrics. L'episodi d'Els Corbs ens situa als anys trenta, quan el director tenia als

volts de vint anys i volia ser pintor. És el somni de desig més diàfan i feliç, amb el

sabor de l'utopia reixida. De principi a fi, transpira devoció pel pintor Vincent van

181. BELLOUR, R. (1999:177)
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Gogh; una faula teixida de fascinació, capaç de plasmar la trajectòria de l'ull creador

del cineasta i de fer-lo mereixedor del seu desig de joventut. Ets Corbs és l'únic somni

que transcorre en el territori geogràfic d'Occident i l'únic que té un co-protagonista al

jo del director d'identitat llunyana a la japonesa. El jove estudiant d'art trobarà van

Gogh després de penetrar en el quadre El pont de Langlois que retorna a l'estadi de

model, un model on la naturalesa i la construcció pictòrica del director es donen la mà.

El pont de Langlois, 1888, probablement inspirat en una obra de Hokusai de 1840, és

la tela que Kurosawa tria com a pòrtic heurístic de l'encontre. La imatge del pont

suspès, del carruatge al bell mig i de l'aigua del riu que passa, porta la remor de la

mirada a la natura de la plàstica japonesa i del reconeixement de Kurosawa al viatge

d'anada i tornada de van Gogh, un artista que va filtrar des de la pròpia cultura i

sensibilitat el que de l'oriental li va permetre enriquir-se182. Com van Gogh,

Kurosawa amalgama una resposta eclèctica i permeable enfront de dues tradicions de la

representació extremes: la plàstica oriental i el classicisme cinematogràfic. L'estudi

ineludible sobre el cinema japonès de Noël Burch, 1979, assenyala com el director ha

182. Quan l'impressionisme s'obria a motius i temes d'altres cultures, la moda del japonisme a la
segona meitat del segle XIX en els cercles culturals europeus, va permetre a Vincent van Gogh la
coneixença dels Ukiyo-e. Aquestes estampes japoneses són "Escenes de la vida diària" que destaquen
pel seu caràcter pla i omamental, de colors vius, espais oberts i llum intensa. Van Gogh col·leciona
làmines d'Ukiyo-e i la seva inspiració el mena a introduir-les en el fons de tres retrats: Agostina
Segatori al Café Tambourin, 1887, Retrat de Père Tanguy, 1887 i Autoretrat amb l'orella venada,
1889. En el primer i tercer retrat són al·lusions desdibuixades, en el cas del Retrat de Père Tanguy, la
relació de la figura amb el fons va més lluny. En aquesta obra el pintor intenta una primera síntesi
d'art oriental i occidental, però encara necessita recolzar-ze en el tema i l'estètica de les imatges de les
estampes. A l'època de l'estada a París, van Gogh farà la còpia de tres Ukiyo-e que, una vegada més, li
confirmen l'experiència de copista com l'escola d'aprenentatge personal. Dues làmines de Hirosighe, El
pont sota la pluja, 1887, i Cirerer en flor, 1887, i una de Kesaï Eisen, Oirán, 1887, l'inicien en una
comprensió més profunda de la tendència plàstica de l'Orient que havia de repercutir en la consolidació
del seu estil. Van Gogh comença a utilitzar els colors purs i uniformes, amb una intensitat
desconeguda a Occident. Recupera la seva preferència pel color negre i pel seu contingut simbòlic. La
verticalitat, les línies en diagonal, la bidimensionalitat ornamental dels Ukiyo-e li confirmen el propi
procediment de construcció espacial, que intenta eludir les grans llacunes que té del coneixement de la
perspectiva central. Van Gogh està trobant la forma definitòria del seu estil recolzat en el model
compensador de profunditat dels Ukiyo-e. La italiana, 1887, és la tela on el pintor va intentar la
transposició més directa de la forma de l'Extrem Orient. El conjunt de l'obra de l'etapa artesiana és fruit
de l'encontre del pintor amb el seu propi Japó; la mirada de van Gogh supera el sincretisme i plasma
un estil de síntesi amb la plàstica japonesa que esdevindrà el seu estil propi i inconfusible. Una pintura
que ha realitzat des de sempre amb rapidesa -la fa de cop- vertebrada per fluxos d'energia en la
superfície, per la intensitat del color i la densitat matèrica.
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estat capaç d'imbricar la tradició distanciadora i fragmentada de la posada en escena de

les representacions japoneses amb la transparència de la continuïtat del cinema

occidental. La unió de pols culturals de geografies oposades183, queja subratllava

Bazin el 1954 a propòsit de Shichinin no Samurai (Los siete samurais)184, es retroba

de nou en l'episodi del pintor van Gogh, on les referències occidentals prenen forma

en l'imaginari i la plàstica japonesa. Els Corbs se'ns presenta com una faula oriental

sobre el discurs del paradigma de l'artista occidental del segle XX, una mostra

d'expressió intimista de l'èpica artística basada en els tòpics de la llegenda de van

Gogh. Sobre l'artista mite del segle XX, el director japonès hi filtra el seu propi ideal

d'artista. Un ideal basat en l'apassionament de l'estat de la creació que té l'origen en la

cultura grega occidental: en la senda de la possessió de Plató, on l'enigma es revela i es

vela, el temps no és lineal i la recerca contínua de l'ideal, d'una nova forma original, es

veu sotmesa al penediment artístic.

L'episodi d' Els Corbs està ordit per dues pautes importants d'admiració

autobiogràfica. La primera, l'admiració d'Akira Kurosawa pel pintor Vincent van

Gogh -una fascinació que el cineasta ha conservat des de la seva joventut-.

"Después de mirar una monografia de Cézanne salía de casa y las calles, las casas y
los árboles, todo, me parecían un cuadro de Cézanne. Lo mismo me ocurría cuando
miraba un libro de pinturas de van Gogh o de Utrillo; ellos tenían una manera
diferente de ver el mundo. Me parecía que era un mundo completamente distinto al
que veían mis ojos. (...) No es fácil desarrollar una visión personal. Pero cuando era

183. Kurosawa ha elaborat models occidentals de dramatúrgies clàssiques en termes dinàmics, creant
noves formes amb propietats exclusives. En paral·lel, Kurosawa ha estat el director japonès que fins al
moment més influència ha tingut sobre el cinema occidental, font d'inspiració per a diversos directors
i, a voltes, obertament copiat. En el llibre de Manuel Vidal Estévez, 1992, es pot consultar la
documentació exhaustiva de les obres. Aquest interès des d'Occident pel seu cinema tindrà la màxima
expressió per al director en el suport econòmic per continuar dirigint els seus projectes, quan ja de gran
la producció nipona havia deixat de confiar en ell. Després del suport soviètic a Dersu Uzala, 1975,
Kagemusha, 1980, Ran, 1985, i Els Somnis estan coproduises per capital occidental. El destacable
d'aquest fet és que algunes de les persones que l'avalen són, a la vegada, creadors visuals americans de
la talla de Francis Ford Coppola, George Lucas o Steven Spielberg.

184. Veure el llibre recopilació d'articles de l'autor provinents de diferents publicacions i traducció
castellana, BAZIN, A. (1977:193-215).
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joven esta insuficiencia no sólo me causó insatisfacción, también inquietud. Sentía la
necesidad de forjar mi propia manera de ver...". KUROSAWA, A. (1990:142)

La segona pauta d'admiració autobiogràfica és l'admiració pel mestre, pel guia que

inspira, cosa que comporta el tema del procés d'aprenentatge com una de les

motivacions recurrents més importants de la seva obra. En la cultura tradicional

japonesa, les relacions d'iniciació i filiació gaudeixen d'una especial veneració, molt

diferent del concepte i sensibilitat occidental185. Kurosawa deixa constància escrita en

les seves memòries186 de la disciplina i l'ascetisme de les arts marcials, o del seu

substitut, l'esport, que el seu pare va inculcar-li, juntament amb la gratitud vers alguns

mestres de l'adolescència i les lliçons de cinema rebudes de Yamamoto, passant per la

relació amb el seu germà gran, Heigo. Ell va ser per a l'adolescent Akira un mestre de

pensament i de coneixement de la literatura i el cinema. Aquesta relació entre els dos

germans resta perfilada com una autèntica relació iniciàtica mestre-deixeble, la més

important de la seva trajectòria i, probablement, vertebradora de la seva reflexió

continuada187. Madadayo, 1992, serà més tard l'epíleg últim que testimonia aquest

interès en el protagonisme del binomi arquetípic home-home per damunt del d'home-

dona. En Els Corbs, el binomi mestre-deixeble és l'únic protagonista, solament

aquestes dues figures hi apareixen i al voltant d'elles gira la faula: el pintor-mestre i

l'aprenent-deixeble; el pintor de la història de la pintura i l'estudiant d'art, futur

cineasta de la història del cinema.

185. L'estil ritualista i cerimoniós és característic de molts diferents aspectes de la cultura japonesa. La
relació del mestre (sensei) amb l'alumne (deshi) és una relació sagrada, que resta completament lliurada
a la iniciativa del deixeble i guiada pel reconeixement a l'autoritat del mestre. El mestre "no ajuda", ja
que seria entorpir, posa en canvi barreres i obstacles o, simplement, provoca la perplexitat.

186. KUROSAWA, A. (1990)

187. "El espectáculo de un ser que progresa hacia la madurez y la perfección me fascina. Por eso
muchos de mis protagonistas son principiantes. Yukie de No añoro mi juventud', Murakami, el policia
de El perro rabioso; el joven Katsushiro, de Los siete samurais; los aprendices de Sanjuro; Yasumoto,
el alumno de Barbarroja, o el capitán Arseniev, de Dersu Uzala, son hermanos espirituales de Sugata
Shansiro (el nom del protagonista que dóna títol al primer film del director)". Paraules d'Akira
Kurosawa recollides per Aldo Tassone. Cf. VIDAL ESTÉVEZ, M. (1992:36)
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Kurosawa enfronta el pintor van Gogh i a ell mateix com a director cinematogràfic a

l'experiència estètica quan la mort ja és a tocar la porta. Els corbs, les diminutes

figures negres en les quals Meyer Shapiro veu el presagi de la mort del pintor188,

donen títol a l'episodi. Kurosawa, com Minnelli a Lust for Life, tanca la representació

del pintor en el mateix decorat, una recreació del quadre Camp de blat amb corbs.

Ambdós directors empren l'envol dels corbs per al·ludir a la fi del pintor, però el

director japonès prescindeix de representar la coneguda fi del suïcidi en els camps de

blat de la natura que imiten la pintura, perquè no són les anècdotes vitals del pintor les

que interessen al director, sinó la seva experiència estètica. La mort que no es veu,

però que és tan real quan empaita l'home i amenaça d'estroncar la creació als artistes,

és la força sobrenatural de la dedicació a la pràctica del pintor i del cineasta.

Kurosawa dedica el somni d'Els Corbs a posar en escena la mirada creadora com el

gest de l'artista: la representació de la mirada del pintor com l'expressió més genuïna

del seu gest artístic. La pròpia mirada del cineasta es confronta alhora com l'element

més genuí de la seva capacitat creadora d'imatges. Bellour dirà d'Els Corbs que és la

imatge cim, el punt més elevat de creació de la imatge que articula el seu passat,

present i futur18^. En els deu minuts i escaig que dura l'episodi, el director plasma

l'evolució formal i històrica de la imatge en el darrer segle: de la construcció pictòrica a

l'analogia cinematogràfica, fins abastar la darrera construcció de la imatge sintètica.

Kurosawa se serveix d'aquests tres territoris de la representació i els fon en un de sol

188. SHAPIRO, M. Cf. POLLOCK, G. dins de HAYWARD, P. (1988:109)

189. BELLOUR, R. En la conferència "El dispositiu de la pintura", 24 de febrer de 1999, dins del
seminari Cinema i Pintura. Rectangles de Ficció, CCCB, Barcelona. Recollim també un text de
l'autor que explicita aquesta tesi: "L'image-cinéma, ou l'image-lumière, a toujours eu une ennemie
intime, dont elle est parfois proche au point de l'ignorer: l'image dessinée ou l'image construite dont,
après le dessin animé et l'éventail de ses équivalents, l'image-vidéo et au-delà l'image de synthèse
désignent une virtualité chaque jour plus probable. La peinture est aussi cette image construite qui est
passée, selon les codes et les temps, d'un plus à un moins de <réel> ou de visible analogie en ne
cessant, dès les débuts du cinéma, de se ficher comme un coin dans l'image qui prenait sa relève".
BELLOUR, R. (1999:162)
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de gran bellesa que honora el poder de la imatge del cinema. L'estètica d'aquesta breu

peça d'orfebreria es recolza en el pictoralisme del quadre cinematogràfic que es nodreix

dels colors i la lluminositat de van Gogh, recrea com a escenaris pictòrics alguns dels

seus models de la natura i gosa convertir les mateixes teles del pintor, en un decorat de

fons per on transita la figura del jove Akira estudiant d'art. Una semblant al·lucinació

contra natura podria pensar-se que comportés una esquerda de neguit o de rebuig vers

l'artifici i l'inhumà i, ben al contrari, Kurosawa se submergeix en el seu imaginari per

rescatar la delicadesa d'una mirada còsmica i profundament humana. L'ètica d'aquesta

tombarella de la mutació es fonamenta en el patró de la faula que la guia.
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6.2.- LLOANÇA DEL MESTRE DE LA MIRADA.

El jove estudiant d'art Akira visita l'obra exposada de Vincent van Gogh. Davant el

quadre El pont de Langlois, de cop Akira es troba en la reconstrucció plàstica del

model pictòric que travessa corrents per anar a trobar el pintor en vida. Van Gogh està

molt ocupat pintant quan Akira se li acosta, però li oferirà un monòleg ple

d'ensenyances inspiradores. Quan el mestre desapareix per sorpresa, l'aprenent de

pintor comença a córrer al seu darrere i acabarà a l'interior de la seva obra. Akira viu

l'estat de gràcia de fondre's amb l'obra del mestre. La trepitja, la respira, hi transita;

s'integra estranyament en les seves formes, però ràpidament l'abandona per si encara

és possible el contacte directe amb la persona de l'artista. Desaparegut el pintor darrere

el model del seu possiblement últim quadre pintat, l'estudiant solament podrà

contemplar la pintura, l'obra llegada on perdura l'essència de la seva persona. Aquests

són els fets que conta la faula al servei d'una hermenéutica dels quadres de van Gogh

com el pòsit del gest creador de l'artista. Sobre la seva pintura, el reconeixement de

Kurosawa projecta una simbolització de la imatge que permetrà el trànsit mític

tradicional de vivenciar, com una realitat, la imatge pictòrica de l'artista i les coses

representades per ell.

La preconització de van Gogh es fonamenta en el desig i devoció en primera persona

del cineasta. La persona del director en el personatge d'aprenent destil·la una veneració

poètica d'identificació i respecte. Una assumpció serena en la visita al museu, joiosa i

desconcertant en la trobada amb el pintor, d'autèntic trànsit místic en la vivència de la

pintura. La font i simbolisme de semblant imaginari podria trobar-se en el si de la
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tradició meditativa oriental, en els corrents que posen la concentració mental al servei

de les visualitzacions. La ment aquí parteix d'estar present i no cerca la vacuïtat del

zen, sinó que es concentra en veure amb l'ull de la ment una imatge elemental

-l'exemple més comú seria el d'una muntanya-. La visualització meditativa començaria

per veure la representació mental de la muntanya de lluny. Un cop aconseguida la

imatge, es tractarà de veure-la cada cop més a prop, fins al punt que ja no hi ha imatge

i qui mira s'ha convertit en la mateixa serena i majestuosa muntanya, respira l'energia

serena de la terra de base ample i pic al capdamunt. La idea subjacent en la visualització

és la de la fusió del meditador amb l'objecte, ésser o divinitat. És la seva energia la que

beu directament; la ment, el cor i el cos són els receptacles que reben i acullen les

qualitats i virtuts que visualitza. En la visita al museu, en la ressuscitació del pintor i en

la travessa de l'obra plàstica, el somni de Kurosawa fa emergent la visualització de la

fusió de l'aprenent de la mirada amb el mestre de les imatges, posseïdor de la mirada

pictòrica. L'admiració de Kurosawa per van Gogh celebra el pintor en la mirada ritual

a les obres del museu, en la cerimomia de l'encontre amb el pintor per sentir la seva

veu i amarar-se de les seves ensenyances i en el ritual de pas per l'interior de l'obra del

pintor, quan un jove Akira viu el cor de la pintura com ho féu el pintor quan la va

crear. La mirada plàstica del mestre encabeix per segons l'aprenent assedegat; la

fortuna d'un baptisme de la mirada que es mantindrà en la pura superficialitat de la

matèria. La integració de l'estudiant en la pintura irradia un esperit ingenu, innocent,

de moment màgic d'excepció. Akira no viu el goig de la pintura, ni les seves mans ni

la seva mirada es deleiten. L'espai de les teles és l'espai i el temps d'un ritus iniciàtic,

una sort capaç de germinar el desplegament de la mirada del cineasta; la gràcia d'una

mirada personal, capaç de crear imatges úniques i rellevants.

Els Corbs suren audàcia i emoció per part d'un cineasta madur, queja fa temps que ha

deixat el discipulatge i s'ha convertit, ell mateix, en mestre de mirades tan fantasioses

com les del pintor. Com la que posa aquí al servei del desig interioritzat de van Gogh.
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L'anhel del pintor no és vehement -com ho fou en la joventut- sinó que el desig té el to

de la tendresa poètica i la voluntat assaonada, despreocupada de qualsevol crítica. Cosa

que li permet mostrar la qualitat última del seu cor: l'estimació i la gratitud envers el

mestratge de Vincent van Gogh, un pintor a qui mira mirar i a qui se sent unit pel

llinatge de l'ascendència de la mirada.

Amb la celebració de la persona de l'artista i de la seva obra, Kurosawa celebra els

llocs comuns i els tòpics coneguts de van Gogh. La seva visió llegendària no respecta

l'autenticitat dels camps de la Provenga o d'Auvers. Els paratges naturals que els

imiten estan rodats al Japó190. No hi ha en aquests paisatges cap versemblança d'espai

o temps -la mateixa confusió espacial i temporal dels somnis-. De fet, se'ns mostra que

Akira entra als camps que envolten Arles a través d'El pont de Langlois, de 1888 i

passa -després de caminar per la pintura- als camps d'Auvers del Camp de blat amb

corbs, del juliol de 1890, i el pintor, amb una bena que tapa l'orella lacerada un any i

mig enrere, el desembre de 1888. Així el que importa és el tòpic de l'orella -la

mancança de l'apèndix auditiu de van Gogh que Kurosawa utilitza com a emblema de

la seva lluita estètica-. El director es recolza en la mística hagiogràfíca de l'experiència

estètica tal com l'entenem a Occident. L'hagiografia s'inicia en l'estigma de la bogeria

que riuen les rentadores de roba, però que no impressiona Akira. L'hagiografia

s'ancora definitivament en l'autoagressió en nom de la creació plàstica i fondeja en la

profunditat del deute del treball que el personatge del pintor experimenta i el cineasta

190. "Le 31 juillet 1989, Kurosawa et les cent membres de son équipe arrivent à Memambetsu-cho
dans la région d'Abashiri. L'année précédente, Kurosawa avait mené une recherche intensive pour
repérer a Hokkaido, un champ de blé qui ressemblerait à ceux des étonnantes toiles de van Gogh. Les
immenses champs de céréales ondulant à perte de vue, qu'il trouva dans la région d'Asahi, le réjouirent
considérablement et il demanda à la ville entière sa coopération pour lui permettre de filmer l'année
suivante. Jiro Tanimoto travaillait pour le Département du Commerce et du Tourisme de
Memambetsu-cho et pendant cette année de préparation, il fit quasiment partie de l'équipe de Kurosawa.
Il envoya des photos à Tokyo pour montrer la croissance du blé, et bien que la même sorte de grain ne
se plante jamais deux années de suite, il demanda aux paysans de replanter de l'orgue perlé en 1989".
VALION, D. (L'Avant-Scène, n. 393:44)
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exalta: un artista es deu a la seva obra i aquest és el sentit de la seva vida, el retorn d'un

deute contret amb la consciència i d'obligada devolució abans que la mort arribi.

6.2.1.- Un van Gogh interpretat per un cineasta.

Martin Scorsese roda, un any abans de ser requerit per Kurosawa com a actor, Life

Lessons, 1989. La invenció de la persona del pintor Lionel Dobie va permetre al

director recrear explícitament l'experiència estètica. Deslliurat del pes al·legòric de

l'obra -donat que el pintor no existeix en la història de l'art, ni té, ni ha tingut una

existència real- el gest creador de l'artista apareix com el veritable i únic art. Sabem que

per a bastir la gestualitat feta de pura energia de Lionel Dobie (Nick Nolte) -que més

d'una vegada es declara artista per obligació i sense elecció, posseït per una pulsió

interior- el director va comptar amb la inspiració del van Gogh minnellià, llunyà en el

temps, però proper pel que fa a la idea de pulsió artística191. L'interès comú per la

passió del pintor i pel seu turment -una filiació subjacent en la visceralitat i el

penediment artístic del personatge del pintor- enllaça el van Gogh de Minnelli amb el

de Kurosawa passant pel Lionel Dobie d'Scorsese. Representar un artista pintor en ple

procés de creació ha estat l'objectiu dels tres directors amb accents diversos. De la

191. "Siempre me impresionó el tratamiento dado por Minnelli a la figura de van Gogh en Lust for
Life, su manera de plasmar en la pantalla el proceso de creación de sus cuadros. En muchos momentos
pareces sentir la fuerza de sus colores, el olor de la pintura, la textura de los materiales como si
estuvieras presente ...". Martin Scorsese en la presentació de Life Lessons. Cf. HALAGUÉ, C.
(1993:153). L'eclecticisme estilístic d'Scorsese conjuga amb singularitat elements que abasten un arc
ampli que va del classicisme cinematogràfic a la Nouvelle Vague. De la nombrosa adscripció cinèfila
del director -americana i europea, clàssica i contemporània, d'autors de pel·lícules de la sèrie B
americana i de la saga de directors italoamericans de totes les èpoques- cal rescatar la referència de
Vincente Minnelli, que possiblement esdevingui més important en el vessant de la tradició musical.
Palesa a New York, New York, 1977, i en diferent manera al documental The last waltz, 1978. El
mateix Scorsese ha deixat constancia dels matisos de l'admiració que experimenta per Minnelli: "Los
admiro -dijo de Minnelli i Ray- plásticamente, pero también su vitalidad, su alegría y su belleza .. y
también su mal gusto", en declaracions a Patrice Rollet, Nielas Saada i Serge Toubiana (Cahiers du
Cinema, n. 436, 1990). Cf. MONTERDE, J. E. (2000:47). De Lust for Life, Scorsese no ha oblidat
l'acte de purificació sacrificial de van Gogh en cremar-se la mà, que recull en dos anteriors films seus, a
Mean Streets, 1973 i Taxi Driver, 1976. Sota el signe de la religió catòlica i de l'arrel fatalista del sur
de la Mediterrània, els personatges italoamericans del director se senten atrets per l'auto-punició física,
un sacrifici expiatori del pecat que apareix unit a les seves persones.
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debilitat traumàtica del van Gogh de Minnelli, a la possessió creativa en l'avantsala de

la mort del van Gogh de Kurosawa; de la mirada enrere, al passat, del primer, a la

mirada endavant, al futur, del segon. Aquesta és la diferència que els distingeix: la

diversitat de posicionament davant l'inassolible present pictòric de van Gogh. Al seu

torn, la mirada d'Scorsese recrea un ritual de creació pictòrica que recull físicament la

recerca i la tensió d'un artista, una paradigmàtica representació del penediment artístic.

La mateixa implicació de Kurosawa en l'elogi de van Gogh prefigura que l'encarnació

del mestre de la mirada ha de ser un creador d'imatges. Si alguna característica pot

explicar el cinema d'Scorsese és la de la passió; apassionament en l'ofici, en els

personatges i les històries, en la utilització de la camera i en el muntatge192.

L'evidència s'imposa en el consens amb tota la seva càrrega simbòlica. Aldo Tassone

diu que per interpretar el paper del pintor, Kurosawa ha volgut un il·luminat1^.

Charles Tesson parla de la figure du peintre judicieusement interprétée par un

cinéaste^94, o com bé diu Raymond Bellour, Kurosawa a d'abord été soucieux de

généalogie en faisant incarner son "rêve" de van Gogh par un cinéaste^. Scorsese,

Kurosawa i van Gogh, en les sèves profundes diferències i distàncies creatives i

culturals, amalgamen una determinada genealogia de l'expressionisme plàstic; la d'un

lligam transversal basat en la intensitat de les formes. Per damunt de la posada en

escena, la camera o el muntatge, hi ha en els dos cineastes una intensitat que amenaça

192. Un cineasta que afirma mi realidad y la del cine son intercambiables. Ellas se funden.
Declaracions de Martin Scorsese a Christian Science Monitor, l'u de maig de 1978. Cf. MONTERDE,
J. E. (2000:43). Sense oblidar el continuat entusiasme i compromís creatiu que aflora en la persona del
director, en la vehemència dels seus propòsits més enllà de les seves pel·lícules. Danielle Valon ens
facilita l'anècdota i el motiu de la coneixença d'Scorsese i Kurosawa: "(Scorsese) a rencontré pour la
première fois Kurosawa dans un hôtel de New York. A cette époque, Scorsese organisait une campagne
pour la préservation des oeuvres cinématographiques, et il avait demandé son appui à Kurosawa".
VALION, D. (L'Avant Scène, n. 393:44)

193. TASSONE, A. (1990:299)

194. TESSON, Ch. (Cahiers du Cinéma, n. 431-432:34)

195. BELLOUR, R. (1999:175)
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tot el film. La imatge es veu sotmesa a un impuls físic i a la visceralitat de les formes.

L'écran semble toujours parcouru de tensions et de flux d'énergie, jouant sous la

surface, et prêts à exploser à tout instant en fusant on ne sait d'où, dirà el mateix

Scorsese sobre el cinema de Kurosawa en un article publicat a Cahiers du cinéma arran

de la mort del director japonés196. Si en ambdós directors el quadre cinematogràfic no

coneix el relaxament i tot està en moviment -a l'interior del pla o generat per la càmera-

en l'obra pictòrica de van Gogh trobem els mateixos fluxos d'energia en la superfície,

una veritable captura del moviment a través de l'estaticitat de la densitat matèrica amb

l'emotivitat del traç gruixut i remarcat, els colors purs, l'excés representatiu en la

pròpia matèria física de l'expressió. De l'obra pictòrica de van Gogh al cinema de

Martin Scorsese, passant pel de Kurosawa, podem intuir el fil d'una genealogia

plàstica de semblant ritme pulsional i intensitat formal.

La presència física dels personatges ha atret tant a Kurosawa com a Scorsese. Ambdós

directors han disposat del vessant corporal dels seus personatges com a icona o

instrument narratiu. Segons Scorsese, una bona interpretació de l'actor s'ha de buscar

en la veritat darrere el posat191'. Aquesta idea de la interpretació, que flueix en la

presència en si, es veu singularitzada en la seva encarnació de van Gogh. Un mateix

196. SCORSESE, M. (Cahiers du Cinema, n. 528:22)

197. SCORSESE, M i WILSON, M. H. (1997:148). Martin Scorsese, en paral·lel a la seva tasca de
director, ha experimentat en el camp de la interpretació com a element d'aprenentatge; el mateix
director ha confessat repetides vegades el desig d'implicar-se en l'acció, en la corporalitat dels
personatges que encarnen la història. Sovint s'ha reservat papers en les seves pel·lícules,
interpretacions curtes i exorcitzadores o conseqüents amb la seva biografia, segons el cas, però en les
quals sempre ha resultat versemblant. "Debemos señalar sus presencias en Who 's That Knocking at
my Door? (uno de los gánsters del guateque), Boxear Bertha (un cliente del burdel), Malas Calles
(Shorty, uno de los matones del tiroteo final), Alicia ya no vive aquí (cliente en el Mel&Ruby's
Diner), Taxi Driver (primero entre la multitud entre la que camina Betsy y luego como esposo celoso
y psicópata dispuesto a matar a su mujer con su Magnum), Toro Salvaje (tramoyista del Barbizon), El
rey de la comedia (realizador de TV), After Hours (animador del Berlin Club), La edad de la inocencia
(fotógrafo) y Al límite (la voz de la emisora del EMS)". MONTERDE, J. E. (2000:66). Podem veure
també a Scorsese en el rol d'entrevistador en tres documentals: Italianamerícan, The Last Waltz y
American Boy. Ha estat actor també per a d'altres directors, interpretacions més o menys llargues que
han comptat però, amb el seu intens protagonisme metafòric. D'una llarga llista, destaca la
interpretació del propietari del Birdland a Round Midnight, 1986, (Alrededor de la medianoche) de
Bertrand Tavernier i la del patrocinador de Quizz Show, 1993, (El Dilema) de Robert Redford.
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corrent vital travessa l'experiència creadora de Tactor-director i del personatge del

pintor; un transvasament alquímic de la veritat de l'artista creador d'obres

cinematogràfiques a la representació del creador d'obres plàstiques. Scorsese esdevé

un poderós intèrpret de l'únic destí possible de la passió genuïna: la recerca constant i

el treball sense descans. Dibuixa i parla amb ofuscació, els seus gestos són bruscos i

ràpids, la seva expressió assumeix la intensitat d'un pintor posseït per la pintura. La

cita de Kurosawa al van Gogh de Vincente Minnelli és d'una textura explícita en la

imatge exterior del pintor. La corporalitat d'Scorsese actor s'ha fet d'aparença més

robusta. Amb una barba espessa de color panotxa i abillat amb pantalons subjectats

amb tirants, una camisa clara amb rastres de pintura, un barret de palla i una gran bena

que volta el cap per sota la mandíbula i amaga l'orella lacerada. La caracterització de la

faç d'Scorsese cita el quadre Autoretrat amb orella venada del gener de 1889, tot i que

el capell d'abric de la tela és substituït per un de palla sota el sol. La mateixa

preponderància dels atributs de flaneur, una motxil·la, la paleta, el cavallet i la carpeta

de fulls. Quant a l'esperit, no és que el personatge hagi perdut el caràcter de bon

salvatge, que conserva, sinó que ha crescut en reflexió i en el registre hi destaca la

dèria de la necessitat ineludible de l'experiència estètica, una actitud fanàtica i afanyada

per atrapar amb la pràctica pictòrica el temps que passa sense remei. Martin Scorsese

interpreta un van Gogh adult en comparació amb el de Kirk Douglas, però la mateixa

energia de la passió creadora travessa la interpretació d'ambdós personatges.
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6.3.- LITURGIA ARTÍSTICA DEL GEST DE LA CREACIÓ.

L'encarnació de la figura de van Gogh té una vida curta en el somni. Quan l'estudiant

d'art Akira corre pels camps de llum provençal i va a l'encontre del pintor, en el

moment de trobar-lo, Vincent van Gogh està treballant enmig d'un camp de blat acabat

de segar. Aquesta primera imatge del pintor, a peu dret, d'esquena a la camera i

dibuixant, és l'estampa que resumeix el seu esperit: treballar i treballar, amb el neguit i

l'ànsia de seguir treballant, sense temps a malbaratar i, ni molt menys, per dedicar a

estranys. El desig de pintar crema i consumeix el personatge, que necessita entregar-

s'hi sense pausa; una espècie d'erotisme de la pròpia acció creadora que no té

consumació satisfactòria mentre quedi vida per seguir treballant.

El van Gogh somiat per Kurosawa condensa en els mots la filosofia del seu gest. El

pintor idealitzat expressa de manera planera i diàfana allò que vol dir. De fet quasi no

dibuixa i, en canvi, és un pintor que parla, cosa que ens recorda el poder de la paraula

en els films crepusculars198. Les paraules en boca de van Gogh són un monòleg sense

cap intenció de conversa, tot i que allò que expressa interactua amb l'estudiant d'art

que vol aprendre. Una font d'ensenyances que brollen i fertilitzen el jove Akira i el

desig de tenir una mirada pròpia sobre les coses. Anem a veure a continuació el sentit

198. "La percepción del espectador no queda atrapada solamente en la puesta en escena. La fascinación
de este grupo de films escuentra un componente, de mayor peso quizás, entre los poderes de la palabra.
Antes que la intriga, se privilegia a los personajes encargados de darle cuerpo. Y especificamente se
promueve una suerte de dúo entre el cineasta y el <protagonista>, que avanzan juntos por las sombras
de una obsesión que se hace necesario registrar a través del relato". FONT, D. (2000:58)
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discursiu del pintor, que per concís pot abastar-se de principi a fi. El primer bloc de

frases serveixen a la idea que el pintor ha de desaparèixer davant el model de la

naturalesa, com també davant de la tela que pinta. Ni rastre de narcisisme creador en

aparença, sinó que d'entrada es podria pensar en l'alenar del zen a l'expressió

artística199: el pintor no és un ésser a part ni un demiürg, és una sola cosa amb la

natura i la pintura, forma part d'elles. Amb un to enfurismat que mantindrà de principi

a fi, Vincent comença dient a Akira:

Per què no pinta? Aquest paisatge és increïble. Un paisatge que sembli una pintura no

pot pintar-se. Si observa, veurà que tota la naturalesa té el seu encant. Quan veig tanta

bellesa m'hi sento immers i després, com en un somni, el paisatge es pinta sol. Si ...

absorbeixo aquest escenari natural, el devoro totalment i completament i quan he

acabat, el quadre apareix davant meu acabat, però m'és difícil retenir

El batec de la filosofia zen es desdibuixa ràpidament en el deure i condemna de

l'artista, en la insistència esforçada en la pràctica pictòrica i el penediment que

comporta. El paisatge, el model de la natura, no arriba com una gràcia al pintor, sinó

que és el pintor qui el devora. En lloc de desaferrament, hi ha afecció per la

consecució, per la creació de l'obra. El sentit d'aquestes paraules en boca del van

Gogh de Kurosawa ve expressat en les cartes de Vincent al seu germà i, de fet, podria

formar part de l'ideari d'algun pintor impressionista. Una explicació del trànsit creador

com una hipnosi cognoscitiva de la pintura que es revela en la mà del pintor que s'hi

entrega. Una idea que s'aproxima al propòsit de Cézanne; ell, el pintor, com un

receptacle de sensations, un cerveau, un appareil enregistreur2®^, Amb la diferència

199. Veure WATTS, A. W. (1971)

200. Traducció feta a partir de la versió en llengua castellana.

201. Cf. BELLOUR, R. (1999:179). Es tracta d'una reflexió de Cézanne en la conversa amb Joachim
Gasquet. Existeix traducció anglesa de les converses relligades per CASQUET, J. (1991)
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evident, però, que, a Cézanne, el trànsit pren forma en una construcció deguda a una

operado mental i en l'obra de van Gogh, en una deformació fruit de l'emoció que

exterioritza la realitat amagada de les coses. En aquest primer monòleg de presentació

tenim la primera instantània del van Gogh somiat per Kurosawa; imatge i semblança

extrema del tòpic de l'artista en la cultura occidental. Un artista que viu en el desig,

sense possible relativització, amb una vida orientada a l'objectiu d'aconseguir donar

forma a l'imaginari.

Quan el pintor deixa l'espai del primer segon de silenci, Akira aprofita per preguntar:

Llavors, què fa? Van Gogh li etziba com un llampec:

Treballo. M'esclavitzo. Em condueixo com una màquina de tren.

Tot seguit van Gogh es posa a dibuixar. No veurem el gest concret de la seva mà

perquè Kurosawa el defuig ostentosament. Per al director, la mirada del pintor al

model és la imatge més exacta del seu gest. Quan dibuixa, el pintor no parla. La imatge

de la mirada no pot tenir mots que l'expliquin -imatge i mirada són palíndroms, una

imatge ens parla d'una mirada i una mirada ens retorna una imatge-. Solament la

companyia de les notes clares del piano -que s'adiuen de manera extraordinària amb els

traços i l'energia del personatge-. Alternats amb un seguit de plans mitjos del pintor

que tallen l'activitat de les mans sobre el paper, tres plans de detall d'una màquina de

tren en plena marxa: les dues primeres de les rodes mogudes al mateix ritme per la

biela, la tercera, un detall de la xemeneia traient fum. La imatge és en blanc i negre,

curta de durada dins l'engalzament de la seqüència i sense el so real de la màquina de

tren. És inevitable l'associació amb el primer film de la història del cinema, amb

L'arrivée d'un train à la dotat de Lumière, garant de l'activité réaliste-hallucinatoire de

154



l'image-cinéma202. Un referent d'aquest tipus de procediment es troba en els

anomenats pillow-shots del cinema japonès; un tractament d'herència pictòrica que fuig

de l'il·lusionisme naturalista i col·loca l'espectador d'observador distant. El matís que

hi introdueix Kurosawa és que les tres imatges de la locomotora no equivalen al buit de

tendència habitual, sinó que són imatges redundants de l'activitat del pintor arrossegat

a la pràctica com una locomotora; evocació directa del que ha expressat el personatge.

Els tres plans de la màquina de tren fragmenten la continuïtat de la representació i, al

mateix temps, no solament no fragmenten la del discurs, sinó que reforcen el seu

sentit: una paradoxa que opera el clímax del gest i de la passió artística. Una

representació de la creació prenent forma, una manifestació de l'estat sagrat de la

creació impregnada del sostingut del satori poètic del haiku2-^: la dilatació del temps i

del sentit que produeix incita a la contemplació de l'espectacle de la creació;

contemplació que remet l'espectador a l'èxtasi de mirar com assenyala Jordi Ballo en el

seu estudi sobre els motius visuals en el cinema204. A la banda àudio, sense cap so

diegètic, escoltem un únic instrument, la part més marcada i rítmica de la composició:

les notes contundents d'un piano degudes a Shinichirô Ikebe, que bé podrien fer

referència a la música d'Arthur Honegger composada per a La Roue, 1922 (La Roda)

d'Abel Gance. La pel·lícula de Gance és un drama de ferroviaris cèlebre per la relació

conceptual de les imatges i per la creació de ritmes visuals purs2°5. La unió de les

notes de piano amb la locomotora, metàfora d'un home engelosit a La Roue, esdevé a

202. BELLOUR, R. (1999:176)

203. Sobre els termes en cursiva i la interrelació del cinema japonès amb la seva tradició cultural
veure: BURCH, N. (1979), BORDWELL, D. i THOMPSON, K. (1995) i SCHMIDT, M. (1997)

204. Veure el capítol L'espectador davant l'espectacle. BALLO, J. (200:175-193)

205. "Jamais oeuvre cinématographique n'est parvenue à capter avec lyrisme si émouvant la poésie
noire des choses du rail, de ces trains glissant jusqu'à l'infini le long des rails luisants, de ce monde en
perpétuel mouvement (...) Gance imagina de fragmenter la vision d'ensemble en une infinité de plans
de détail, roues, bielles, pistons ... en pleine action, rails, bas-côtés et paysaqes qui défilent... ensuite
de les assembler en jouant sur leur alternance, leus répétition et leur durée. Par une métrique très
étudiée, il créait une «cmusique visuell» éminemment lyrique (...)". ICART, R. (1983:139-141)
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Kurosawa metàfora de la passió de l'artista i una cita de reconeixement afectuós a un

dels mestres de l'expressionisme del cinema mut que Kurosawa sempre va admirar.

Abans d'acabar aquesta escena, Van Gogh mira repetides vegades al sol i acaba dient:

He de donar-me pressa, el temps se m'escapa. Em queda poc temps per pintar.

Mentre recull les seves pertinences, les paraules del pintor expressen amb claredat i

simplicitat la consciència de la mort. En la correspondència del pintor la mort ja fou un

pronòstic que l'artista es va fer a si mateix. En el somni filmat per Kurosawa, el pintor

s'imanta del foc del sol -el senyal de la mort- quan l'important pren encara més

rellevància, tota. El personatge reclama temps del temps que encara li queda i la soledat

necessària per dedicar-se al seu treball. Una ètica de l'experiència estètica que es deu a

la pràctica mentre quedi vida i que ressona en l'actitud del mateix director. La mort és

una certesa que s'acosta per al rellotge biològic de Kurosawa, que en aquest somni

amb van Gogh dóna la mostra més explícita de la idea de Domènec Font sobre els tres

darrers films del director, obres d'un cineasta-pintor que busca resumir a través de

escenografías sobre la muerte un trayecto de vida como experiencia estética2-^.

Quan el pintor es disposa ja a caminar, Akira esmenta la ferida que la bena delata.

Primer, Vincent pregunta assenyalant-lo Això? Akira respon afirmativament i, tot

seguit, la breu explicació del pintor:

206. FONT, D. (2000:104). Amb el títol del seu darrer film, Madadayo, 1992, que podem traduir per
Encara no, clamarà per una estona més de temps, igual que ho féu Fushimizu Shu, "Mizu-san", davant
la desgràcia de la mort als 31 anys i una obra per fer. Kurosawa relata de manera entranyable el record
d'aquest jove director en la seva autobiografia. El cos debilitat per l'enfermetat de "Mizu-san" travessa
els carrers de Tokyo volent escapar al seu destí i amb un somrís apagat crida la seva desesperança:
Quiero hacer películas. Tengo que hacer películas. KUROSAWA, A. (1990:182)
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Ahir intentava acabar el meu autoretrat. SL No aconseguia pintar l'orella dreta, així que

me la vaig tallar i la vaig llençar.

El jove estudiant que no ha abandonat mai la seva timidesa i respecte davant el pintor,

es corprèn en sentir aquestes paraules. Després de mutilar-se l'orella en una crisi, el

van Gogh històric va assumir la seva malaltia i va demanar ser internat, passant un any

de la seva vida al sanatori de Saint-Rémy. Kurosawa somia l'agressió de van Gogh en

nom de l'heroïcitat artística; en l'adequació de la realitat a la ficció pictòrica. Aquesta

lectura és plenament llegendària. Kris i Kurt l'identifiquen l'any 1934 en el seu estudi

sobre la llegenda dels artistes a la Grècia clàssica. L'heroica postura de l'auto-

destrucció, total o parcial, és una fórmula biogràfica que abona la superioritat de

l'artista respecte de la resta de mortals. L'artista és un ésser cridat a l'eternitat i amb la

mutilació corporal s'estableix un estret lligam de la vida física i psíquica de l'artista

amb la seva obra, la mateixa projecció del martirologi dels sants. El tema del sacrifici

és l'emblema més assenyalat de les biografies llegendàries, oscil·la entre Yascèse

divinisante i el frénésie bestialisante, dos pols extrems entre els quals, segons Jean-

Pierre Vernant, es manté el sacrifici a la religió de l'antiga Grècia, a mig camí entre

l'ascèse individuelle i el frénésie collective'20'?. L'auto-destrucció parcial o total de van

Gogh en nom de la pintura ha estat àmpliament alliçonada per les biografies

hagiogràfiques. Ce ne sont pas des années de misère qui le tuent, c'est ce que la

pinture exige de lui escriu Pascal Bonafoux en una pretesa autobiografía del pintor,

Van Gogh par Vincent208. El mateix signe heroic d'aquest van Gogh literari es reitera

en Els Corbs amb el vell axioma de l'obra per l'artista. Aquí, però, tan extrem que és

el responsable d'establir la follia de l'artista, un boig capaç de tallar-se l'orella perquè

no aconsegueix pintar-la. Queda superat el lligam estret entre vida i obra i les dues es

207. VERNANT, J-P. (1990:87)

208. BONAFOUX, P. (1990:107)
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confonen: la vida del pintor, la seva persona i la seva pintura, són exactament el

mateix. L'artista és projectat en esperit i també carnalment en la tangibilitat i

permanència de l'obra, en la vida que perdura després de la mort; un transferiment que

aspira a l'eternitat.

"Cette interprétation présente une double dimension: à la fois rationalisation
économique -lui conférant une fonction, une utilité dans le travail pictural- et
justification morale -faisant explicitement de la mutilation un don de sa personne à
son art. Rationalisation et moralisation opèrent là, sur le plan fantasmatique, un
double processus de réintégration du déviant dans la commune humanité. Cependant,
la première de ces deux dimensions -économique et rationalisante- emprunte un mode
fictionnel sinon burlesque, avec la disproportion entre l'enjeu (une commodité
technique dans la réalisation d'un tableau) et le geste (une atteinte irréversible à
l'intégrité de sa prope personne); alors que par contre la seconde dimension -morale et
sacrificielle- est un motif sérieux, comme le montre sa récurrence dans la littérature
biographique". HEINICH, N. (1991:131)

De la part de l'orella al tot del suïcidi, van Gogh va arribar a la mutilació extrema. És

inevitable pensar en el suïcidi del germà gran del director, Heigo, i en l'intent del

mateix Kurosawa209, els tres podrien compartir les dificultats en l'expressió i la

desesperança. Sobre la qüestió del suïcidi a la societat nipona cal introduir el sedàs dels

antics valors dels guerrers. El concepte d'honorabilitat en la cultura tradicional

japonesa flexibilitza l'anorreament en un ritual de l'heroïcitat, col·lectiu en les crides

militars i patriòtiques als suïcidis multitudinaris i privat en la decisió civil i solitària, on

l'heroïcitat se substitueix pel décorum de fer-se desaparèixer.

Akira no ha tingut temps encara d'obrir la boca, quan van Gogh diu:

209. Ben poc se'n sap sobre la veritable motivació d'aquest acte, però la seva veracitat sembla
irrefutable tot i la reduïda documentació que l'acredita. La referència a l'inici del llibre de Michel Mesnil
(1973) i la traducció de Manuel Vidal Estévez es fa obligada: "En el periódico de más tirada del Japón,
el diario Ashi, el 22 de diciembre de 1971, edición de la tarde, un largo artículo comunicaba el intento
de suicidio de Akira Kurosawa, cineasta de sesenta y un años, casado, dos hijos. Se había cortado las
venas de las muñecas y el cuello en el baño de su casa. Una criada le descubrió inconsciente. Se
restableció en dos semanas, sin secuela física alguna". Cf. VIDAL ESTÉVEZ, M. (1992:99)
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El sol -i es gira a fitar-lo- m'impulsa a pintar, així que no puc malbaratar el temps

parlant amb vostè.

El desig foll de pintar assignat al personatge el consumeix en un foc mortal. La

imantado del sol per part del pintor apel·la a la seva mirada i a la necessitat inexcusable

de dedicar-se a la seva pràctica creadora. Van Gogh es fa fonedís després de

pronunciar la frase i a continuació és Akira qui fixa la seva mirada a l'astre rei. Només

els valents miren el sol de fit a fit i aguanten el seu foc enlluernador. L'atreviment de

van Gogh es plasma en el sol pintat a la tela -el que veiem a través de l'aire escalfat

dels miratges-. Valentia que igualment es respira en el gest mimètic del jove Akira i en

la transgressió de l'ull de la camera de Rashomon, en la maduresa artística del

director210. De nou també la motivació llegendària del pintor que viu exclusivament

per al seu art, on la recerca artística imposa la recerca de la soledat, de l'esforç i el

treball incansable. Akira inicia de nou les corredisses rere el pintor per acabar entrant

dins de la seva pintura. Quan s'acabi el seu deambular per la representació pictòrica de

Van Gogh, veurà com el pintor camina donant-li l'esquena cap a l'horitzó, vers el seu

destí; justament per la recreació del model pictòric de l'obra que històricament i

filosòficament ha préfigurât la seva mort: el camí central que divideix en dues parts el

Camp de blat amb corbs.

El gest artístic que Akira Kurosawa mostra de Vincent van Gogh retalla les mans i el

traç. En el verb del pintor hi destil·la la llegenda i l'alliçonament d'un mestre de la

210. "Y tenia que dilucidar cómo utilizar la luz del sol. Era una gran preocupación porque había
decidido usar el contraste de luz y sombra en el bosque como tónica general de la película. Decidí
solucionar el problema filmando al sol directamente. Ahora no resulta extraño dirigir la cámara al sol,
pero cuando se hizo Rashomon (1950) éste era uno de los tabúes de la cinematografía. Incluso se
pensaba que si los rayos de sol daban directamente a la cámara, se podría quemar la película. Pero mi
cámara, Miyagawa Kazuo, retó con valentía a este tabú, y obtuvo imágenes excelentes. La parte que
sirve de introducción en particular, la que lleva al espectador a través del sol y la sombra del bosque a
un mundo donde el corazón humano pierde su camino, fue un trabajo de cámara realmente magnífico".
KUROSAWA, A. (1990:284)
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mirada -posseïdor de la imatge interna mítica-. La paraula i la mirada de l'artista

il·lustren la seva actitud d'entrega alfiïror de la creació -la idea platònica de l'energia i

la passió del creador en la seva experiència-. La recerca de la plasmació de l'imaginari

és la divisa màxima i el gest del pintor, irrémédiablement, resta com el d'un foll

immers en la densitat de la interpretació hagiogràfica. La representació de Kurosawa

estilitza l'actitud de l'artista a l'Occident; el paradigma van Gogh com l'artista

d'artistes. Sobresurt l'exageració dels trets essencials a la manera d'una caricatura que

consuma la idealització naïf de l'artista i el seu art. Un culte de celebració artística de

l'heroi pintor i del seu penediment expressiu en el límit humà de la fïnitud; la sombra

de la mort que acompanya l'artista i amenaça fatalment d'estroncar el temps de

dedicació a la pràctica.

6.3.1.- Celebració de l'obra en el pelegrinatge al Museu van Gogh.

El somni comença amb un autoretrat de Vincent van Gogh. Un autoretrat del pintor

amb els atributs de la seva pràctica estètica: la paleta i els pinzells. Datat a finals d'agost

de 1889 a Saint-Rémy, és el tercer i últim autoretrat de Vincent com artista pintor. Un

marc ample i daurat clou la pintura i, juntament amb la paret que l'envolta, configuren

el quadre com a objecte cultural. Entra Akira en el quadre cinematogràfic com a

espectador i la seva mirada frontal i amb durada temporal ens guiarà com a espectadors

d'una exposició; la senzillesa d'una presa llarga que passa per igual pels quadres com

per la paret on estan penjats. Veiem, amb ell, Mi estrellada amb xipresos, una natura

morta de la sèrie Girasols i Camp de blat amb Corbs; tot seguit, la proximitat de la seva

mirada es distanciarà fins a un banc al centre de la sala. El jove estudiant d'art seu, i la

nostra mirada amb la seva abasta ara el conjunt dels quadres. Som en un museu -o

millor, en el Museu van Gogh- i ell és l'únic visitant. El silenci i la buidor de l'espai

commou. El somiador se somia en un museu per a ell sol, on el luxe de la solitud i

intimitat perceptiva eleva l'emoció de l'experiència. Aquest aspecte havia de prendre

160



especial rellevància en el moment de l'estrena del film, la sessió d'obertura del Festival

de Cannes de 1990. Aquest any es va celebrar el centenari de la mort de van Gogh i,

entre els molts i variats actes que es varen programar, hi destaca l'exposició antològica

del pintor a Amsterdam.

"... comme en témoigna la presse, un <immense succès>, avec 1,3 million de
visiteurs (dont 130.000 Français), soit <en quatre mois, plus de visiteurs que pendant
une année nórmalo (Le Monde, 31 juillet 1990). Au petit nombre de privilégiés
susceptibles d'acheter des oeuvres se substitue ici la foule des visiteurs qui se
déplacent pour les voir: c'est que l'hommage à l'artiste consiste à payer non plus tant
de son argent que de sa personne, par le déplacement et par le regard". HEINICH, N.
(1991:169)

Les quatre teles que apareixen en aquest primer recorregut de l'aprenent de pintor són

el pròleg que pot resumir tot el somni; el petit trajecte de la vida a la mort i la imperiosa

necessitat del rastre de l'obra feta. La imatge pictòrica de l'autoretrat inicial -la cara del

pintor, l'element per excel·lència de la reconeixença d'una persona- és en el cas de van

Gogh, pel seu mateix nombre i difusió, tant o més decisiva que les característiques

formals que identifiquen el seu estil. El punt de partida de Kurosawa és la identificació

de la pintura de van Gogh com la seva persona. Contràriament a la pel·lícula de

Minnelli, on la vida de l'artista es convertia en l'obra, Els Corbs comença, des de bon

principi, assignant a l'obra de l'artista l'entitat de la seva persona. L'ordre dels termes

de l'associació no afecta la seva arrel llegendària i, de fet, la manera escollida per

Kurosawa és la més extesa des de la catalogació i exegesi de l'obra de van

Després del temps de la mirada, l'Akira estudiant d'art -que va per l'exposició com a

flaneur, carregat amb els estris de pintura i un aire imitatiu del seu admirat pintor-

s'aixeca i camina cap a l'ala dreta de la sala. Lentament creuem amb ell i veiem Cadira

de boga amb pipa, El pont de Langlois i L'habitació d'Arles, per retornar sobre les

211. L'axioma clàssic admet la lectura en les dues direccions. La biografia literària de van Gogh escrita
per Pascal Bonafoux exemplifica en una frase sintètica la mateixa idea sustentada per Kurosawa: "II
devient sa peinture. Son oeuvre est sa vie; ce n'est pas sa vie qui est son oeuvre". BONAFOUX, P.
(1990:15)
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seves passes i detenir-se davant el quadre El pont de Langlois. Akira es posa el barret

de roba que tota l'estona ha portat plegat a les mans; un avís de què dóna per closa la

visita. Fins llavors, el seu cap descobert ha estat un senyal de la seva devoció

respectuosa -accentuada per l'estil formal de la cultura japonesa- amb una mirada i un

temps de lectura perceptiva cerimoniosa amb l'hic et nunc dels quadres,

extraordinàriament lenta per al mitjà cinematogràfic. L'admiració del jove Akira per

van Gogh celebra el pintor amb un pelegrinatge virtual a les obres autèntiques,

l'avantsala de la trobada amb la persona del pintor.

"Le culte des reliques se fonde sur le principe que le contact, l'ingestion, l'usage, la
vénération d'une chose ayant fait partie, appartenu ou approché une personne riche en
vertu, fait participer aux qualités de cette personne". HERRMANN-MASCARD, N.
(1975:12)

L'emoció de la mirada comparteix l'experiència estètica associada a les qualitats

plàstiques amb la percepció de les pintures com una relíquia, el rescat de la presència

de l'artista. Així, mentre l'artista viu, l'autèntic art és la seva capacitat creadora, no pas

les seves obres. Una vegada li arriba la mort, l'obra pren el relleu. La pintura és

llavors l'artista, l'objecte físic que dóna fe del pas de van Gogh per la terra i de la seva

virtut creadora2l2.

Després del seu viatge en el túnel del temps cap al passat, que li permetrà trobar el

pintor en ple procés de treball i d'una apressada corredissa per algunes de les seves

pintures, trobarem de nou el jove Akira a la sala del museu. El quadre cinematogràfic,

un pla sencer de la tela Camp de blat amb corbs, obre el camp visual fins incloure

primer el marc daurat i després el propi Akira, dempeus i enfront del quadre. Sona

212. "Il y a donc Homologie entre oeuvre d'art et relique -toutes deux procédant d'une personnalisation
de l'objet en mêmme temps que, symétriquement, d'une objectivation de la personne. Ainsi le regard
dirigé vers les oeuvres peut à travers elles viser leur auteur (...) L'oeuvre alors devient moins le produit
(parmi d'autres) d'une technique (générale), que la manifestation (unique) d'une personne (singulière)".
HEINICH.N. (1991:172)

162



llavors el xiulet de la locomotora, la remor creadora de l'artista que se sent mirant la

seva pintura. L'Akira jove i madur, l'aprenent de pintor i el cineasta consagrat, el

Kurosawa de totes les edats es treu el barret davant el mestre de la mirada, davant

l'obra que en la majoria de catalogacions apareix com l'última obra realitzada per van

Gogh abans de morir.

6.3.2.- Celebració de l'obra en la travessa per l'empremta del gest.

El viatge d'Akira s'inicia amb una transició preparatòria que ens fa lliscar de la realitat

de la naturalesa a la fantasia de la construcció pictòrica. És una petita seqüència amb

tres únics enquadraments, on s'amalgama el color de la pintura i tot un ventall de

grisos que basculen vers la negror. Les notes del piano de Shinichirô Ikebe

reapareixen en un tempo més tranquil amb la primera d'aquestes imatges: un pla

general picat tot ell banyat amb un to cendrós, on veiem Akira avançar d'esquena a la

camera vers un llunyà sol baix amb els colors pictòrics de van Gogh. El segueix un

curt primer pla del sol pintat; un sol que resplandeix filtrat per un tel d'aire calent i

magnetitza Akira. A l'última imatge, en un espai ennegrit i amb algunes taques

disperses de color -els reflexos del sol- Akira camina cap a la camera fins desaparèixer

per sota del seu objectiu. L'aprenent de pintor ha travessat, sense cremar-se, la bola de

foc de la passió artística i, a partir d'aquí, el seu anhel per van Gogh habitarà una nova

dimensió. En aquesta tríade d'imatges, Akira s'impregna d'un ritus de pas, un trànsit

desconcertador que el situa a ell i a la mirada de l'espectador a les portes d'un viatge

iniciàtic: la immersió del jove estudiant d'art en l'univers de la representació pictòrica.

On apareixerà certament com un estrany que és, però sense ser un gegant, donat que la

seva alçada s'escala amb el tamany de la representació. El color estrident de van Gogh

sembla atraure l'àmplia diversitat de matisos del gris que Kurosawa utilitza per entrar a

van Gogh -podríem pensar que per netejar la mirada també- i que ve al cas de la idea de

l'arquitectura tràgica, la qual per a Resnais i Hessens revelava el blanc i negre fílmic
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l'any 1948 en el seu Van Gogh^M. La substracció del color de la pintura es converteix

a Kurosawa en la foscúria del viatge previ, una densitat de penombra que no perd mai

la guia fulgent del sol per arribar al cor de la pintura en la seva plenitud.

Perseguint una estona més de contacte amb el pintor, Akira es troba immers en

l'interior de la seva obra. El mestre ha acabat les lliçons i solament el fruit del seu

treball pot parlar. L'imaginari oriental és ric en llegendes on el creador o l'espectador

és absorbit per la bellesa de l'espai de representació. La idea que es repeteix en

aquestes imaginacions poètiques és la de l'enamorament de la construcció plàstica d'un

paisatge, fins al punt de penetrar-hi i desaparèixer darrere la seva geografia. Aquestes

faules anul·len la distància entre espectador i obra -l'espai d'encontre de la realitat on té

lloc el reconeixement de les formes, espai que Ornar Calabrese ha batejat com la

geometria de la profunditat davant el quadre^4-. La metàfora és clara, si el mestre viu

en els límits que confonen realitat i imaginari, el desig de l'aprenent de la mirada haurà

d'explorar i traspassar els límits, viure literalment immers en la poesia de la fantasia

pictòrica. Els Corbs figuren al capdavant del discurs de la simulació en l'espai de

representació del pinzell215. El somni d'Akira no podia materialitzar-se a partir

d'imatges analògiques de la fotografia. Les noves llegibilitats sorgides de la imatge de

213. "Si nous avons choisi le noir et blanc de préférence à la couleur, ce ne fut pas seulement en
raison de difficultés techniques. Nous espérions qu'ainsi apparaîtrait mieux l'architecture tragique de la
peinture de Van Gogh". RESNAIS, A. (Ciné-Club, 1948). Cf. BOUNOURE, G. (Cinéma
d'Aujourd'hui, n. 5, 1962:122).

214. CALABRESE, O. (1985) Cf. ZUNZUNEGUI, S. (1989:119)

215. Una posterior incursió de la figura humana a l'espai pictòric la va protagonitzar Chris (Robin
Williams) a Más allá de los sueños, 1998, de Vincent Ward; un títol que sembla al·ludir al somni
pictòric de Kurosawa. A diferència d'Akira, Chris està mort i amassar la matèria pictòrica que la seva
dona diposita damunt la tela és el seu mitjà de contacte. En el periple del difunt enamorat -sobtadament
apartat de l'amor- les seves empremtes modificaran la pintura; la matèria flonja i canviant del moment
de la creació que ens parla del gest viu de la seva autora. En canvi, en la matèria pictòrica d'Els Corbs
no hi ha transformació, vida. La pintura està seca, immòbil, és el cadàver incorrupte del mestre creador
i inviolable per un aprenent.
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síntesi faciliten a Kurosawa la visibilitat de la seva psique216.

Amb la presència d'Akira deambulant, nou diferents imatges de l'obra se succeeixen

en el fons, primer tres dibuixos, després sis pintures. Les quatre primeres són plans

sencers fixos, la cinquena una panoràmica vertical de dalt a baix, la sisena, setena i

novena també són plans sencers fixos de la pintura. En la vuitena, d'un pla de detall de

la pintura -l'aïllament precís de dos o tres traços que perfilen la porta d'una casa- un

zoom enrere obre fins descobrir tot el quadre. Les línies marcades, primes i gruixudes,

dels dibuixos inicials, deixen pas a la matèria pictòrica, una densitat que va en augment

i palesa amb claredat el traç del pinzell. No són obres conegudes de l'artista, són obres

representatives de l'estil van Gogh i desconeixem veritablement a què es deu la seva

tria, a no ser que sigui deguda a la possibilitat de ser copiades amb certa facilitat. En la

selecció destaquen les formes arabesques, els traços forts i seguits, les pinzellades en

cascada, l'excés de matèria. A l'interior de l'espai de la representació plàstica,

l'estudiant de pintura travessa les obres i continua el seu caminar apressat. Després

d'una lleugera sorpresa inicial, s'atura i mira, però no és a la pintura que mira, sinó al

camí per continuar la recerca de l'artista, mantenint l'anhel de la persona del mestre per

damunt del llegat de l'obra. Els dibuixos i les pintures no li proporcionen gaudi ni el

retenen, són senzillament l'obvietat matèrica que trepitja, per on transita sense fer-hi

estada; la travessa no és un passeig tranquil ni de contemplació. Aquesta segona visita

216. "La manipulazione elettronica sembra consentiré questo avvicinamento dell'immagine
cinematogràfica alia dimensione pittorica. Questo accade non tanto perché l'elettronica sia in grado di
simulare i procedimenti delia pittura (anche se la "coloritura" dei pixel, cioè délie unità minime di
superficie di un reticolo elettronico è più vicina alla stesura di una campitura di colore di quanto non lo
sia la ripresa cinematográfica di un pesaggio). Questo accade, piuttosto, perché l'imagine elettronica
produce uno spazio strutturalmente análogo a quello délia pittura, uno spazio strutturalmente
progettatto e prodotto". COSTA, A. (1991:45). El camí de la suma de virtualitats es continuarà
explorant de diferent manera en la pintura de van Gogh. Vincent Van Gogh. La haute note jaune, de la
série Palettes d'Alain Jaubert, 1993, la posarà al servei de la comprensió de la pintura (una co-
producció de La Sept ARTE, Delta Image i Musée d'Orsay. Premi al millor documental de creació,
Scam, Pan's, 1994). Les cortines de continuïtat de Televisió Espanyola a partir de quadres de Van
Gogh que prenen vida (emeses les temporades 1996 i 1997 i juntament a les d'altres pintors com
Seurat) eren una al·lusió de pretensió cultural amb la persuassió dels missatges comercials entre els
quals convivia.
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a l'obra no rep el tracte d'obra d'art, despullada dels atributs que l'autentifiquen com a

valor cultural, l'espai de la plasmació de la mirada tendeix a la superficie immanent, a

l'ampliació de l'empremta matèrica del gest de l'artista. En recrear l'obra pictòrica de

van Gogh, el posicionament de Kurosawa conflueix amb la idea de l'aportació

semiològica de Passeron: l'acte de pintar es troba atrapat a l'interior del quadre i la

pinzellada, en tant que traç del gest, és la seva manifestació217.

Dins de la construcció plàstica, la possible mirada en detall d'Akira és substituïda per

la vivència. Akira viu la fantasia de la pintura paisatgista de van Gogh com la mateixa

natura, habita i travessa els paisatges com si fossin espais reals. El tractament de la

pintura com la realitat ens remet de nou al Van Gogh de Resnais i Hessens.

"Je me souviens aujourd'hui d'une réflexion d'une dame qui m'a fait très plaisir: <Ah,
oui j'ai vu autrefois votre film sur Van Gogh, comme c'était bien, et quel beau
voyage vous avez fait!>. Dans la tête de cette dame, le film s'était refermé comme s'il
s'agissait d'un documentaire sur les choses réelles, et elle avait raison". RESNAIS,
A. Cf. BRETEAU, G. (1985:21).

Si bé aquests directors aborden l'objectivització realista a partir de l'evacuació de la

pintura -color, composició- i ho fan amb la fragmentació espacial del quadre i la

intenció del muntatge que produeix una única i immensa tela, Kurosawa realitza

visiblement le beau voyage que retorna una espectadora a Resnais. El director

visualitza cada vegada un sol quadre, amb respecte per la composició original de la

tela, cosa que resulta menys agressiva respecte a la mirada preceptiva de la pintura. La

seva operado realista es basa en la construcció d'una imatge imaginaria a partir de la

pintura que rep el tractament d'espai real. El quadre és un decorat, un fons per a la

figura humana. La seva presència restitueix la construcció pictòrica al model pictòric de

la naturalesa; amb el seu ús naturalista la retorna a l'estadi de model inspirador.

217. PASSERON, R. dins de CALABRESE, O. (1980:43)
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"(...) Or n'est-ce pas là le pouvoir suprême du peintre grandi par la postérité que de
créer un monde fictif qui, plus tard, servira de modèle à la realité?". HEINICH, N.
(1991:186)

La imatge del traç de van Gogh és encara un altre punt de trobada de la faula de

Kurosawa amb el documental de Resnais i Hessens. En ambdues obres, la proximitat

que confon el quadre pictòric amb el cinematogràfic revela una radiografia dels traços

en forma de matèria que contenen la tensió del traç, la línia de força, el nervi de l'obra.

Si Kurosawa ho fa en relació a la figura humana i incisivament amb els recorreguts a

l'interior de la tela, Resnais i Hessens aprofitaran també el moviment i, sobretot, faran

visibles els traços a través de la fragmentació espacial de la tela. La psicologització de

l'artista que hi veu Aumont en aquest procediment218 ens situa de nou en la tradició

platònica que assimila l'obra a l'artista. D'aquest mateix cabdell estira Kurosawa, la

visualització del traç és el pòsit del gest, l'empremta de la creativitat de l'artista. La

diferència rau en la intenció de semblant ús de la imatge pictòrica. Si Resnais i Hessens

han proclamat sempre la celebració del mite21^ Kurosawa celebra l'artista, el creador

que hi ha darrere del mite artístic.

La travessa per l'empremta matèrica del gest del pintor és la immersió en la seva

essència; l'obra permanent que ha immobilitzat el seu gest i l'únic pàlpit possible

d'acostar-s'hi quan el creador ha desaparegut. El tractament de l'obra com a relíquia

persisteix; l'estudiant de la mirada l'usa, hi està en contacte, la veneració és implícita i

el desig que connota és el de la participació de les qualitats i virtuts del creador de les

imatges. L'aparició d'Akira en el cos de la pintura és un somni de gràcia, un regal que

solament poden rebre aquells que es dediquen a la recerca i a la pràctica amb

218. AUMONT, J. (1997:80)

219. "Nous avons volontairement sacrifié l'exactitude historique au bénéfice du mythe de Van Gogh.
Nous avons souvent substitué l'évolution de son oeuvre à celle de sa vie". RESNAIS, A. (Ciné-Club,
1948). Cf. BOUNOURE, G. (Cinéma d'Aujourd'hui, n. 5, 1962:122).
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apassionament, que s'entreguen amb ingenuïtat fins a l'extrem de la follia si aquest és

el preu de la plasmació de l'imaginari. L'obra de van Gogh es converteix en

l'escenografia d'aquest trànsit. La lectura del quadre com a posada en escena que

proposa Schéfer220, Kurosawa l'extrema en materialitzar-la amb una redoblada

fantasia gràcies a la capacitat generadora de la imatge numèrica, un nou saber capaç

d'enunciar-la com a travessa al·lucinatòria de caràcter iniciàtic.

220. SCHÉFER, J-L. (1970:9). "Construida sobre las huellas del pensamiento de Roland Barthes, la
posición de Schéfer consiste en afirmar que el cuadro (la pintura como texto) sólo existe a través del
relato que podemos hacer de él. O mejor aún de la organización de las lecturas que de él se pueden
llevar a cabo". ZUNZUNEGUI, S. (1989:120)
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7.- VAN GOGH, 1991. MAURICE PIALAT.
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7.1.- TRAVESSA PEL REALISME.

"Quand j'ai commencé à peindre, quand j'avais vingt ans, j'ai adoré Van Gogh. Et peu
à peu je l'ai moins aimé. Il y a long-temps, quand j'ai eu envie de faire un film sur
lui, c'était moins par admiration pour le peintre que parce que l'histoire montée par sa
soeur donnait matière à un scénario. Sinon je préférais, par exemple, la dernière année
de Seurat (... ) En 1964, j'ai fait un court métrage que je pourrais vous montrer et qui
fait six minutes. C'était à l'époque où, à la télé, je faisais Chroniques de France, des
petits «machins» destinés aux télés francophones, des petits sujets qui n'étaient
pas diffusés en France. J'en ai fait une dizaine, je crois, et ça me permettait de vivre.
J'avais donc fait un petit film qui s'appelait Auvers et qui ne parlait pas seulement de
Van Gogh, mais aussi de Daubigny: des paysages d'Auvers, quelques bancs-titres,
mais pas beaucoup, en noir et blanc. J'avais l'idée de ce sujet, qui aurait pu en effet
s'appeler Les soixante-dix jours de Van Gogh. Puis j'y ai repensé. Ça fait partie de ce
que j'appelle les «sujets qui traînent» (...) Et quand on a décidé de faire le film, ça
été por moi comme une sorte de «rétrogradation». J'ai eu envie de faire «tout
Van Gogh»: la «vie tumultueuse et passionnée de Van Gogh». On a beaucoup
navigué à Arles, que j'ai éliminé parce que la présence de Gauguin créait quelque
chose qui me gênait. Mais je voulais faire au moins la partie Saint-Rémy. Je m'y
suis accroché un certain temps. Mais ça ne collait plus. Tout avait trop changé. J'ai
alors cherché un lieu de remplacement (...) Daniel Toscan [el productor] m'a fait
comprendre qu'il fallait resserrer le scénario. Alors j'ai vu le film comme un
Simenon: Van Gogh descend du train, il va chez le docteur Cachet... ". Entrevista a
Maurice Pialat fêta per Michel CIMENT i Michel SINEUX (Positif n. 375-376:107-
109).

Van Gogh, amb guió, diàlegs i direcció de Maurice Pialat, es la mirada a un home

pintor amb tres compromisses principals. Ens referim a tres arts de la figuració

coetànies del pintor Vincent van Gogh en el darrer quart del segle XIX: la novel·la i la

pintura mirall de l'època i el cinema incipient a les acaballes del centenni. Aquests són

uns presupòsits estètics difícils de jerarquitzar perquè és la suma dels tres la que

compon la textura final del film. Veiem, primer, la relació que Pialat estableix amb les

dues arts de representació visual emergents en la societat francesa del moment. En el

conjunt de la pel·lícula aflora una espècie de pinacoteca de l'impressionisme, dels

elements temàtics i iconogràfics que li són propis, sense la cita directa a cap quadre i

desvinculant-se, alhora, de la cromacitat del pintor protagonista. Pialat situa l'acció en
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els paisatges, atmosferes i colors de la benaurança del món rural de Renoir, Monet,

Seurat o Degas i, com ells, cerca la quotidianitat i els moments fortuïts d'aquest

univers i l'emoció de l'escena. La darrera dècada del segle XIX que inaugura l'any

1890, any de la mort de Vincent van Gogh, els pintors impressionistes, als quals molts

dels seus contemporanis anomenaven naturalistes, amalgamaven una pintura amatent

d'una realitat més autènticament reflectida, més pròxima i allunyada de l'èpica

històrica, el drama i la culpabilitat religiosa. En aquests anys, on la recerca pictòrica

fixava els seus objectius en els efectes de la llum i la brisa, en la captura de la

naturalesa fugitiva del temps -instants i impressions que s'esvaeixen- apareixen, com

és sabut, les vistes cinematogràfiques de Lumière: el primer cineasta i el darrer pintor

impressionista com va aclamar Godard221.

La utilització que fa Lumière dels nous paràmetres creatius del cinema, l'erigeixen

fundador del diàleg entre pintura impressionista i cinema, tradició que va enriquir amb

mestratge Jean Renoir i que Maurice Pialat, molts anys després, renova. Van Gogh

reprèn les fonts picturals del cinema, que transporten al tombant del segle XIX, i li

donen l'aspecte de film d'època. Pialat emula el primer cineasta pintor i, com ell,

captura la sensació d'un temps trobat, casual, i centra la seva mirada en l'home

anònim. El drama del mite artístic del segle XX serà, en la versió de Maurice Pialat, el

drama d'un "desconegut home pintor". A la manera de Lumière, Pialat utilitza el

cinema com a mirall del visible i sent predilecció per l'instant qualsevol, per l'inestable

en profit de l'atzar. Pialat entronca amb l'efecte de realitat que va posar en peu

Lumière: una senzillesa i organicitat en el punt de vista, l'enquadrament, la profunditat

i la porositat del camp i del fora de camp. L'homenatge explícit a Lumière encapçala el

film. Pialat mimetitza, en la mateixa obertura, el pla de l'arribada del tren de L'arrivée

d'un train à la Ciotat: una mirada que recorda la d'un cap d'estació, o la d'un passatger

221. Veure el primer capítol d'AUMONT, J. (1997:13-30)
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de l'època, i que Lumière captaria cinc anys més tard que van Gogh arribés a Auvers-

sur-Oise. Pialat es del parer que aquest film de Lumière fou el millor, perquè fou una

revelado, l'únic coneixement artístic possible segons el cineasta222.

Si per a Pialat mirar van Gogh l'any 1890 serà mirar-lo com ho hauria pogut fer

Lumière i com els impressionistes el podrien haver pintat, el dispositiu ficcional

descansa en una escriptura de la visibilitat que recorda la manera en què Emile Zola el

podria haver novel·lat. Gilles Deleuze nota que la durada temporal de la novel·la

naturalista comporta desgast i degradació, una espècie de retorn al caos original i la

pulsió de mort223. Deleuze fonamenta el naturalisme literari en aquest món originari de

vida i mort, el qual confereix als seus personatge un destí inexpiable. Igual que alguns

personatges de la novel·la naturalista, la pulsió interior del van Gogh pialatià és la d'un

home fallit, la d'algú que no pot imposar la seva voluntat en el món, que li resulta

aliè224. La violència continguda del personatge de van Gogh és la d'un home

malreeixit que no té més sortida que tornar-se contra si mateix, cosa que l'acondueix

fatalment al suïcidi.

L'estudi de les bases teòriques sobre la relació entre novel·la naturalista i narrativitat

cinematogràfica de Juan Miguel Company-Ramón, ens posa sobre avís de buscar les

coincidències d'aquesta relació en les peculiaritats enunciatives d'ambdós mitjans22^:

en el punt de vista i l'engrandiment del detall del real, dels quals parlarem quan ens

centrem en la mirada i la textura documental, i en el pla simbòlic, en el qual ara volem

222. L'autor exposa aquesta idea a "Éloge de Poussin", article publicat al diari Liberation, 2 de
setembre (1987:35).

223. DELEUZE, G. (1991:184)

224. Gilles Deleuze especifica que la novel·la naturalista va introduir tres models de personatges
víctimes de les pulsions interiors. A més de l'home fallit, els altres dos personatges són l'ésser pervers
i la bèstia o individu de sentiments rudimentaris. DELEUZE, G. "Zola et la fêlure" dins de La Logique
du sens.( 1969:376)

225. COMPANY-RAMÓN, J. M. (1986:114)
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aturar-nos. L'escriptura de la visibilitat del naturalisme mostra tant com oculta, perquè

la mateixa exhibició del visible retrocedeix davant la mancança d'inscripció i la

simbolitza. La mirada naturalista i obsessiva per la realitat de Pialat, renunciarà a

falsejar la inscripció de les veritats íntimes d'un ésser humà que era pintor. Als seus

ulls, la sexualitat, el gest artístic i l'obra de l'autèntic van Gogh foren l'emanació més

essencial de la seva persona. La manera que té el director de simbolitzar les veritats de

l'home i l'artista és representar aquest lligam del personatge amb la vida, i fer-ho,

justament, amb l'absència. A la manera que Company-Ramón nota en el film La Bête

humaine de Jean Renoir, on la mort i el sexe formen part d'aquesta emergència última

del real que no pot ser representada2-2-^, a Van Gogh, el gest pictòric, l'obra i el sexe,

es mantindran en un fora de camp estricte, emergència última del real de l'artista i de

l'home per al director. Un fora de camp que, pel que fa al gest de l'artista, serà sempre

present en el camp amb una implicació dramàtica directa. Així com les intimitats de la

sexualitat llibertina del van Gogh pialatià, que seran velades ostensiblement, però que

es trobaran presents de manera principal en la narració.

Hem vist, en primera instància, com el retrat del personatge de van Gogh radica en la

manera que la realitat era tractada a l'època del pintor. Just un segle més tard, Pialat

elabora a partir d'aquest tamís, i des del seu posicionament en la modernitat

cinematogràfica, la il·lusió d'una realitat múltiple amb una suma d'instantànies; un

llenguatge de la successió, de la durada. Aquesta forma constructiva, de

reminiscències pictòriques i literàries, enllaça amb aspectes del realisme de Renoir i del

néoréalisme italià, després d'haver passat per la depuració de la Nouvelle Vague. La

mirada de Pialat a Van Gogh potencia l'aireig dels enquadraments que deixen viure els

personatges en el seu entorn i, a la vegada, aquest es converteix en subjecte del seu

esguard. El moviment de les fulles, de l'aigua o la llum no són simplement un fons

226. COMPANY-RAMON, J.M. (1987:38)
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que es relaciona amb la figura, o bé, que aquesta emmascara, sinó que figura i fons

comparteixen protagonisme en el pla; i així com el conjunt de personatges pertanyen de

manera natural a aquest fons, la figura de Vincent en sembla repel·lida, desplaçada,

sense lligam ni arrels. El punt de vista de Pialat s'instal·la enmig dels personatges, a

qui acompanya amb una aproximació que prima físicament les seves accions i

corporalitat. Un fet distintiu de l'autor cinematogràfic que Isabelle Jordan encunya

arrel de Loulou, 1980: son appartenance au monde de ses personnages^, El director

deixa als personatges de Van Gogh desenvolupar les seves pròpies significacions, la

qual cosa el porta a prescindir del primer pla i la segmentació de la realitat en pla i

contraplà i lliurar-se al pla seqüència, la mirada homogeneïtzadora de l'espai i

afavoridora de la realitat que es dóna davant de l'objectiu de la camera. Solament hi ha

una excepció d'aquest tipus de cinema à champ large que practica habitualment

Maurice Pialat. Al principi del film, quan el Dr. Cachet mostra a Vincent la seva

col·lecció de quadres, la mirada de van Gogh és fugaç i passa per sobre de totes les

pintures, només en una s'acosta i s'atura. En el pla següent, la camera és al lloc del

quadre -és el quadre qui mira- i la seva mirada ens retorna la de Vincent i el Dr.

Cachet, mentre contemplen el quadre i el doctor li explica que és una còpia de Seurat

que ell ha pintat. Sabem que Seurat és un pintor per qui Pialat sent preferència i la

falsedat pictòrica d'una de les seves teles la remarca amb l'únic punt de vista que trenca

la continuïtat de la realitat en tot el film.

La pel·lícula transgredeix les regles clàssiques pel que fa al muntatge. Amb raccord o

sense, el que es dóna com a constant és l'absència de causalitat en els enllaçaments i el

refús a les entrades i sortides de camp. La juxtaposició de plans privilegia el pols vital

de les accions que envolten l'acció principal i es basa, sovint, en una fina ironia que

contraposa drama i banalitat. El film està tramat amb unitats dramàtiques independents,

227. Cf. ROUYER, Ph. (Positif n. 369:8)
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una atomització seqüencial que no respon a cap sistematització formal i que en alguns

casos arriba a ser de signe deconstructor. Aquestes seqüències compten amb un

desenvolupament temporal discontinu, propiciat a voltes per l'allargassament de plans i

d'altres per l'apressament de la fragmentació. Dues seqüències resulten

paradigmàtiques en la força de les situacions corals i la policronia d'un muntatge que

no atén a cap norma establerta: la passejada familiar del diumenge a la tarda per la riba

de l'Oise i la visita al cabaret-prostibul de Paris on coincidiran Vincent, Cathy, Théo i

Marguerite. En ambdues, un muntatge d'aparença caòtica, amb ruptures i represes

d'accions i personatges amb posicions físiques diferents, respon als impulsos i

sentiments dels protagonistes enfront de la situació que els envolta, en lloc del

seguiment de la intriga o d'una successió cronològica.

A Van Gogh, Pialat sedimenta la ficció amb multitud d'elements d'autèntic document

d'època, reflectint la vida provincial i rural, tant de la burguesia com dels treballadors.

Registra el costum gastronòmic i la privacitat de la neteja personal, o d'afaitar-se, amb

una durada suficient per encantar-se en les accions i els detalls, encara que,

pràcticament mai, ens permeti la mirada completa a l'acció per la fragmentació

successiva del muntatge. El caire d'aquestes escenes recorda l'esmicolament del detalls

de la vida quotidiana que va encunyar el néoréalisme i que Bazin va batejar amb el nom

de micro-actions'228. Juntament al tempo lent que dóna a algunes d'aquestes accions

no fonamentals per a la història, Pialat concedeix a alguns objectes el temps suficient

per investir el film dels hàbits, costums i utensilis del moment històric. No es tracta

exactament de la hipertròfia descriptiva dels objectes del naturalisme, però sí del seu

valor d'ús real enmig de l'escena de ficció. És el cas de la gerra i la palangana de zenc

on es banya la dona de Théo, mentre el matrimoni discuteix arran de la situació en què

es troba Vincent. Amb el bany de Johanna descobrim que, a la ciutat de París i a finals

228. L'autor desenvolupa aquesta idea en l'anàlisi de la pel·lícula Umberto D. BAZIN, A. (1990:359-
369)
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del segle dinovè, el bany no era una activitat que algú pogués fer tot sol, ni per

proveir-se de l'aigua, ni per desfer-se'n. Aquest tipus d'aproximació documental,

bàsicament recolzada en les accions i els objectes que usen els personatges secundaris,

es filtra en la ficció cinematogràfica com una saba que nodreix tot el film de principi a

fi.

El retrat social s'extén també a la música i el ball que formava part de l'univers vital del

pintor van Gogh: les dones canten Le temps des cerises a la sobretaula dominical, la

professora de piano canta Lakmé, la música del Can-Can que ballen les prostitutes o

La Marche que clou la seqüència del bordell. L'absència de música extra-diegètica

embolcalla el film sencer d'autenticitat. La banda sonora, despullada de tot artifici, és

coresponsable de la versemblança que sustenta Van Gogh. Al llarg de tot el film, les

paraules, els sons de les accions i la remor de la natura deixen temps per escoltar el

silenci. En aquests silencis, la buidor sonora conflueix amb l'emoció de l'escena.

Només en la clausura de la pel·lícula apareix l'excepció: en la cloenda de la

representació i amb un cop sec, fruit de la suspensió en què deixa l'última rèplica de

Marguerite, esclata amb vigor l'orquestració de la cantata de Honegger sobre els rètols

de crèdit finals.

La presència transversal de la pintura en el film a la qual al·ludíem al principi té, també

en el modus operandi de Pialat, una prolongació per l'afinitat del director amb el

mètode constructor propi dels pintors. L'exclusivitat del seu procediment és la manera

física que té el cineasta d'operar sobre la mateixa matèria d'expressió: fent i desfent

constantment la pel·lícula com si fos una tela. El mateix director s'instal·la en el canvi i

en el que pot passar d'imprevist; una reescriptura contínua de retocs en nous rodatges i

nous muntatges. Aquesta manera de procedir en el cinema és semblant al camí de

superació formal que mena els pintors a reprendre una i altra vegada l'acció pictòrica i,

és el reflex de l'impuls de contricció que manifesta el penediment de l'artista en
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l'exercici de la pràctica pictòrica. Compartim amb Joël Magny la idea que la manera de

fer de Pialat introdueix el penediment pictòric en la pràctica cinematogràfica229. Per

donar forma a l'imaginari, Pialat creu en la perfectibilitat de l'obra cinematogràfica a

través del penediment; a través d'aquest dolor agut de la consciència que el guia. De la

pràctica plàstica, que precedeix i orienta la visió del cineasta, Maurice Pialat importa la

insatisfacció clàssica del pintor occidental en la recerca de l'ideal; reflex d'un cineasta

que somia una forma utòpica i és artífex de films que es mostren com esponges del

propi procés de gestació.

L'aproximació al cinema de Pialat es desprèn de la seva personal actitud davant el fet

cinematogràfic; una manera de procedir que opera el director en tot el procés de la

pel·lícula i sobre els personatges i actors de manera especial. Es tracta d' una ètica

vivencial del director que fa extensiva a tot l'equip i que afecta el conjunt de

l'experiència, on l'estadi essencial rau en l'engendrament d'escenes de vida i no en el

seu enregistrament. Una manera de fer que obeeix a una moral del comportament

cinematogràfic que no es mesura per altres valors que no siguin els de la mateixa noció

d'autenticitat en el procés de representació. Aquest mode de procedir distingeix

rabiosament l'obra de Pialat des del seu primer llargmetratge, L'Enfance nue, 1968.

Maurice Pialat coincideix, juntament amb Jean Eustache i Jacques Rozier, en l'ideari

fonamental de la Nouvelle Vague i, com ells, es manté en una posició de satèl·lit

d'aquest corrent. Els tres directors es troben distants entre si en temàtiques i en el grau

de forçament de la realitat, i alhora, Eustache, Rozier i Pialat comparteixen una

exigència extrema sobre la seva autoría i el cinema: la mateixa obsessió de realitat,

d'autenticitat física i la creença en el cinema com una ètica personal de vida. Una

experiència que en el cas de Pialat porta el segell de vivre au lieu de "faire du cinéma"

229. MAGNY, J. (1992:127)

177



en paraules de Magny230. Un cinéma que és viscut també a partir de la narració de

retalls de la mateixa vida del director, com per exemple, la cruesa del desamor conjugal

que apareix a Nous ne vieillirons pas ensemble, 1972, o la mirada que eviten els fills

enfront de l'agonia de la mare a La Gueule ouverte, 1974. Aquesta pel·lícula ens remet

a la pròpia pèrdua materna de Pialat, que porta fins al paroxisme l'obsessió per

l'autenticitat en el tractament de la realitat quan va fer obrir la tomba de la seva mare per

rodar-hi. La implicació íntima de Maurice Pialat amb la seva obra desborda l'interès

pels subjectes, els temes i les maneres, respon a una sentida necessitat creadora -que

esgrimeix com a senyera en contra d'aquells cineastes que es refugien en una carrera

professional en lloc de creativa- i que es dedica a revisar sistemàticament les seves

pel·lícules amb exigència apol·línia, fent balanç crític dels resultats fins a

l'autodenigrament.

230. MAGNY, J. (1992:129)
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7. 2.- EMPREMTA AMBIVALENT DE L'ETOPEIA.

Hi ha en el film una crítica declarada per part de Pialat a la idolatria del mite, una

posició que el fa refusar tota heroïtzació artística en nom dels valors irreductibles de la

persona.

"Je voulais avant tout aller contre la légende du peintre fou, du peintre maudit, du
peintre crève-la-faim, inventée de toutes pièces. (...) Vincent Van Gogh était un
homme comme les autres. (...) «Il faut» s'insurger contre ce lieu commun qui
veut que l'artiste soit par essence un être anormal, (...) montrer un homme normal.
(...) Je pense être plus près de la vérité, de l'authenticité que toutes les biographies
"autorisées". Entrevista a Maurice Pialat (Le Monde, 9 de maig de 1991)

Si les seves paraules i voluntat són clares, caldrà veure com la mediació humanista

bascula, i per què, vers alguns dels aspectes hagiogràfics de la llegenda del pintor. El

director se centra en els dos darrers mesos de vida de Vincent van Gogh. De l'arribada

a Auvers-sur-Oise el 20 de maig de 1890 fins a la mort, ocorreguda el 29 de juliol; un

total de seixanta dies que precedeixen el suïcidi i els tres últims d'agonia. El punt de

partida de Pialat és que l'any 1890 el pintor Vincent van Gogh no era l'artista

mundialment consagrat. Fruit d'aquesta concisa i emblemàtica premissa, el director

francès mira el seu personatge com a persona i figura anònima i com si fos la primera

vegada que els espectadors del film tinguessin coneixement de la seva existència. Res

en el film diu que el pintor que es veu a la pantalla sigui un gran pintor de la història de

l'art, solament en la cognició de l'espectador resideix la clau. La primera elecció que

dificulta vorejar la contaminació llegendària de la figura del pintor és, justament, la tria

de l'angoixa vital i el suïcidi corresponent al període d'Auvers, el marc d'inflexió en el
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destí de van Gogh231.

Maurice Pialat recupera l'status de persona per al pintor; aïlla l'home i la seva emoció i

els situa en el centre. Un recurrent i vertebrador pal de paller sobre el qual gira tot el

cinema de Pialat: la preeminència del vessant físic i nucleic del personatge -cos,

moviments, sentiments- que situa per damunt de la història narrada. El personatge

persona del pintor es veurà sotmès a la turbulència dels sentiments i del moviment físic

com si fos arrossegat per l'ull d'un remolí. Aquesta serà una grafia que propiciarà de

manera natural la confrontació del mite artístic del present amb l'home pintor del

passat. Pialat posa en peu l'ésser immanent i titula la seva pel·lícula Van Gogh, amb la

qual anomenarà el mite i mostrarà únicament a l'home. Si, de manera contrària,

Minnelli i Kurosawa han revisitat la llegenda del pintor van Gogh, en els títols de les

seves pel·lícules han estat metafòrics; recordem que el primer assenyala la passió de

l'ésser artista a Lust for Life, mentre que el segon, al·ludeix a la finitud creativa i vital

amb Els Corbs. De fet, si Pialat no hagués volgut la confrontació mite-home, el nom

de pila del pintor hauria estat, possiblement, un títol més fidel a l'home que el cognom

patern.

El van Gogh de Pialat es destaca per ser un ésser sofrent. Justament, Joël Magny ens

assenyala la tristesa i el sofriment del personatge de van Gogh com le trait le plus

largement commun à la légende du peintre et à l'univers du cinéaste2-^. La

231. Auvers serà després de la mort de van Gogh Hoc de culte i la pensió Ravoux convertida en
relíquia. "Institué grâce à Van Gogh lieu de mémoire, le village est également lieu de miracle, comme
l'affirme le programme édité par la municipalité:«Située entre la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et
la zone industrielle de Saint-Ouen-1'Aumône, Auvers-sur-Oise est miraculeusement préservée des
outrages de l'urbanisation. Et pourquoi faire tout un monde de ce miracle? Parce que cette ville est le
dernier refuge de Van Gogh, de son oeuvre ultime»". "De 1891 à 1952, l'auberge Ravoux, où habita
et mourut Van Gogh, demeura le café du village, mais -précise l'affiche placardée sur sa façade- «la
chambre du suicidé est préservée»: le premier moment de cette constitution d'un lieu de culte est
donc, durant les soixante premières années, celui de la simple conservation en l'état". HEINICH, N.
(1991:184-186)

232. MAGNY, J. (1992:108)
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representació de la realitat en el conjunt de l'obra de Pialat és de naturalesa dolorosa i

tràgica. La idea de lluita, de martiri i de sacrifici, és omnipresent en la imatge que es

fan de si mateixos els seus personatges233. De manera semblant a aquestes figures, el

Vincent pialatià es veurà atrapat en una realitat intolerable i cruel, massa esgotat per

construir-se un món possible, cosa que el mena a patir un martiri i consumar el

sacrifici. Fugint de l'artista pintor de la llegenda, l'aproximació a l'home del director és

partícep també de l'existència oberta de van Gogh i davalla vers l'aspecte sacrificial

d'aquesta llegenda. Si Pialat parteix de la voluntat desmitiflcadora, el mètode que

segueix i l'enfocament temàtic que aborda l'aboquen pràcticament a una interpretació

del corrent hagiogràfic, tot i que assumeixi la fricció carnal de la sexualitat. La

convergència del naturalisme moral de Pialat i la llegenda de van Gogh bascula la

semblança del pintor vers el sofriment eristic que travessa el martiri i el sacrifici,

bascula en definitiva, vers l'hagiografia comuna a la vida dels sants i dels artistes

llegendaris, vers la clàssica heroica postura de l'autodesírucció que busca l'artista quan

creu que ha fracassat. El van Gogh de Pialat fa referència al de Minnelli justament per

situar-se, en tots els seus registres, en el pol oposat del bio-pic nord-americà. Trenta-

cinc anys més tard, davant la imatge histriònica i asexuada de l'artista investida per

Lust for Life, Pialat, de manera antagònica, se centra en la introversió d'un ésser humà

polaritzat per un dolor intern, de sexualitat llibertina i sense èpica ni mística artística. El

salvatge de primitivisme dolç minnellià ha evolucionat en un antisocial modern,

legitimat pel rumb aspre de la pròpia vida i del món que l'envolta.

En una actitud semblant a la mirada fugissera de Vincent davant la pinacoteca privada

del Dr. Cachet, no hi ha cap voluntat per part de Pialat de contemplar la imatge

pictòrica de van Gogh. A l'estudi de la pensió Ravoux o a la casa de Théo, l'espai es

233. Trobem exemples rellevants en la lluita constant contra el desànim de Donissan o contra la
resignació de Menou-Sagrais a Sous le soleil de Satan, 1987. Contra la temptació del suïcidi de Jean a
Nous ne vieillirons pas ensemble, 1972, o de Suzanne a A nos amours, 1983, o bé el suïcidi realitzat
de Mouchette a Sous le soleil de Satan.
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troba atapeït de teles, apilades al terra o als armaris i quasi sempre d'esquena -oferint el

revers de la tela- donant fe solament de la quantitat i laboriositat del pinzell de Vincent.

El període d'Auvers fou en veritat un període d'intensa pràctica. Segons la catalogació

de l'obra portada a terme per Paolo Lecaldano, en els dos mesos i escaig de Vincent a

Auvers-sur-Oise es daten 80 teles -13 d'elles retrats- cosa que dóna una mitjana de més

d'un quadre al dia. Les poques obres pictòriques que apareixen en el film ho fan de

manera anecdòtica i secundària, encara el Retrat de Marguerite Cachet, que és la tela

amb més protagonisme, no deixa de ser-ho al servei de la diègesi cinematogràfica.

Pialat no solament eludeix les teles més famoses i llegides del període, com l'Església

d'Auvers o Camp de blat amb corbs, sinó que es nega a mediar una hermenéutica de

l'obra, cosa que fa que rebutgi de ple la temptació llegendària d'assimilar la pintura a

l'ànima i la persona de l'artista. Van Gogh no defuig la celebració de la persona del

pintor des del vessant relativitzador i contrari a l'excés de la dimensió artística. Un any

després del centenari, l'etopeia pialatiana fluctua pel corrent de la distància amb el repte

de representar el pintor just en l'avantsala de convertir-se en mite. Significativament,

les teles emprades per Pialat en el rodatge són obres falses, còpies molt inferiors a la

qualitat de les teles que imiten. La indiferència del director pel valor auràtic de les obres

autèntiques de van Gogh apunta una nova relativització de la figura de l'artista pintor.

La representació de l'obra creada per van Gogh esdevé el vrais-faux pictòric, metàfora

i paradoxa de tot el film.

7. 2. 1.- Jacques Dutronc envers Vincent van Gogh.

"(...) Pialat ne nie pas le personnage Dutronc pour créer son Van Gogh, au contraire,
il l'utilise, le teinte de lui-même en même temps que Dutronc absorbe le rôle, le
«dutronise»". TABOULAY, C. (Cahiers du Cinéma n. 449:30)

Camille Taboulay sintetitza en aquestes línies l'encarnació del pintor a través de la

presència i entrega compromesa de la persona de l'actor. Jacques Dutronc es un

personatge públic als media de França des dels anys seixanta. La combinació de dues
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facetes artístiques -en la música i el cinema- l'ha portat a ser un dels artistes més

populars. Amb una imatge elegant i seductora que es contraposa a unes maneres

desenfadades que simulen la insolència, Dutronc és cantant i compositor de lletres

provocadores234. Dutronc també serà un personatge actor a partir de l'any 1973, quan

apareix en el primer film. Les seves interpretacions tendeixen a no fer-se visibles, amb

un posat imperturbable i també erràtic que es recolza en la contundencia de la simple

presència235. Aquest do carismàtic del Dutronc actor pot haver estat el seu personal

salconduit per interpretar el van Gogh de Maurice Pialat.

Alain Bergala, en el pròleg del recull d'entrevistes i converses de Roberto

Rossellini23^, assenyala a Pialat com un dels continuadors del mètode dur de perseguir

i forçar la "veritat" en el rodatge. Aquesta recerca activa del director té la màxima

expressió en la veritat dels actors: els nega l'actuació al temps que els exigeix la

disposició de despullar-se de cos i ment. Els actors de Pialat es troben rendus à la

responsabilité d'inventer leur personnage et leur jeu, poussés à bout, dans une

situation d'orphelin^. Precisament serà aquesta situació d'orfandat en la qual Jacques

Dutronc es veurà abocat a bussejar per recrear el personatge de van Gogh. Lliurat a

l'abandonament del director i al propi buit, buscarà dins seu perquè pugui aflorar la

seva pròpia veritat d'home que posarà al servei del personatge. En nom de traspassar

aquesta veritat personal de l'actor al personatge de van Gogh, Dutronc viurà una

violència real, moral i física; una variant de la crueltat experimentada pel cinema

234. Jacques Dutronc té una llarga carrera com a cantant i compositor, on es destaquen els retorns
periòdics i triomfals. Moltes de les seves cançons són títols de repertori nacional i sovint són de nou
cantades per d'altres cantants. La més emblemàtica, // est cinq heures Paris s'éveille, de l'any 1967, ha
estat classificada recentment com la millor cançó francesa dels darrers cinquanta anys.

235. L'important c'est d'aimer, 1975, d'Andrej Zulawski va significar la seva consagració com a actor.
Des de llavors ha treballat amb directors com Sautet, Godard, Lelouch, Comolli, Schroeder i Chabrol,
entre altres. En els darrers deu anys, el seu treball a l'escena cinematogràfica ha estat recompensat amb
l'èxit del públic i el reconeixement oficial.

236. "Roberto Rossellini y la invención del cine moderno" dins de ROSSELLINI, R. (2000:11-32)

237. MAGNY, J. (1992:30)
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rossellinià que, en el cas de Pialat, no es deu al dispositiu cinematogràfic sinó que es

troba en l'abandonament de l'actor a la seva vivència interior. A l'obra i a l'espectador

es deu que s'hagi produït un autèntic infringiment de sofriment en la persona de

l'actor, la qual cosa coresponsabilitza el públic del seu martiri i sacrifici. A la manera

del pamflet culpabilitzador d'Antonin Artaud -el suïcidat per la societat- i a la manera

de la lectura hagiogràfica de la vida de van Gogh -la culpabilització catòlica- Pialat i

Dutronc retornen al públic la culpabilitat col·lectiva sobre la figura de van Gogh: per al

nostre gaudi d'espectadors el martiri fou consumat2^.

El referent pel que fa a l'aspecte físic de Vincent van Gogh adult és la seva pròpia

pintura. Si s'observen els darrers autoretrats del pintor, es veurà la imatge d'un home

amb certa corpulència, d'aparença castigada en la dècada de la trentena, de pèl roig i

amb entrades, amb barba o sense i a qui li mancava l'orella esquerra. L'aspecte físic de

Jacques Dutronc és dissemblant en relació a la imatge pintada per van Gogh en els

autoretrats. La teoria semiòtica de la semblança relaciona semblança amb absència,

semblant a alguna cosa vol dir absència d'aquesta cosa. En invertir aquesta relació

podem afirmar que dissemblança és presència: el que no s'assembla a ningú és ell

mateix. El cos de Dutronc dóna a van Gogh un aire de figura menuda, amb regust

d'adolescent perdut, de faccions fines i mirada clara. Més ros que pèl roig, amb barba

de dies, o solament bigoti, i la presència tangible de les dues orelles. El cos molt prim,

l'espatlla corbada i un aire d'esgotament que no l'abandona, a qui solament una vegada

se'l veu riure i, molt de tant en tant, sembla que se li vulgui dibuixar un somriure que,

si fos, hauria estat distant. El seu vestuari renuncia a la referència històrica, és

contemporani i més urbà que rural. Pialat no deixa a l'espectador la temptació de la

238. A part de Van Gogh, val a dir que Pialat havia pensat en d'altres possibles títols com Qui a tué
van Gogh? o La Fille du docteur Cachet. Ambdós possibles títols van ser finalment rebutjats pel
director perquè en la seva opinió no feien variar en res el film en si. Pressentim, però, que el títol de
Qui a tué van Gogh? hauria incidit encara més en els aspectes acusadors i culpabilitzadors latents en el
film.

184



comparança amb el referent pictòric i la tria de l'actor ens proposa l'anti-caracterització

dels autoretrats i, en conseqüència també, la de Kirk Douglas a Lust for Life. Dutronc

enriqueix l'encarnació de van Gogh amb una dimensió diferent de la que va dibuixar el

classicisme cinematogràfic, refusant la seva transcendència i iconoclàstia. Res en

Jacques Dutronc recorda les tensions, còleres i histrionismes de Kirk Douglas, ni

tampoc l'arravatament creatiu interpretat per Martin Scorsese a Els Corbs, ni encara els

excessos de Tim Roth a Vincent i Théo,l990, de Robert Altman. La interpretació de

Dutronc és pràcticament un acte d'intimitat, s'emmarca en una lassitud i concentració

interior que li donen credibilitat^. Una presència absent que té, al mateix temps, la

capacitat d'aportar frescor i originalitat a les escenes més conegudes i tòpiques de la

història. La seva veu és monòtona i el ritme lacònic, quan no és la mudesa expressa

tota resposta. Respira aires pacífics encara que no estables i és contrari a tota histèria;

la imatge competent de certa calma física i violència mental que deixa traslluir un

sofriment desesperançat i etern.

L'experienciació de Jacques Dutronc i el propòsit de Pialat ofereixen una nova

estilització sobre la figura de van Gogh, una nova referència on el pintor i l'actor

conflueixen de manera orgànica. En paraules d'Oliver Kohn: Dutronc est van Gogh

(...) van Gogh est Dutronc; comme si soudain, à travers Dutronc, c'était un nouveau

Van Gogh qui apparaissait2-40. Una fusió que es reserva el seu propi grau d'ironia

propera a la màgia d'un joc de mans, el van Gogh de Pialat viu i mor amb les dues

orelles.

239. No en va Jacques Dutronc va rebre el César du Meilleur Acteur l'any 1992. Dutronc serà de nou
nominal al César l'any 1999 per Place Vendome de Nicole García sense aconseguir el premi.

240. KOHN, O. (Positif n. 369:11)
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7. 2. 2.- La humanització del mite.

La humanització del mite que porta a terme el cineasta es desplega en una representació

contemporània del personatge. Pialat posa l'accent en un home corrent i vulgar, que

viu de manera instintiva i moderna241. El vestuari de Vincent i el llenguatge emprat

pels personatges són el primer impacte que el fa proper a l'espectador. De fet, tot el

film està travessat per una parla contemporània, actual i popular; entre la frescor

d'alguns personatges i un cert argot de to agressiu que utilitza Vincent, encara que no

de manera continuada, o quan el verb se li encalla, especialment en les converses amb

Théo. La frase suspesa de Marguerite que clou el film "C'était mon ami" segella alhora

l'ambigüitat i actualitat del terme amic-amant. L'escriptura de la correspondència n'és

un altre detall fugaç, però que el film recull en el mateix sentit de proximitat

contemporània. En aquesta escena veiem Vincent assegut d'esquena a camera dins

l'habitació de la pensió Ravoux i, davant de la pregunta de la jove Adeline de què fa, la

seva resposta, escric, ens recorda l'hàbit quasi diari del registre de la consciència del

pintor. Van Gogh fou un pioner en l'autoreflexió personal i artística en forma de

missives i la modernitat que Pialat subratlla és la de la parla del pintor. No oblidem que

les Cartes a Théo han estat, probablement, un dels més valorats i difosos documents

literaris en el sentit que ha donat René König al registre de l'autoconsciència dels

artistes?-4?-.

Humilitat social és l'equipatge metafòric de Vincent, substitut del que no porta en

arribar a l'estació d'Auvers a l'inici del film. La relació del protagonista amb el fresc

del micro-cosmos social d'Auvers, va del trànsit puntual per la vida burgesa al voltant

241. La idea de modernitat del personatge de Vincent és compartida per Carol Zemel en relació a la
figura del pintor, precursora en certs aspectes de la vivència de l'artista al segle XX segons la
historiadora. ZEMEL, C. (1997)

242. KÖNIG, R., SILBERMANN, A. (1983:177)
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del Dr. Cachet a la inscripció estable en el si del món dels desposseïts i desclassats, on

n'és un més. Amb una durada esponjada es reitera el pàlpit de la realitat física, els

detalls de la condició dels treballadors i les vivències del dia rere dia. Vincent, que

s'assumeix com a tal, es posa a treballar de bon matí -com la família Ravoux, com els

camperols d'Auvers- feineja els útils i estris de pintura com un obrer més que com un

artista. Es relaciona amb els més humils, amb l'idiota del poble, juga a daus, beu,

s'esgota i passa el temps. El pintor és un més entre els desfavorits amb la torxa rebel

de l'anticonformisme burgès. El personatge no es procura ell sol el seu sosteniment, ni

s'interessa per la seva aparença física o per les opinions d'altres artistes i crítics, però

té en canvi contacte i relació amb els altres quan aquests es troben en el mateix territori

marginal.

El retrat de l'home porta els trets marcats de la tristesa i l'aïllament. El desplaçament

humà, familiar, social i artístic del pintor històric resulta pròxim al personatge

tradicional pialatià que distingeix el conjunt de films del director243. El Vincent de Van

Gogh és una figura que deambula perduda, una nova versió del marxapeu, sempre en

moviment i a voltes també desplaçada de l'escena i del pla. La desesperança del

personatge es fa ressò a vegades en expressions lacòniques, d'altres sovinteja la

mudesa expressa per resposta -sobretot en les trobades amb Marguerite- i es magnifica

en una inexistent veu interior. Una veu sense articulació ni so, però que -per l'especial

alquímia de l'expressió de Jacques Dutronc- es pot veure-sentir en les preses de

muntatge allargassat com una queixa ininterrompuda de la ferida interior. La frase le

mal est fait que va formular Jean Narboni per donar nom al dolor nucleic dels

personatges de Pialat244, pren en Vincent la forma d'un martirologi en clau psicològica

243. "(•••) sont toujours, d'une façon ou d'une autre, des êtres décentrés, déplacés aussi bien dans
l'espace que par rapport au groupe social (ou simplement la famille) dont ils sont issus. En transit la
plupart du temps. Partir, rester, revenir? Ils ne tiennent pas en place parce qu'ils n'ont pas de place".
MAGNY, J, (1992:53)

244. NARBONI, J. (Cahiers du Cinéma, n. 304:5-6)
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i ens retorna el motiu de la incomprensió llegendària lligada a van Gogh. De la manera

habitual en el cinema de Pialat, on no es dóna rellevància a com fou engendrat aquest

mal, a Van Gogh el director solament en filma les conseqüències. La imatge de la

malaltia mental -carent d'una inscripció visible- és simbolitzada a través de la mirada de

Vincent: el que no es pot veure es representa a través de l'acte de mirar sense veure,

que el personatge focalitza en un espai situat més enllà de la camera. La videncia de

Vincent és negada a l'espectador, cosa que comporta l'evidència de materialització

d'aquesta mirada que atrapa l'espectador vers ella mateixa, vers una aproximació a la

imatge de la bogeria sempre invisible, amb durada temporal i una densitat del dolor

psíquic del personatge que corprèn.

Pialat propicia tanmateix l'exteriorització de la lluita interna del personatge en un duel

bipolar entre estatisme i Impulsivität. Si el to vital d'aquest desprèn abaltiment i

distància, l'energia tensa de Vincent saltarà puntualment en la picabaralla amb el pintor

Gilbert, quan aquest li empastifa una tela amb el seu retoc crític, i ja amb un to

clarament agressiu quan se sent ferit per l'actitud de Théo, amb qui s'encara, arriba a

les mans i llença per terra la taula parada a la casa del germà. I encara més tard, quan

moribund al llit rep la visita del mentider Dr. Cachet i s'incorpora per donar-li un cop

de puny fugaç de rebuig extrem. El caire antisocial del Vincent pialatià té l'aparença

d'una vehemència pujada de to i legítima, que resta inscrita en l'àmbit reduït de la

família i dels que freqüenta.

A Vincent li mancava l'orella esquerra a Au vers l'any 1890, se l'havia tallat el 23 de

desembre de 1888 a Arles. La insignificança amb la qual es tracta el tema de l'orella

que van Gogh es va mutilar esdevé pura ironia. Pialat nega l'auto-lesió agressiva de

l'orella i aconsegueix passar per alt, amb desimboltura, un dels episodis més tòpics i

utilitzats per ressaltar la imatge de màrtir sacrificial de Van Gogh. El seu procediment

és tan relativitzador que fins i tot l'espectador admet sense dificultat el personatge del

188



pintor amb les dues orelles. La tendència a l'humor gira sempre al voltant del subjecte

seriós, dramàtic. La cruesa de la vivència interna de Vincent té contrapunt en l'humor.

Humor que es pot trobar en els jocs de paraules245, en la hilaritat grupal i transparent

durant l'espectacle de titelles improvisat -on destaca una imitació burlesca de Toulouse-

Lautrec- després del dinar dominical dels germans van Gogh a casa del Dr. Cachet. La

ironia més negra és la propiciada per la juxtaposició del muntatge de Pialat: per

exemple, quan madame Chevalier i Marguerite conversen sobre la relació de la noia

amb van Gogh i la primera li pregunta referint-se a Vincent, És un home que pot

prendre responsabilitats? En el pla següent es veu el pintor recolzant una pistola al seu

front.

Les relacions que Vincent estableix en el film amb Cathy i Marguerite són inventades.

La intriga amorosa que Pialat desplega en el film és pura ficció, segurament amb la

finalitat del bon funcionament narratiu. En el mateix sentit d'esbombament de la

dimensió humana i física es mostra la vivència sexual de Vincent que Pialat porta al

paroxisme amb la prostituta Cathy -en el film presentada com vella coneguda d'Arles- i

també amb Marguerite -la filla del Dr. Cachet-. Si la llegenda de van Gogh comporta

l'asexualització del pintor amb la finalitat de cohesionar la figura de màrtir i de sant

establerta, Pialat retorna a la seva figura una pulsió sexual quotidiana, funcional i

higiènica, mancada d'amor i amb una lleugeresa ben profana. Marguerite i Cathy

rivalitzaran en el bordell parisenc, entre la sala de ball i els freqüents encontres sexuals

al pis de dalt. La densitat de vida sexual del personatge, en lloc de connectar-lo amb la

vida exterior, el retorna encara més al seu dolor i sofriment interior. El sexe, com

l'activitat creadora, s'enllacen i mesclen de manera contínua fins a la mateixa escena

anterior al suïcidi. La característica comuna d'aquest alt nivell de fornicació

d'expressió anti-puritana, obertament vital i llibertina, és l'el·lipsi. Dels contactes

245. Per exemple, la casa que s'anomena com "du pendu" era propietat d'un bretó de nom Pen Dû.
Cézanne, a qui Vincent diu "seize ânes", etc...
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sexuals de Vincent en veiem l'abans i el després, però mai el durant; de la provocació i

desig previ, a l'esmorzar o a l'acció de recompondre's la roba posterior. El sexe, com

la pràctica pictòrica, té lloc en el fora de camp; Pialat els eludeix en un símil d'on resta

l'íntima i inassolible veritat de l'home.

Abans d'arribar al suïcidi, Maurice Pialat fa una sèrie d'implants al llarg del film,

escenes que com engrunes van deixant rastre i avalen la tinença de la pistola mortal en

mans de Vincent. En un enfrontament d'honor d'uns burgesos, un ex-militar mostra

armes de foc al pintor mentre li explica la seva estada a la guerra. Més endavant, a la

seva habitació, assajarà un tret al pols, un altre entre les dues celles i, en un altre

moment, Vincent es mira al mirall mentre s'apunta pistola en mà. El suïcidi s'anuncia

també en llançar-se Vincent al riu Oise vestit, just després de comentar a Jo les ganes

d'acabar amb tot. La seqüència de la mort s'inicia quan Vincent s'afaita davant el mirall

a la seva cambra, tot seguit, en el pla següent, enmig de la natura, un Vincent abatut i

sagnant apareix a quadre solament acompanyat per un silenci sepulcral, la imatge i el

so del tret ha estat fora del camp visual i auditiu. El film rebutja una vegada més la

imatge de la veritat del personatge -que per altra banda l'espectador coneix-. Així, en el

moment del traspàs, tot i que en el quadre hi ha un Vincent estirat al llit, aquest està en

posició fetal, d'esquena a camera, en un fora de visió per a l'espectador encara que no

de camp. Pialat ofereix, en canvi, els dos dies que van del tret fins a la mort amb una

densitat temporal que no fa altra cosa que remarcar l'espera silenciosa, conscient i

sense queixa de Vincent; una mort entretinguda pel destí, que el director ens fa respirar

pel pas lent del temps i sentir amb profusió dels detalls més insignificants de la vida

quotidiana, inclòs el crit esfereïdor de la senyora Ravoux en lesionar-se el peu. A

l'habitació de la pensió -un decorat reconstruït de l'habitació real de l'òbit que encara

avui es pot visitar a la pensió Ravoux d'Auvers- el darrer intent de Pialat per

aproximar-se a la realitat física de l'home i negar la representació del mite. És la mort

nua i silenciosa d'un home que agonitza travessat pel dolor; ni la imatge de Vincent
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fumant en pipa al llit, ni cap comentari heroic al suïcidi, ni tampoc cap referència a la

desesperança de l'última carta escrita a Théo de la visió llegendària minnelliana. Però,

tanmateix, la humanització del mite comportarà aspectes de naturalització de la llegenda

sacrificial de signe hagiogràfic que avalen l'ambivalència final de la proposta de

Maurice Pialat.

7. 2. 2. 1.- La Humanització a partir dels personatges al voltant de

Vincent.

L'acció centrada sobre Vincent es prolonga de manera continuada en el creuament de

les accions i les vides dels altres. Tots els personatges del film comparteixen semblant

preeminència física i feblesa humana, són éssers d'importància densa i expressa que

esdevenen protagonistes de Van Gogh amb complicitat coral. El Dr. Cachet i família,

Théo van Gogh i la seva esposa Johanna són figures unides al període d'Auvers del

pintor i en elles descansen les emocions més fortes que es relacionen amb Vincent. En

la semblança dels quatre personatges aflora una ficció en part deutora de la biografia

del pintor, que es pot reconèixer en alguns dels diàlegs que cadascun d'ells manté amb

Vincent: Théo i el Dr. Cachet li recorden l'oportunitat de la primera crítica sobre el seu

treball amb ànim d'esperançar-lo24^ Marguerite s'ofereix a donar-li el que ell volia

amb la seva cosina Kee, és a dir, una esposa247, Johanna, en el passeig solitari

d'ambdós per la riba del riu, li retreu la situació crítica de Théo a causa d'ell i Vincent,

parlant-li de les seves crisis, li anuncia premonitòriament que no n'hi hauran més,

solament la decisió tranquil·la d'acabar amb tot reflectida en la correspondència.

246. Es refereixen a l'article Les isolés, Vincent van Gogh de l'escriptor i crític simbolista Aurier,
publicat el gener de 1890 en el primer número del Mercure de France.

247. Kee Vos-Stricker, cosina de Vincent, era una vídua jove de qui el pintor es va enamorar en l'etapa
de Neuen.
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El Théo (Bernat Le Coq) de Maurice Pialat es perfila amb una declaració esfereïdora

del seu sentir. A la casa de París i mentre Johanna es disposa a la seva neteja personal,

Théo li confessa que no li agrada la pintura de Vincent, ni que aquest pinti com Renoir,

és a dir, fos quina fos la seva pintura, no li agradaria, perquè és la del seu germà; la

manca de reconeixement artístic vers Vincent com l'autèntic subtext de la relació entre

els dos germans. De fet, els germans s'eludeixen més que trobar-se i l'encarament

directe dels dos solament es dóna quan la irascibilitat de Vincent en la seva visita a

París els fa arribar al cos a cos. Jo, diminutiu de Johanna Bonger, l'esposa de Théo

(Corinne Bourdon) té la contradicció d'esposa i mare que lluita pels seus i que, a la

vegada sent la compassió per l'altre en acomiadar-se del seu cunyat a l'estació. El fet

és que Johanna és capaç de dir a Vincent, d'una manera encoratjadora, que ell no és

pas un desgraciat, ja que té una feina que li agrada, i a la vegada, de dir-li a Théo que

Vincent van Gogh és "la danseuse" del seu germà perquè la vida d'artista és un luxe.

Pialat dibuixa amb detall un perfil hipòcrita per al psiquiatre Cachet (Gérard Sety). Un

home de mentalitat burgesa, orgullós de la seva pinacoteca i copista de la pintura dels

impressionistes, amb una relació amb l'obra d'art basada en la propietat i la

representació social. Justament és aquest tipus d'interès per la pintura, que Vincent

jutja superficial, el que els distanciarà, que arriba a una declarada falsedat per part de

Gachet en el moment de visitar el taller de la pensió Ravoux i alabar les teles que hi veu

simplement perquè creu que són de Vincent, quan en realitat pertanyen al pinzell de

l'altre pintor amb qui comparteix l'estança. La deshonestitat no afecta la imatge que el

Dr. Gachet té de si i amb els recursos d'un home de món procura sortir-se'n de les

situacions delicades. Sovint diu a Vincent que no és pas un malalt, sinó un artista, però

rebutja la relació de la seva filla amb Vincent perquè aquest és un malalt sense cura. En

contraposició amb el seu pare, Marguerite Gachet (Alexandra London) és la veu de la

consciència i de l'explosió emocional vehement i lliure. Ella és capaç d'acusar el doctor

de la mort prematura de la mare a causa d'una sífilis que el mateix Gachet li hauria

transmès i de transgredir, relacionant-se amb Vincent, les normes socials establertes
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per a una noia de la seva posició i edat. El personatge de Marguerite afina el to humà

de Vincent, que per moments és capaç d'entendrir-se amb la noia -però a qui acabarà

rebutjant perquè ja és massa tard- i dimensiona el Vincent pialatià vers una vida

llibertina i carnal, contrària a l'ascètica de la llegenda. Marguerite fa costat a Vincent

amb la transparència de les seves motivacions, amb jugar les seves cartes damunt la

taula i amb la frescor directa del seu tracte. Contràriament a Théo, a Jo o al seu pare,

Marguerite és un personatge íntegre i sense escisió, el més proper a Vincent i espontani

dels quatre.

La prostituta Cathy, la família Ravoux, madame Chevalier, Chaponval -el guarda de

l'estació de tren- eixamplen la constel·lació de personatges que compten amb vida

pròpia i que arriba fins als més secundaris com l'idiota. Són com els ballarins d'una

coreografia que flueix i que deixen a l'espectador la vívida impressió d'existir més

enllà de la pantalla. Guió i mirada donen igual importància a tots els personatges del

film, una estratègia comuna en l'obra de Pialat que conforma el seu estil narratiu248. El

conjunt de personatges de Van Gogh es troba inserit en la ficció amb el quefer precís

del seu origen social, amb l'apunt documental del passat i les seves accions influeixen

en la naturalització de van Gogh, funcionen com esbossos de la realitat social en el

nord de la França rural del 1890 amb la qualitat de donar consistència de veritat al

personatge del pintor. En la figura de Cathy s'uneix ofici i gaudi, ofereix els seus

serveis on es troba, a domicili, al burdell o à plein air -quan despullada assaboreix en

el seu cos el contacte de l'herba fresca-; ella és una noia llibertina i humil de condició

que podria enamorar-se de Vincent. Madame Chevalier cuina els fruits de la terra,

canta el millor temps de l'any a Le temps des cerises, recorda un amor perdut i un fill

desaparegut tràgicament en plena adolescència, comentari amb el qual s'evoca el passat

248. "(...) saisir dans le même mouvement le tout et le détail, l'ensemble et les éléments divers et
mouvants qui le constituent (...) Ce qui privilégie tel ou tel -au point de donner parfois son nom au
film: Loulou, Van Gogh- c'est plus son temps de présence sur l'écran qu'une quelconque prédominance
dans la fiction". MAGNY, J. (1992:52).
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historie recent de la societat francesa del moment, la Commune de París de 1871.

Chaponval coneix i parla de tothom d'Auvers, la seva presència a quadre, sempre

lligada al tren, és l'espai per a transmetre el seu llinatge ferroviari al temps que

rememora l'organització del ferrocarril i la gent que en vivia a l'època. La família

Ravoux viu i treballa en continuïtat, el bar i la pensió són la seva casa: les dones renten

la roba, afegeixen aigua al vi i Adeline, la filla, és la companya immòbil a la capçalera

del llit en l'agonia de Vincent. En els personatges femenins, de Marguerite a Cathy, de

Jo a madame Chevalier, fins Adeline, hi sobresurt una dimensió natural, generosa i

positiva en la seva presència i diàlegs^.

I encara un objecte amb qualitat de personatge: el tren. La seva existència present al

llarg del film és un apunt documental més. El so llunyà de la màquina i dels vagons

travessa sovint la vida quotidiana d'Auvers i en forma part, fins engrandir-se en un

primer pla sonor cada vegada que la seva imatge queda magnificada en un pla. Pialat

dóna al tren la importància d'un personatge al servei dels personatges humans, la seva

mirada foragita el paisatge, el travelling de la visió i potencia el tren com a objecte, com

a espai i com a nexe d'unió entre la gent: el Dr. Cachet arriba amb el tren de les 7,

Théo, Jo i el petit Vincent arriben i se'n tornen a París amb el tren, Vincent i

Marguerite fan l'amor dalt del tren tornant de la capital, tot seguit Vincent entrarà en

crisi i el mateix tren serà l'espai de la disputa entre els dos amants. A les mateixes

escales del vagó de tren que baixa Vincent quan arriba per primera vegada a Auvers,

apareix Pialat caracteritzat d'empleat del ferrocarril amb una cigarreta a la boca -un

personatge més al voltant de Vincent- testimoni a l'obertura del film de la mirada d'un

home a un altre home i de l'objectiu del director de retornar el mite artístic a la condició

humana.

249. "A chaque instant du film, est reconnu aux unes (les dones) ce qui est refusé aux autres (els
homes), une véritable présence au monde capable de passer dans les objects". GIAVARINI, L. (Cahiers
du Cinéma, n. 449:22)
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7. 3.- LA RENUNCIA AL GEST DEL PINZELL.

"Pour rendre crédible l'acte de peindre, il faut qu'il y ait un toucher, et le regard
aussi". Maurice Pialat entrevistat per Michel CIMENT i Michel SINEUX (Positif
n.375-376:106)

La renuncia al gest del pinzell i la matèria flonja mutant té dues importants excepcions i

un únic sentit, què s'adiu a la manera pialatiana de declarar els seus principis artístics

en la mateixa obertura del film. Just el primer pla del film, un primer pla amb valor de

quadre cinematogràfic, mostra un petit fragment d'una tela de fons blau, un pinzell

deixa pintura, matèria de color blau sobre el blau uniforme del fons. No es veu el gest

de la mà més que fugaçment, quan en acabar retira el contacte del pinzell sobre la tela.

La imatge ralentitzada successivament es reenquadra amb certa brusquedat i per sobre

hi apareixeran incrustades en blanc les lletres del títol: Van Gogh. No hi ha música,

solament el so del pinzell ralentitzat i amb reverberació. Surprend d'abord le statut de

ce plan unique dans l'oeuvre de Pialat, toujours respectueuse de la stricte objectivité

cinématographique dirà Joël Magny2^ l'estudiós que més ha reflexionat sobre l'obra

de Pialat. Sense connexió diegètica amb la resta del film, el valor d'aquest pla rau en la

pintura pura i d'aquí l'oposició significativa respecte al que vindrà: el mateix Maurice

Pialat comenta C'est un aveu de carence. Comme la peinture est si peu dans le film, il

fallait commencer par ça251. Això és començar per \mpla-signe dirà Bellour: el detall

del gest de l'artista en la més petita escala i de la pintura en gestació a l'inici del film

métaphorise la méthode, et du peintre et du cinéaste, mais indique surtout la limite à ne

250. MAGNY, J. (Cahiers du Cinéma n. 449:26)

251. Entrevista a Maurice Pialat fêta per Michel CIMENT i Michel SINEUX (Poj/n/n.375-376:109).
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pas franchir entre deux arts et deux images'252. La renuncia al gest del pinzell és

anunciada justament amb el moviment del ble de pèls del pinzell i la metamorfosi de la

matèria pictòrica, que lloa l'acte de creació pura i exorcitza la possible falsedat de la

representació. S'ha suposat que era la pròpia mà del cineasta la que agafa el pinzell en

aquest pla. Maurice Pialat, però, no confirma ni desmenteix el supòsit, simplement

eludeix la resposta davant la pregunta concreta253. Al temps que proclama la grandesa

de l'acte creatiu, en pintura, en cinema, Maurice Pilât desestima en la pel·lícula un fals

gest de l'artista i negarà el camp cinematogràfic a la imatge dels quadres de van Gogh,

ja que tampoc accepta falsejar-la als seus ulls de pintor.

La idea del pla inicial es repetirà de manera similar en els plans de detall de la primera

escena de pràctica pictòrica, just abans que l'idiota del poble aparegui per demanar al

pintor un retrat. En aquest moment, el primer utensili serà l'espàtula, després el pinzell

i de nou el mateix so real de l'acció i la matèria canviant. El moviment de la camera no

es deté ni en la pintura ni en el gest i de manera sobtada serà truncat pel muntatge. El

valor d'aquests plans és el mateix del pla inicial, tot i que es distanciïn en la factura. El

moviment ralentitzat i irreal del principi és aquí moviment real de les accions, la qual

cosa apressa el seu sentit i les remet a una idea de pràctica quotidiana, habitual en el

personatge, encara que ens sigui velada als espectadors. Aquest és el preludi de la

primera de les escenes de pràctica pictòrica, on ja no existirà més la pintura ni el gest

del pinzell, ni tan sols l'acció de sostenir-lo. Les paraules del director ens ho

confirmen: J'ai même coupé des plans où on le voit seulement tenir un pinceau, sans

rien faire. Pour moi, c'était tellement faux queje les ai coupés aussfà*.

252. BELLOUR, R. (1999:173)

253. Entrevista a Maurice Pialat fêta per Michel CIMENT i Michel SINEUX (Posin/n.375-376:109).

254. Maurice Pialat entrevistat per Michel CIMENT i Michel SINEUX (Fojifi/n.375-376:106)
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EI model pictòric de la naturalesa del qual es va servir van Gogh també es troba eludit.

No apareix el contraplà de la mirada del pintor, perquè justament aquest tipus de

mirada precursora de la creació és la que no reflecteix el director. A Pialat solament

l'interessen els paisatges si estan habitats per la figura humana i és en aquest mateix

sentit, que inclou la representació diegètica del model pictòric humà. En la primera

escena de pràctica pictòrica, una situació à plein air, el pintor col·loca el seu model. La

relació física amb l'idiota del poble és el gest que més es remarca, li estira els cabells i

li posa una flor als llavis. En el pla següent la tela ja és acabada amb una el·lipsi total

de l'acte creatiu, tampoc la veurem un cop acabada. Fins aquí el que se subratlla és la

relació del pintor amb el seu model, mentre van Gogh ha expressat -amb veu alta i de

manera irònica- la seva observació sobre l'ordre social que és capaç d'encabir un idiota

a cada poble. El comentari crític en boca del pintor accentua la distracció i la futilesa del

moment de la creació i, juntament amb l'el·lipsi de la representació del gest creador,

descarrega l'acte creatiu de tota èpica magnificadora.

En la segona escena de pràctica es veu com el pintor es disposa a fer un retrat de

Marguerite Cachet tocant el piano, de nou el pintor i el seu model. Vincent s'hi

relaciona amb la mirada i palpant-li l'esquena i els malucs. Després salta la finestra

oberta al jardí -pintarà el quadre des de l'exterior- de tal manera que cavallet, tela,

paleta i pintor són vistos, de tant en tant, a través del nou marc de la finestra en

l'interior del quadre cinematogràfic. Un tipus de construcció visual que cita i dialoga

amb l'estudi sobre la perspectiva pictòrica d'Alberti: una finestra oberta al món del

pintor Vincent van Gogh. La mirada sobre aquesta escena passa contínuament del dins

al fora, del camp al contracamp. No es veu la tela en detall ni les pinzellades, encara

que sí el conjunt de l'acció però d'escorç. Al final, quan Vincent mostra el quadre al

Dr. Cachet i a la seva filla, aquest apareix ocupant una part petita del quadre-pantalla,

de fet es veu com un objecte més de l'atrezzo de l'escena. Una conversa de

quotidianitats acompanya tota la seqüència. És una conversa banalitzadora de la creació
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en curs i també un cop aquesta està enllestida, on sobresurten amb nitidesa les

emocions dels tres personatges i la memòria i els costums de la relació paterno-filial.

En l'escena següent de pràctica es veu van Gogh pintant a l'interior del taller habilitat a

la pensió Ravoux, sota la mirada crítica de Gilbert -l'altre pintor amb qui comparteix

l'estudi-. És un gest feinejador, ràpid, fragmentat pel director abans que pugui

veure's. Després de mostrar-nos el pintor, assegut i d'esquena, el detall de la tela i tot

seguit primers plans del gest del pinzell untat amb diferents colors, del drap, de

l'espàtula. En la successió ràpida de plans apareix la idea de dedicació, de retocs

continuats, d'esforç en la lluita pictòrica de Vincent. En la banda d'àudio, els renecs

del pintor i el so real de les diferents accions. Quant a la llarga mirada de Gilbert a

Vincent en aquesta seqüència, funciona com a implant de l'esclat de gelosia de Gilbert

en la posterior escena d'ambdós.

En les tres darreres escenes, cada vegada de menys durada, es renova la negació a una

elaboració cinematogràfica de l'obra i del gest artístic. En un exterior assolellat, van

Gogh pinta Marguerite de cos sencer enmig d'un camp florit. Es veu el model, el

pintor, però l'acció del pinzell de nou s'obvia i només al final es veurà de passada la

tela que es troba a mig fer-se. L'escena vital que pren importància és l'actitud juganera

de Marguerite amb la paleta de l'artista. En la següent, al cafè de la pensió, la senyora

Ravoux li demana un dibuix per al nen de la família en una petita pissarra. Van Gogh

hi dibuixa amb un guix, és un pla obert i amb la figura del pintor de perfil que encabeix

també la criatura mirant la pissarra . El nen és l'únic espectador de la creació en tot el

film, Pialat reserva aquest goig solament per als ulls de la inocencia. Al final, quan la

mare recull la pissarra i el nen, es veurà de passada i furtivament el dibuix en el conjunt

del pla com un cometa al firmament. L'última escena de pràctica deixa traslluir el tema

llegendari de l'enveja entre pintors. En el taller que comparteix amb Gilbert, es veu

treballar Vincent. Més tard, Gilbert li retoca una tela mentre li critica la seva pintura, de

198



la qual diu que tot s'enganxa, que no hi ha aire. En aquest moment veurem la tela i

enfront d'ella Vincent, mirant la seva obra amb enuig i desafiament per l'anorreament

de Gilbert, a qui acabarà donant una empenta i fent fora del seu espai.

Amb l'idiota, amb Marguerite i el seu pare, amb la senyora Ravoux i el seu fill, o amb

Gilbert, les escenes de vida guien i marquen les escenes de pràctica pictòrica. El gest

artístic que Pialat atribueix a van Gogh apareix en un marc quotidià i públic, té un aire

feinejador i capficat. La diègesi banalitza l'acte de creació, fet que dilueix la idea de

ritual de l'artista. El fora de camp pronuncia el treball creatiu del pintor negant-ne la

visió; el que més es denota és la supressió d'aquest reducte de veritat inassolible per a

la visió naturalista del director. Supressió de la representació del gest del pinzell i de

tots els artificis per posar-lo en escena. Supressió també de la imatge de la pintura, que

evita el perill d'augmentar la inflació visual existent dels quadres de van Gogh i que és

deferent amb el seu caràcter auràtic. Si el toucher és la representació del pintor van

Gogh, el regard del qual parla Pialat en la frase que encapçala aquest capítol no és pas

el del subjecte pintor -en tant que creador d'imatges- sinó que, exclusivament, serà el

nostre d'espectadors. Aquesta és la depuració extrema de la fórmula per fer creïble

l'acte de pintar: el personatge pintor i la mirada de l'espectador. Personatge i

espectador esdevenen a Van Gogh dues poderoses i irreductibles presències capaces de

fer creïble el gest pictòric en la seva total absència.
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8.- CONCLUSIONS.
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Tenim coneixement de Vincent van Gogh en tant que ha estat escrit, en tant que ha

estat mediatitzat per múltiples projeccions conformadores de l'artista, la pintura i la

seva persona. Des del moment del traspàs del pintor, la seva figura ha estat objecte

d'apropiació pel discurs públic; capes i capes d'interpretacions i investiments s'han

sobreposat de manera continuada per engendrar un dels representants més notoris del

fenomen que Paul Valéry va intitular Créateur créé. Valéry utilitza aquest aforisme per

denunciar la terrible humiliació que pateixen aquells artistes que, de pares de l'obra,

han estat convertits en els fills de l'obra255. De manera que la singularització de

l'artista, de l'obra i de la persona de van Gogh que ha dut a terme la posteritat ha fet

emergent la retòrica d'un miratge que de manera selectiva ha amagat i deformat l'entitat

original. Com hem tingut ocasió de veure, el mite artístic de van Gogh denota una

cadena de conceptes i convencions compartides socialment, que naturalitzen el fet

cultural de l'artista i connoten un conjunt d'emocions avaluatives sobre la idea

d'incomprensió social i la capacitat creadora del pintor. El mite del pintor és reflex de

la realitat històrica i psicològica de la societat del segle XX que l'ha alimentat,

manifestació de la ideologia cultural dominant i símbol esperonador de la lluita i

voluntat personal.

En els tres films estudiats, la figura de Vincent van Gogh és exponent d'una

construcció cultural sempre oberta. A mitjans del segle passat, a la pel·lícula Lust for

Life, la imatge de l'artista que proposa Minnelli a la societat americana i al món sencer

respon a l'estímul llegendari de la vangoghuització. L'any 1990, Kurosawa renova la

255. VALÉRY, P. (1996:327)
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imatge llegendària i idealitzada del pintor van Gogh en Els Corbs. Vincente Minnelli i

Akira Kurosawa recreen la seva representació de van Gogh amb la naturalesa, qualitats

i facultats del geni, amb l'entusiasme, inspiració i furor romàntics; estats que des del

platonisme s'han vist tradicionalment relacionats amb la capacitat creadora. Per a

ambdós directors, van Gogh serà manifestació de l'ideal contemporani del geni: un

ésser que posseeix una força d'expressió extraodinària, indissolublement lligada a la

naturalesa interior i a la capacitat de formalització artística2'56. De la mitificació del mite

de van Gogh en l'espai fílmic de Minnelli, a la celebració de la genialitat creadora de

van Gogh a Kurosawa, fins arribar a la voluntat anti-mítica de Pialat. En el

desplegament de la narrativitat fílmica a Van Gogh, Pialat sap que compta amb un

públic iniciat en les particularitats del mite artístic i, contràriament al model llegendari

anterior, es concentra a dimensionar únicament la persona que va crear l'obra. El

retorn a la condició humana del mite artístic en el film de Maurice Pialat obeeix a una

construcció cultural posicionada de manera contrària a la llegenda predecessora i

dominant, que transita pel corrent relativitzador de la distància respecte de l'heroïcitat

artística però que, com a apropiació i obertura de la figura del pintor, participa

plenament de la celebració social de van Gogh. En els films dels tres directors es fa

palès el paradigma de la grandesa artística de van Gogh: el desplaçament del caràcter

únic de l'obra pel caràcter únic de l'artista. Així passa en les pel·lícules de Minnelli i

Kurosawa, i també en la de Pialat, que ni molt menys se n'escapa: ben cert és que el

van Gogh de Pialat no pinta, però l'activitat pictòrica es troba en el subtext de la

narració biogràfica, gràcies a la qual pren sentit en la cognició de l'espectador el

caràcter únic de l'home que va crear l'obra.

Les tres grans anècdotes que configuren la biografia de van Gogh són presents a Lust

for Life, Els Corbs i Van Gogh: el sofriment de l'alienació mental i els actes sacrificials

256. Segons la definició d'Être un génie de MARÍ, A. (1984:10).

202



de la mutilació de l'orella i el suïcidi són martiris propis que singularitzen la vida del

pintor i motius d'excepció que han fet possible el tractament hagiogràfic de la grandesa

artística de van Gogh. El fet que ell mateix se'ls va autoinfligir, per activa o per

passiva, els fa contemporanis a l'home modern i, per a alguns historiadors, el suïcidi

sobretot és el responsable de desencadenar i accelerar la reputació pòstuma de van

Gogh fins catapultar la seva pintura en la història de l'art. Vincente Minnelli donarà a

conèixer el tòpic de les tres anècdotes en el cinema a finals dels anys cinquanta i Akira

Kurosawa i Maurice Pialat el reenquadraran, de manera diferent però inexcusable

quaranta anys més tard, perquè la suma dels llocs comuns d'aquestes anècdotes es

mostra definitòria de la vida de van Gogh. Minnelli i Kurosawa enllacen la bogeria, el

tall de l'orella i el suïcidi del pintor amb el seu ésser artista posseït per l'experiència

creativa. En canvi, a Pialat, solament l'home nu de la dimensió artística serà qui

s'enfronti al desplegament de les anècdotes més difoses i conegudes de van Gogh2^7.

257. Recordem que el deliri de la bogeria a Lust for Life forma part de la ferida del personatge. En el
van Gogh de Minnelli, la lluita per l'expressió artística del pintor porta aparellat, puntualment, un
tractament de la dimensió sofrent de la follia de caire llegendari i hagiogràfic, de manera que el
patiment de l'alienació mental alena en part en la creació de l'obra. El personatge del pintor
experimenta arravataments creatius, al·ludits com brots d'origen patològic en plena pràctica estètica en
els camps d'Arles i un únic atac, que contrau el cos del pintor i el paralitza, en un moment de dedicació
pictòrica al sanatori de Saint Rémy. A Lust for Life, l'escalada de l'atac que aconduirà el pintor a
llescar-se l'orella es relaciona també amb les desavinences amb el col·lega competidor Gauguin i, en el
moment de la mutilació, la pintura de van Gogh esdevé reflex del patiment psíquic de l'artista. En Els
Corbs, la malaltia del pintor és inicialment nombrada per la veu popular de les rentadores de roba al
riu. Van Gogh és l'artista foll del poble per als veïns d'Arles i la bogeria és per a Kurosawa, sobretot,
l'expressió èpica de la rauxa artística del pintor. El van Gogh que va a trobar el jove Akira avala la
mutilació de l'apèndix auditiu amb la finalitat de no desdir la consecució pictòrica. Kurosawa esgrimeix
l'auto-agressió del pintor en nom de l'heroïcitat artística capaç d'adequar la realitat a la ficció pictòrica:
el cos físic del pintor s'adequa a la pintura i la pintura és la persona del pintor en la vida i en la mort.
La irascibilitat del Vincent pialada té explosions puntuals, però, bàsicament, la malaltia mental del
personatge és una vivència profunda i íntima. En la mirada humanitzadora del mite, la bogeria és un
patiment mut, simbolitzat a través de la mirada sense visió del personatge: una mirada opaca i
contrària a dimensionar el creador de imatges pictòriques, que constreny l'espectador a ser testimoni del
seu sofriment intern. Per la seva banda, Maurice Pialat contradiu la història del pintor i refuta la
mutilació de l'orella. La relativització i ironia amb la qual el director se salta el tòpic deixa a
l'espectador perplex, però el fa còmplice i permeable a acceptar la fal·làcia. No hi ha a Pialat relació
entre vida i obra, i la vida del personatge sorgeix fora de l'experiència estètica.

El suïcidi del van Gogh minnellià vertebra, al·legòricament en el fons i la forma, la vida i la mort del
pintor en el destí històric de la seva pintura. Minnelli situa l'escena del suïcidi en plena pràctica
-davant el model de la natura i la tela- i associa el sacrifici de la vida a la dificultat de la consecució
pictòrica. El quadre Camp de blat amb corbs serà l'emblema pictòric que pren vida amb el tret mortal
fora de camp. L'espectacularització cinematogràfica d'aquesta tela restarà totemitzada en la representació
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Van Gogh és per a Vincente Minnelli el prototip de l'artista, la figura preferida pel

director en les seves pel·lícules. El personatge de Vincent esdevé la quintaessència de

l'heroi masculí minnellià: l'ànima d'un artista d'emocions desbordants i esforçat en la

pràctica pictòrica fins a l'extenuació, un ésser irritable, foll, amb la sexualitat

sublimada i prenyat de pulsacions femenines. El lliurament a la dedicació estètica és

alhora malaltisa i sanadora, una experiència que al personatge li és impossible d'evitar.

Fornit dels topoi de l'èpica artística, el van Gogh de Lust for Life pateix la ferida

interior que solament pot redimir a través de l'experiència estètica. Un Vincent proper a

la natura i oposat a la cultura sustenta la idea de bon salvatge del primitivisme dolç que

es dóna en la creença romàntica sobre tot veritable artista. Minnelli estilitza en el

cinema la imatge heroica del pintor van Gogh, representació que aflora en el mite del

creador pel vessant del dramatisme vital i artístic; una radiografia de l'èpica artística

que encapçalaria per mèrits propis qualsevol possible antologia. Si bé les moltes

interpretacions de la vida i l'obra de van Gogh donen peu a diverses lectures, la

representació de la seva persona sorgeix com una certitud basada en la imitació de

l'aparença dels autoretrats. Des de l'estrena de Lust for Life, l'any 1956, l'encarnació

cinematogràfica de van Gogh ha estat, per antonomàsia, Kirk Douglas. La seva

encarnació, amplificada per l'histrionisme turmentat habitual de l'actor, rau en una

expressivitat emocional intensa i brusca, que magnifica i engrandeix les aportacions

anteriors de les biografies literàries i l'exegesi pictòrica. Per representar el primer van

Gogh de carn i ossos, la tria de Minnelli s'assenta en la semblança de Kirk Douglas

llegendària del suïcidi de l'heroi pintor. Així ho reconeix Kurosawa en al·ludir a la mort propera -que
no el suïcidi- i el temps de la pràctica artística que amenaça d'estroncar-se, amb la cita directa a
l'espectacle sacrificial de Lust for Life: l'admiració i la lloança del director vers van Gogh revisita el
dispositiu cinematogràfic que va desplegar la iconografia del mite artístic. Com Minnelli, Kurosawa
utilitza la inspiració del mateix quadre Camp de blat amb corbs -d'on sorgeix el mateix títol del somni-
així com el decorat de la natura que imita la pintura i l'envol dels corbs per al·ludir a la fi del pintor. El
fora de camp visual i auditiu del tret mortal del van Gogh pialatià també se situa en un exterior, un
escenari però que no fa referència a cap model pictòric. Pialat anuncia repetidament el suïcidi del pintor
amb l'assaig del tret davant el mirall. El que és important, però, a Van Gogh, no és el suïcidi, sinó la
llarga i dolorosa agonia d'un home que ha volgut acabar els seus dies. En el seu llit de la pensió
Ravoux, el cos jacent de Vincent farà sentir el seu anorreament amb el pas lent dels tres dies que
retarden el moment de l'expiració. En aquesta finitud de calvari, el sacrifici sense queixa hi és present;
sense rastre d'èpica artística, la representació se cenyeix al sofriment propi del sacrifici hagiogràfic.
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amb l'aparença física dels autoretrats del pintor; el cinema recull el referent de la imatge

de la pintura i les dues s'avalaran mútuament en la iconografia posterior i dominant

sobre el pintor. En els media dels darrers cinquanta anys i en la comprensió dels

espectadors l'estampa de Kirk Douglas ha estat van Gogh i, encara, la personificació

del mite artístic ha esdevingut Kirk Douglas. Kirk Douglas ressuscita el cos físic de

van Gogh en una construcció sobre la figura del pintor que respon als criteris culturals

i econòmics de l'espectacle hollywoodien de mitjans del segle passat. La semblança de

l'actor amb la imatge que de si va fixar el pintor ajuda a què l'encarnació de Douglas

resti sobreposada al pintor de la història de l'art, i s'erigeixi en encarnació fundacional

de la llegenda de van Gogh al cinema. A més de la semblança física evident de Douglas

amb van Gogh, sabem del seu desig d'interpretar el pintor. Cal portar a la memòria

l'edat de l'actor en el moment de rodar Lust for Life: els trenta-vuit anys de Kirk

Douglas és la mateixa edat amb què Vincent van Gogh va morir i, per tant, no ha pogut

existir mai la imatge d'un autoretrat posterior. L'any 1956, Kirk Douglas ja és un actor

consagrat a Hollywood, però al fill del drapaire -com titula la seva autobiografia-

encara li és pròxim l'esforç d'un emigrant que lluita -com va lluitar van Gogh- per

donar-se a conèixer a través de la seva expressió artística. L'encarnació de l'actor és

part integrant de la llegenda de van Gogh i així ho reconeixen els mediadors de la seva

figura en llocs de culte com Auvers, on fotogrames de l'actor a Lust for Life decoren el

cafè davant l'Ajuntament de la vila, ubicació que acredita el punt de vista de la tela

L'Ajuntament d'Auvers el 14 de juliol de 1890 que va pintar van Gogh. El propi actor

ha contribuït a l'encarnació del mite de la llegenda amb el messianisme d'una

interpretació basada en considerar-se ell mateix van Gogh i, la seva pintura, com a

pròpia.

Per a Akira Kurosawa, van Gogh és el mestre posseïdor de la mirada constructora.

L'admiració de l'aprenent de pintor i del director cinematogràfic és l'admiració del

Kurosawa de tots els temps que fábula el pintor com un ésser mític. El director recrea
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la construcció establerta del mite, de l'heroi èpic de la llegenda i de l'ideal artístic

platònic i romàntic de la cultura occidental; el seu somni defuig la realitat i excel·leix en

la intersubjectivitat compartida del mite. L'èpica artística en Els Corbs es complementa

amb l'èpica personal del director en una obra cinematogràfica de recapitulació i

acomiadament en primera persona. La referència per al personatge, la possessió

artística i la corporalitat del van Gogh somiat per Kurosawa és el de Minnelli: ambdós

són ràpids i de maneres excessives, afanyats i obsessionats en la seva recerca. El

pintor és en Els Corbs, però, un heroi adult respecte de l'heroi púber minnellià, amb

consciència i visió transcendent de l'experiència estètica. La iconografia establerta

sobre l'aparença del mite prevaldrà en Akira Kurosawa a l'hora de recrear la llegenda

de l'experiència estètica de van Gogh: la imatge del pintor fa ostentació de la bena de

l'orella que abraça pel coll tot el crani sota un barret de palla. El pintor amb la bena

versiona un autoretrat i és l'estampa més tòpica de la faç del pintor. Kurosawa no

cerca de dibuixar un nou van Gogh perquè el seu film convoca el mite artístic popular:

la icona de Kirk Douglas com van Gogh. Martin Scorsese personifica de nou el van

Gogh de la llegenda perquè és, a la vegada, l'encarnació de Kirk Douglas; tant en

l'aparença com en la presència i energia, que incorporen la mateixa passió i lluita per la

consecució de l'obra. En l'encarnació de van Gogh, Kurosawa irradia un actor símbol,

el director Martin Scorsese -un creador apassionat d'imatges i històries- que en el

paper del pintor esdevé intèrpret emblemàtic d'un expressionisme plàstic basat en la

intensitat de les formes i els fluxos d'energia en la superfície, en consonància amb el

de l'artista que interpreta^.

Al seu torn, per a Maurice Pialat, van Gogh és un home com els altres homes de la

seva època. Un anònim home pintor, de pes específic en el vessant humà i d'aspecte

258. La implicació d'Scorsese amb van Gogh passa també per l'admiració que sent el director nord-
americà pel director japonès: un dels més grans exponents de l'espectacle èpic i popular, que motiva
Scorsese a ser, a la vegada, un dels recolzaments econòmics de Kurosawa a les portes de donar per
acabada la seva carrera.
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físic dissemblant a la iconografia del mite. La voluntat de Pialat de desmitificar la

figura de van Gogh, de representar l'home pintor del passat -que de manera natural es

contraposa al mite artístic d'avui- concentra la mirada humanista en el dolor de l'home

al llarg dels dos darrers mesos de la seva vida. El cos, les emocions i les accions del

personatge són les d'un ésser sofrent, polaritzat vers el seu interior; el protagonisme

del sacrifici i el martiri en la representació del pintor és un tret característic comú als

personatges habituals de l'univers pialatià. A Van Gogh, l'hagiografia apareix en la

humanització dolorosa del mite que naturalitza la llegenda sacrificial del pintor. La

continuïtat de l'encarnació èpica de van Gogh queda estroncada en la visibilitat del

realisme modern de Maurice Pialat; contemporanitza el fons i la forma del personatge i

no cerca copiar la imatge dels autoretrats pictòrics, ni la de Kirk Douglas. La

disemblança de Jacques Dutronc, respecte del van Gogh de la pintura i de la imatge

llegendària del cinema, fa emergent exclusivament la presència de l'actor. Jacques

Dutronc és Jacques Dutronc ficat a la pell d'un fallit home pintor. L'actor encarna un

nou van Gogh d'aparença fràgil i anodina, el seu és un físic que convergeix amb

l'adscripció antillegendària del director i participa a retallar la dimensió artística del

personatge. El do carismàtic del Dutronc actor és una interpretació minimalista i un

posat impertorbable que remarca la contundencia de la seva simple presència, la qual

resulta transgressora de la intensitat de van Gogh establerta en el cinema pel model

precedent. No val a Dutronc altra implicació que portar el personatge dins seu:

interioritzar la desesperança d'un home incomprès i la incomprensió, recordem, és un

dels motius constitutius de la llegenda de van Gogh. De fet, amb l'abandonament del

director a la vivència interna de l'actor, Dutronc assaja l'abandonament que van Gogh

podia haver experimentat del món i del favor del públic. Dutronc encarna l'orfandat

d'un home que es diu Vincent van Gogh i la seva entrega tàcita a la vivència de dolor,

com la mateixa humanització dolorosa del mite, és hagiogràfïca: davalla vers l'aspecte

sacrificial de la llegenda que apel·la al fenomen de la culpabilitat. Com sabem, la culpa

és un mecanisme bumerang de tota llegenda que parla de la incomprensió d'un temps
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pretèrit i la naturalització del sacrifici del pintor a Van Gogh la retorna al públic, encara

que Pialat defugi la llegenda de l'èpica artística i el seu personatge no sigui cap asceta

model de santedat, sinó un mortal que assumeix el pecat de la carn259.

El tractament de la figura del pintor en les tres pel·lícules participa de manera

transversal en la història dels discursos cinematogràfics de la ficció. Del melodrama

d'origen teatral de Vincente Minnelli a la visibilitat naturalista d'origen literari de

Maurice Pialat, passant per la faula onírica i de la veu popular a l'orient d'Akira

Kurosawa. El melodrama familiar en simbiosi amb el d'art de Lust for Life sintetitza,

de manera excepcional, el segell personal de Minnelli en el classicisme avançat: la

coneguda sobresignificació de la narració amb l'exuberància manierista de les formes.

L'estructura del film s'emparenta amb la dels films hagiogràfics: ressegueix les

anècdotes de les etapes vitals del pintor i el seu itinerari pels axis mundi on va rebre la

inspiració. El somni d'Els Corbs fabula el pintor van Gogh i també la capacitat del

cinema de projectar en la pantalla les imatge mentals. Kurosawa, com Mèlies, és un

visionari i malabar de les més extraordinàries fantasies: els seus trucs en el cinema de

finals del segle XX recreen les construccions de la pintura amb les de la imatge de

síntesi. A Van Gogh, Pialat empra un realisme modern cinematogràfic que es relaciona

amb la mirada primigènia i orgànica de Lumière. El film porta a terme l'exhibició

naturalista del visible: per una banda amplifica les accions i els detalls de la

quotidianitat i, per l'altra, allò més significatiu de l'home i del pintor ho simbolitza amb

l'absència que procura el fora de camp. La seva és una grafia que es basa en una

. 259. La sexualitat del pintor és l'element més divergent en la mirada dels tres directors a van Gogh.
Akira Kurosawa concentra la seva curta faula en l'experiència estètica i la sexualitat de l'home no hi té
cabuda. El biopic de Minnelli erigeix el model de santedat puritana en el cinema en desproveir de
carnalitat la persona del pintor. La dessexualització de l'home contribueix a la consolidació del mite
artístic desconnectat de les necessitats humanes i configura la visió ascètica de l'èpica artística
construïda al voltant del pintor. En el pol oposat, la visió de Pialat intensifica la sexualitat de l'home
amb encontres episòdics i funcionals. Van Gogh és en el film de Pialat un llibertí profà a qui
l'activitat sexual retorna a la condició terrenal. Pialat dialoga amb el model sexual de santedat instaurat
en el cinema per Lust for Life, un diàleg antagònic que subtratlla amb obstinació una pauta sexual
dilatada i anti-puritana.
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estricta noció d'autenticitat en el procés de representació -que de manera habitual

singularitza el treball del director- i que, a Van Gogh, impideix a Pialat de representar

el gest artístic del pintor davant la seva impossible autenticitat. Minnelli i Kurosawa, en

canvi, coincideixen a proposar-se una escenografia de l'experiència estètica de van

Gogh: Minnelli la relaciona amb la debilitat traumàtica del personatge que té l'origen en

el passat i Kurosawa amb la possessió creativa davant el futur pròxim de la mort. Els

dos diferents temps dimensionen de manera èpica el present pictòric de la

representació.

Els tres directors han utilitzat en els seus films la inspiració de la pintura. Minnelli i

Kurosawa la del pintor protagonista en uns decorats pictoralitzats, on naturalesa i

plàstica pictòrica juguen a confondre's en servitud de la plàstica cinematogràfica. En el

cas de Kurosawa, el director arriba a transformar la natura per la plàstica

-emblemàticament en la recreació de l'escenari que imita El pont de Langlois- i, la

mateixa pintura de van Gogh, pren el lloc del decorat i el seu ús naturalista la retorna a

l'estadi de model inspirador. En la pel·lícula de Pialat, el director defuig els colors, els

temes i els motius de van Gogh. La cromacitat del film és la de la llum de l'estiu al

nord de França que pintaven els pintors coetanis a van Gogh; el seu referent és la

plasticitat d'una naturalesa sempre habitada amb un renovat diàleg entre pintura

impressionista i cinema. El passat d'experiència pictòrica dels tres directors trasllada la

presència de la mirada de la pintura a la mirada cinematogràfica, però no afecta una

especial aparença de veritat en l'aproximació al gest artístic de van Gogh: el

plantejament de la versemblança en l'acte de pintar no té a veure amb l'antiga i comuna

pràctica, sinó que gaarda relació amb l'escenografia de cada director. Així, el que

Minnelli i Kurosawa assagen és la inversemblança del gest artístic del mite, contrària

de fet a tota possible versemblança, donat que la forma mediadora l'afecta en

profunditat. En el treball d'ambdós directors, la representació del gest artístic es troba

molt afectada per aquesta mediació sublimadora, la qual esquerda molt seriosament
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l'aparença de veritat. En canvi, el model de representació que assaja Maurice Pialat és

tan escrupolós respecte de l'autèntic gest artístic del passat, que l'acondueix a apostatar

de qualsevol possible representació. La no revelació amb la que s'enuncia el gest

artístic i la inferència del mateix a la qual obliga l'espectador, són exponent del

propòsit màxim del director respecte de la versemblança del gest artístic original.

Davant l'absència real de la presència i acció del gest artístic de van Gogh en el segle

XX, el cinema de Minnelli i Kurosawa l'exterioritzen en la forma mitificadora i Pialat

l'amaga en la privacitat del destí humà de la persona del pintor.

La locomotora és l'emblema al qual Minnelli i Kurosawa assimilen el gest artístic del

pintor. El mateix van Gogh ho va fer en la correspondència quan va escriure Treballo

com una locomotora. Minnelli recull la frase en un dels extractes de les cartes, que

llegeix la veu omnipresent de Théo en una escena de dedicació pictòrica de Vincent.

Kurosawa posa la mateixa frase en boca del personatge del pintor i la locomotora -el

motor locui-, s'erigeix en el símbol del gest artístic en aquelles imatges d'una màquina

de tren en blanc i negre que es juxtaposen a la mirada constructora del pintor. Tampoc

Pialat defuig la màquina de vapor que transporta viatgers, signe de progrés a les

acaballes del segle dinou, tot i que, a Van Gogh, Pialat es concentra en el tren com a

nexe d'unió i trànsit, sense cap altra connexió que pugui significar el pintor. Si per a

Minnelli i Kurosawa la cita al motor de combustió del tren té un sentit èpic, serveix a la

glòria artística de van Gogh, a Pialat, en canvi, el tren és l'objecte tòtem que situa el

context històric. El xiulet de la xemeneia de la locomotora és la remor de la

quotidianitat d'Auvers a finals del segle XIX en el film de Pialat, mentre que, el mateix

xiulet del tren, Kurosawa l'utilitza per cridar el pintor al seu destí d'experiència estètica

sense respir i com l'esbufec sonor de la capacitat creadora de l'artista, que es pot

escoltar quan el jove Akira retorna al museu i contempla la seva pintura. Al marge

d'aquestes diferències, tant Pialat com Kurosawa citen a Lumière amb la icona del tren:

210



al creador d'imatges cinematogràfiques rellevants que guarda relació arnb l'artista

protagonista, creador d'imatges pictòriques insignes.

El denominador comú que més es destaca en l'encarnació de van Gogh és l'evocació

del prototip de pintor flaneur de finals del segle XIX. El van Gogh cinematogràfic,

amb les teles, la paleta i el cavallet penjats a l'esquena, personifica el trànsit de l'artista

marxapeu que cerca els seus motius pictòrics en contacte directe amb la natura. La

mirada mitificadora de Minnelli i Kurosawa, i també la desmitificadora de Pialat,

coincideixen en la presència d'un personatge que camina. En les tres pel·lícules

predomina una imatge de van Gogh contrària al repòs i al descans: la verticalitat del cos

de l'artista es troba disposada a l'acció i l'impuls, i aquest és un primer signe evident

de l'actitud que el cinema assigna al pintor davant la vida i el fet artístic. L'acció d'estar

dret i de caminar del pintor és de signe expansiu en els films de Minnelli i Kurosawa:

configura una part de l'exterioritat del gest de l'artista, un posicionament corporal que

predisposa a l'artista a una pràctica pictòrica vehement i que té el mateix sentit heroic

de la recerca estètica. En el Van Gogh de Pialat, l'energia que fa avançar físicament el

cos de l'artista és, però, desganada i implosiva. Van Gogh és en aquesta pel·lícula un

pintor que té un moviment deambulant i incert: el seu caminar i estar físicament en el

món proposa un gest artístic més interioritzat i retret.

L'origen del gest artístic atribuït a van Gogh, com el del conjunt d'anècdotes vitals

sobre l'artista, es troba en el compendi d'aportacions successives de l'argumentació

biogràfica, de l'explanació crítica de la seva pintura i de l'extracte esbiaixat de

passatges íntims i propostes estètiques de la pròpia correspondència del pintor. De

manera que el discurs progressiu sobre el gest artístic de van Gogh s'engruixeix de les

interpretacions que basculen, alternativament, del pintor a la pintura i de la pintura al

pintor, legitimades per la utilització puntual de la veu de les cartes. Es consoliden així

idees uniformes basades en repetir el gest del pintor com el d'un ésser posseït per
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estats d'arravatament creatiu, d'emocionalitat extrema en l'experiència i de brusquedat

en el traç. A aquest discurs se suma, alhora, la projecció de disposicions

hagiogràfiques sobre l'art i l'artista que afecten profundament la noció del gest artístic

de van Gogh amb la imbricació d'experiència religiosa i creació artística; imbricació

queja apareix en les cartes escrites pel mateix pintor, però que ha estat particularitzada

amb intensitat i magnitud. La interpretació del gest artístic del pintor neix en aquesta

situació d'apropiació social que pateix la figura del pintor, amb el que comporta

d'insistència i de traïció per la desproporció i la magnificiència: de manera que el

context preponderant de llegenda artística condiciona, d'arrel, qualsevol possible

representació del gest artístic de van Gogh. Per tant, si bé confirmem que el gest

artístic de van Gogh es desprèn de la llegenda de l'artista i, d'aquesta llegenda, la

representació del gest hereta i recrea unes formes i uns tòpics donats, serà necessari

discernir i valorar en detall els dos diferents modes d'enunciar-lo amb els quals ens

trobem. Com hem fet notar en els capítols precedents, en els films de Vincente

Minnelli, Akira Kurosawa i Maurice Pialat apareixen dues propostes antagòniques per

a la representació del gest artístic de van Gogh: la renúncia de Pialat, que nega la

imatge de la pràctica pictòrica, i la representació explícita de Minnelli i Kurosawa. El

discurs de la visibilitat i també el de l'opacitat s'inscriuen en el context aclaparador del

mite artístic vigent, del qual no és possible deslliurar-se i, de fet, es vertebren com

dues propostes contraposades que responen a la mateixa situació de singularitat

artística de van Gogh: de tal manera que, mostrar o amagar el gest artístic del pintor a

la mirada de l'espectador seran formes antitètiques, però subordinades a la mateixa

condició llegendària de van Gogh.

Per desplegar la nostra conclusió, veiem primer com Vincente Minnelli i Akira

Kurosawa coincideixen a atorgar un gest artístic a van Gogh amalgamat per la llegenda

i com ambdós directors assumeixen el repte de fer-lo protagonista de la seva mirada.

De la tradició que va fixar els temes i els valors de les biografies dels artistes plàstics a
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l'Antiga Grècia -una genealogia, com sabem, destinada a l'heroïtzació dels artistes-

Minnelli i Kurosawa rescaten per a van Gogh algunes d'aquestes anècdotes clàssiques:

com la magnificació de la capacitat creadora del pintor, la insistència d'una vida

dedicada amb esforç a l'expressió artística, així com una consciència que renuncia al

vincle amb la realitat i el desig de la mort quan el pintor creu que ha fracassat

artísticament. La visibilitat del model de Minnelli i Kurosawa es fonamenta en la

gesticulació del personatge del pintor i es basa en una posada en escena de la pràctica

pictòrica com una experiència d'inspiració i passió -provinent de l'estat de gràcia

artística de la senda de la possessió platònica i refrendada per l'arquetipus de geni del

moviment romàntic- la qual ambdós directors es miraran de forma ritual en les seves

pel·lícules. Aquest tipus de representació ritualitzadora cerca la funció significant

pròpia del ritus: magnificar el gest de l'artista i la capacitat creadora del mite van Gogh.

El protocol de la possessió artística que espectacularitza el gest artístic de van Gogh a

Lust for Life, recolzat en la gesticulació de l'actor que dibuixa o pinta ostentosament,

comença per mantenir la distància vers la gestualitat explícita de l'acte de pintar, per

acabar aproximant-se a la mà i el pinzell una única vegada, just abans del suïcidi. Al

llarg de la biografia, les escenes de pràctica es reiteren en uns espais que

sobresignifiquen els models i els colors pictòrics de van Gogh. El conjunt visual

estetitzat enalteix l'acte creatiu i la música del melodrama el reforça en el mateix sentit

èpic. El model pictòric de la natura, la tela en procés i la imatge de l'obra catalogada

esdevenen, amb variades disposicions, al·legories del gest de l'artista. La lloança de

l'heroi pintor s'avala alhora amb la lectura de frases aïllades de la correspondència del

pintor amb el seu germà Théo; el garant que dóna credibilitat a la representació de

l'estat de gràcia artística del van Gogh minnellià. El protocol de possessió artística de

van Gogh en el film de Kurosawa es concentra en la representació del gest en una sola

escena de pràctica, on el model pictòric de van Gogh és present en la llum i els colors

de l'indret, i no mostra ni el carbonet ni la mà del pintor. Malgrat que Kurosawa no
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mostri el detall de la mà o del carbonet, el director fa palès el gest de van Gogh amb

una demostració de proximitat que deixa l'acció de les mans fora de camp i enquadra,

en el centre del pla, la mirada en el rostre del pintor. Per al director, la mirada és la més

genuïna representació del gest artístic de van Gogh, la concreció de la seva capacitat

constructora d'imatges que assumirà la materialització del gest de l'artista. El clímax

del gest artístic de van Gogh en Els Corbs sorgeix per mitjà d'una retòrica fílmica,

basada en l'expressionisme del propi mitjà, que opera el sostingut de l'estat de gràcia

artística del pintor. Minnelli i Kurosawa experimenten una peculiar empatia a l'hora de

representar el gest artístic de van Gogh amb semblant tractament heroic que defuig

l'il·lusionisme naturalista. Els dos directors coincideixen a ritualitzar la posada en

escena del gest de l'artista amb una fugida de la realitat: en un espai-temps de ritus, on

la música és responsable d'impregnar d'emoció les escenes amb la melodia del tracto.

La representació de la recerca estètica de van Gogh a Lust for Life i Els Corbs

coincideix també amb la representació del penediment artístic del pintor per l'obra

imaginària. La pulsió de superació que mena el penediment estètic del pintor en

ambdós films s'expressa en la mateixa voluntat del personatge de reprendre la pràctica

i el gest, el retoc i la pinzellada, on rau un progressisme de perfectibilitat pictòrica;

mostra paradigmàtica del canvi i avenç estètic sense fi que conforma la història de la

pintura a Occident. El tractament del penediment artístic de van Gogh a Lust for Life es

contraposa a la bellesa d'un decorat que es troba modelat per l'artifici. La bellesa

estetitzada de l'entorn eleva l'emoció de la contricció estètica de van Gogh pel contrast

del fons idíl·lic. Aquest contrast entre el turment del pintor i la irrealitat del fons

260. La representació del gest artístic de van Gogh de Minnelli i Kurosawa guarda afinitats amb la
representació del gest artístic del pintor inventat per Scorsese a Life Lessons. Si bé es poden trobar
similituds entre les representacions que porten a cap Minnelli, Huston, Mizoguchi i, fins i tot,
Schnabel, el parentiu més destacat de la resolució que elaboren Vincente Minnelli i Akira Kurosawa de
van Gogh es troba en Martin Scorsese. Recordem que els tres directors coincideixen en una
ritualització cinematogràfica del procés de creació en clau d'experiència de possessió i arravatament
creatiu.
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serveix a la recreació del penediment estètic del mite artístic i és determinant per

visualitzar la llegenda del gest artístic de van Gogh en el cinema i avalar la seva

capacitat creadora. El mateix Akira Kurosawa recrea el turment del penediment estètic

del mite de van Gogh en la irrealitat plàstica del somni. El personatge de van Gogh en

Els Corbs parla més que pinta. En els seus mots, que solament empra per parlar de la

seva dedicació pictòrica, es condensa el penediment estètic que Kurosawa atribueix a

van Gogh: un soliloqui en el qual el director destil·la l'epopeia de la grandesa artística

del geni. La insatisfacció del pintor en la seva infatigable pràctica porta afegida la

bogeria com un penediment estètic d'heroïcitat artística: quan Kurosawa posa en boca

del personatge del pintor No aconseguia pintar l'orella dreta [en un autoretrat], així que

me la vaig tallar i la vaig llençar. Una explicació de la mutilació que la relaciona, a la

vegada, amb l'idealisme del geni que sotmet el món empíric a la seva representació i

amb el martirologi dels sants: en lloc de cenyir-se al retoc matèric del traç en la tela, el

penediment estètic de van Gogh en Els Corbs provoca el retoc físic del propi cos del

pintor. El penediment estètic del van Gogh de Kurosawa, com el del van Gogh de

Minnelli, comporta la tragèdia de la limitació humana que impedeix l'acompliment total

de l'ideari del geni i es veu influït pel model de penediment sacrificial dels sants: en les

pel·lícules d'ambdós directors, la recerca estètica per a la consecució pictòrica

comporta un penediment artístic de signe hagiogràfic.

Vincente Minnelli i Akira Kurosawa es fan ressò de la tradició de la metàfora que des

dels temps pre-helènics relaciona la vida i l'obra de l'artista. Ambdós l'utilitzen amb

profusió, a més d'aprofundir, en la visibilitat del cinema, el nexe d'unió de l'obra amb

el gest artístic de van Gogh. A Lust for Life, la narració de les anècdotes vitals del

pintor indueix a una equivalència entre vida i expressió artística, entre vida i obra.

Aquesta assimilació es torna clau en les pel·lícules que construeixen una imatge mítica

dels artistes, les quals revisiten en forma de nou espectacle popular l'antic lligam de

vida i obra de la llegenda i de la historia escrita. Si Minnelli utilitza les teles en procés i
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les obres catalogades com al·legories continuades del gest, per a Kurosawa l'obra és la

relíquia que rescata la presència de l'artista en el museu i el símil del gest artístic de van

Gogh que resta atrapat en el traç matèric a l'interior de les teles. De manera que

ambdós directors assimilaran el gest de van Gogh a la tangibilitat de la pintura que

perdura després de la mort del pintor. Aquesta explicació mútua d'obra i gest

comparteix un origen mític i, al mateix temps, hagiogràfic, ja que ambdues propostes

transfereixen un sentiment religiós a la inspiració, la pràctica pictòrica i la mateixa

pintura de van Gogh.

L'altra cara de la moneda, pel que fa a la pressió llegendària en el tractament de la

figura de van Gohg, la trobem en la renúncia a la representació del gest artístic del

pintor per part de Maurice Pialat. El refús del director a l'heroïcitat artística del

personatge protagonista opera un transferiment del mite artístic a la tangibilitat de la

vida quotidiana; una espècie de domestització del pintor que, en fer-lo humà, corrent i

vulgar, el fa pròxim als espectadors. La desmitificació singularitza així l'home en un

model diferent d'exemplaritat, que fa epopeia dels valors irreductibles de la persona;

una exemplaritat de la condició humana -en al·lusió al títol del llibre que la pensadora

Hannah Arendt dedica a la reflexió sobre l'ésser humà en el món contemporani-261.

Aquesta naturalesa domèstica del van Gogh pialatià és propera a la intersubjectivitat

hagiogràfica que cerca la presència de la persona i, a més a més, aquesta representació

de la persona s'oposa a la visibilitat de la seva obra. La negació de l'espai fílmic a la

pintura de van Gogh obvia l'hermenèutica de l'obra i desmembra la pintura del seu

creador: separa creació i creador, l'home del pintor. El director Maurice Pialat tracta de

tu el pintor van Gogh, no l'idealitza ni s'identifica amb ell, la seva mirada se situa de

personatge al seu voltant en el món físic de la gravetat, dels sentiments i del plaer

terrenal de la carn. El punt de vista de Pialat comporta una denúncia de la llegenda de

261. L'obra comporta una crítica a la idolatria del geni. ARENDT, H. (1993)
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l'artista: el personatge de Vincent contra el personatge de van Gogh, contra el pintor

conegut pel públic amb el nom de van Gogh, que no és el Vincent que signava les

teles, sinó el van Gogh vangoghuitzat. La celebració del gran home en definitiva,

l'accés a compartir el seu sofriment en l'escorça de la terra, que és també una manera

indirecta de celebrar l'artista, participa per mèrits propis de l'apropiació i obertura

social de la figura de van Gogh. Pel que fa als excessos que rodegen la llegenda de van

Gogh, el procediment de Pialat és ambivalent en els resultats: per una banda, s'absté

de l'estigma llegendari que assimila l'obra a la persona que la va crear i, per l'altra,

incideix en l'excés de la dimensió biogràfica, en l'excés de la celebració personalista i

en l'excés de la dimensió hagiogràfica desplaçada a la persona, tot i que no la desplaci

a l'artista.

L'esperit naturalista del realisme amb el qual Pialat construeix el film té el designi

d'ampliar els detalls insignificants i de reduir les accions significants: l'ocultació del

gest de l'artista en el fora de camp cinematogràfic es comporta com la més gran

significació d'aquest gest, que té una implicació dramàtica en el camp i és l'eix que de

fons vertebra i dóna sentit a la narració biogràfica dels dos darrers mesos de la vida

d'un home, que l'espectador sap d'entrada que no és qualsevol. No oblidem que el

títol, Van Gogh, dimensiona l'obra del creador i vetlla perquè l'espectador tingui

present de qui és la vida que veu en la pantalla. El fora de camp pronuncia el treball

creatiu del pintor amb el secret; una el·lipsi constant que ens proposa sobreentendre el

gest artístic en unes escenes on la diègesi de la vida del pintor sobrepassa la dedicació

estètica i banalitza l'acte de pintar. Pialat redueix a l'extrem el camp de la pràctica

pictòrica, anul·la la seva visibilitat i eixampla el de la inferència de l'acció amb el

personatge del pintor i la mirada de l'espectador: dues poderoses i irreductibles

presències que es mostren capaces de fer creïble l'acte de pintar en la total absència de

la seva representació. Solament el detall -a l'inici del film- d'un pinzell que deposita

pintura en una tela lloa l'acte de creació pur, sense el creador. Aquesta ocultació del
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gest artístic del pintor a Van Gogh neix de la mateixa condició mítica del pintor, obeeix

al context primer i dominant de la llegenda, justament contravenint-la amb la

humanització del mite que simbolitzarà la carència d'inscripció de l'acció pictòrica que

ha fet famós l'artista.

Si Maurice Pialat posa en escena una espècie d'antítesi del cànon que Minnelli estableix

en el cinema, per filmar l'acte de pintar de van Gogh, Kurosawa coincideix amb

Minnelli en una representació ritualitzadora del procés de creació, que exalta l'original

ritual artístic del pintor i el converteix en el d'un artista mític. Minnelli i Kurosawa

espectacularitzen el gest artístic de l'heroi pintor per la forma remarcada i emocional

d'enunciar-lo; una demesia i desproporció que es correspon a l'idealisme del geni

contemporani, figura a la qual ambdós directors remeten el mite artístic de van Gogh i

amb la qual participen de la consolidació de l'ésser utòpic i extraordinari en qui s'ha

convertit Vincent van Gogh al llarg del segle passat. La visibilitat del gest artístic de

Vincent van Gogh i la seva negació s'exposen clarament com resolucions antitètiques,

però les dues degudes a l'existència de la llegenda de van Gogh: com tota mediació

sobre la figura del pintor, la representació cinematogràfica del gest artístic del pintor es

veu afectada, sense possible escapoliment, per la densitat i superposició de les

intersubjectivitats que tramen la llegenda de van Gogh i mantenen, de manera

continuada fins a dia d'avui, la seva existència oberta. De tal manera que les propostes

només poden inscriure's en el si d'aquesta tradició, ja sigui de mode assertiu com

faran Vincente Minnelli i Akira Kurosawa -incidint en la magnificado imaginària de

l'artista- o, de mode antagònic -amb vocació d'antilogia de l'heroisme artístic- com

serà concebut per Maurice Pialat262. Així doncs, l'expressió cinètica del gest artístic de

262. La gran majoria de films sobre el pintor -que poden ser consultats en l'Annex- pertanyen al mode
assertiu d'inserir-se en la tradició de la llegenda de van Gogh. El mode antagònic l'inaugura
tímidament, però amb claredat, Mai Zetterling, l'any 1972 a Vincent the dutchman: el docudrama
revela el dispositiu cinematogràfic i enuncia l'operació mediadora. Dues ficcions, Vincent, 1984, de
Terese Panoutsopoulos i Besuch bei van Gogh, 1985, de Horst Seemann, critiquen de manera satírica
la condició llegendària del pintor i la inflació del valor econòmic de les seves obres. Vincent and Théo,
1990, de Robert Altman, participa amb ambigüitat dels dos corrents: contrasta el passat de penúria dels
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van Gogh es veu sotmesa a la condició de mite artístic del pintor: la mirada llegendària

i la negació d'aquest esguard obeeixen a la mateixa i aclaparadora circumstància de

singularitat artística del pintor; visible i invisible s'agermanen en la preservació de la

memòria artística de Vincent van Gogh.

germans van Gogh amb l'avui d'inflació econòmica de l'obra i, alhora, manté l'investiment llegendari
del pintor. Entre els documentals, Vincent van Gogh, der weg nach courrières, 1989, de Christoph
Hühner i Gabriele Voss, que utilitza un diàleg crític entre el passat del creador i el present dels
directors; Van Gogh, la revanche ambiguë, 1989, d'Abraham Segal, se centra en l'admiració social per
van Gogh i en els portantveus que se'n fan mediadors; finalment, J'accuse van Gogh, 1992, de Gary
Johnstone i Griselda Pollock, amb l'objectiu de desemmascarar el mite artístic de van Gogh a partir
d'una lectura materialista.
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9.1.- CARTOGRAFIA DE LES PRODUCCIONS SOBRE VINCENT

VAN GOGH.

Vincent van Gogh on Film and Video, a review 1948-1990 és un catàleg de les obres

realitzades sobre la figura i l'obra del pintor holandès, publicat per la Fondation Van

Gogh en ocasió del Vincent Van Gogh Filmfestival. El Vincent Van Gogh Filmfestival

es va celebrar el mes de juny de 1990 a Amsterdam organitzat per la Fondation Van

Gogh i el Holland Festival amb motiu dels actes commemoratius del centenari de la

mort de Vincent van Gogh. La recerca dels materials existents, duta a terme per Kees

Pinxteren i Lidwien Pensionen, cataloga de manera cronològica fins un total de 84

obres amb la inclusió de la fitxa tècnica i una breu sinopsi, de les quals n'hem fet una

primera relació en grans apartats genèrics, amb algunes noves inclusions i una exclusió

que argumentarem.

Documental/Cinema-Vídeo

- 1948 VAN GOGH, Alain Resnais, Robert Hessens, França, Films du Panthéon.
Premi de la Biennal de Venècia el 1948 i Óscar de l'Acadèmia de Hollywood al
millor documental el 1950

-1952 LA FOLLIA DELLÀ NOTTE, Gian Luigi Rondi, Itàlia, Documento Film
-1952 VINCENT VAN GOGH, Jan Hulsker, Holanda, Profílti. "Certificate of

Mérite" a Edimburgh el 1953
-1961 PRESENCE PROTESTANTE:

1. VAN GOGH, L'EVANGELISTE
2. VINCENT AU BORINAGE, J. Cabries, J. l'Hôte, Marcel Gosselin,
França, SFP/TF1

- 1961 VINCENT VAN GOGH, A SELF-PORTRAIT, Ray Gamer, Estats Units,
NBC News

- 1964 VAN GOGH, Michael Gill, Gran Bretanya, BBC TV
- 1965 BONNES ADRESSES DU PASSE, VAN GOGH, R. Bernard, França, INA
- 1969 DANS UN TRAIN POUR UNE ETOILE; VAN GOGH, Y.A. Hubert,

França, INA
- 1970 LES PRECURSEURS, P. Alibert, B. Dorival, França, INA
- 1971 LES LUMIERES ET LES ROUTES, P. Brunet, R. Motte, França, INA
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1971 CANVAS, Michael Dibb, Gran Bretanya, BBC TV
1971 VINCENT, Dick Riley, Estats Units, KRÖN TV
1972 VINCENT VAN GOGH; HET AVONTUUR VAN EEN VERWOEST

LEVEN, Renaat van Dessel, Bélgica, Renaat van Dessel
1973 VINCENT, Ian McMillan, Holanda, Forum Filmmakers BV
1973 EEN ZEKERE VINCENT, Wim Smite, Holanda, Theater Klanken Beeld
1974 WÄRE VAN GOGH HEUTE HEILBAR?, Ernst von Khuon, Alemania, SWF
1975 L'AVENTURE DE LA LUMIERE:

LLA TERRE DU NORD
2. LE FEU SOLAIRE, Max-Pol Fouchet, França, RTF

1975 JE SUIS VINCENT LE HOLLANDAIS, Maurice Failevic, França, INA
1975 VINCENT'S FOWLER, Jean-Olf Lammers, Holanda, Anthony van der Putten
1975 SECOND HOUSE; VAN GOGH IN ENGLAND, Edwin Mullins, Gran

Bretanya, BBC TV
1977 VINCENT, Richard Hock, Holanda, Cinecentrum Holland
1977 VINCENT'S OTHER POSTMAN, Keith Spencer Felton, Estats Units,

Cinema Dix Francs
1978 EEN VAN GOGH AAN DE MUUR, Digna Sinke, Holanda, NOS TV
1979 FAIRE GOÛTER L'ART DE VAN GOGH, Daniel Hameline, França, INA
1979 THE VIEW FROM THE EDGE, David Cheshire, U.K., BBC TV-Time Life

Films-RM Arts
1980 A SHEER SUN, Samuel Ivaska, Txecoslovàquia, Czechoslovak TV
1980 LIRE C'EST VIVRE; LETTRES A THEO, Pierre Dumayet, Hervé Basle,

França, Antenne 2
1980 ONE HUNDRED GREAT PAINTINGS: OUTDOOR CAFE AT NIGHT,

Peter Adam, Gran Bretanya, BBC TV-RM Arts
1980 ONE HUNDRED GREAT PAINTINGS: A SELF-PORTRAIT, Peter Adam,

Gran Bretanya, BBC TV-RM Arts
1981 PROVENCE ET PEINTURES AU SOLEIL, J. i N. Rouzier, França, INA
1983 KEATING ON PAINTERS: VAN GOGH, Richard Fawkes, Gran bretanya,

Channel Four-Moving Picture Co.
1984 MODERN ART AND MODERNISM; MANET TO POLLOCK: VAN GOGH,

Fred Orton, Griselda Pollock, Gran Bretanya, BBC TV
1984 IN A BRILLIANT LIGHT: VAN GOGH IN ARLES, Gene Searchinger,

Estats Units, Equinox Film
1985 VINCENT VAN GOGH 1853-1890; EIN LEBEN IN BILDERN UND

BRIEFEN, Franz Baumer, Alemania, Bayerischer Rundfunk
1985 VAN GOGH, Y. Nakamura, Japó, CBS
1985 A DUTCH NATIONAL PARK, John i Douwe Fernhout, Holanda, Chanovski
1985 VINCENT: A DUTCHMAN, Christopher Higham, Estats Units, Home Vision

/Metromedia Inc
1987 DE VERDWIJNING, Hans Keller, Holanda, NOS TV
1987 VINCENT IN BRABANT, Jellie Dekker, Holanda, NOS TV
1988 WARUM ERSCHOSS SICH VINCENT VAN GOGH?, Harald Hohenacker,

Alemania, Bayerischer Rundfunk
1988 VAN GOGH A PARIS, André Labarthe, França, Art Productions/Musée

d'Orsay/La Sept
1988 VAN GOGH A ROMA, Lino de Seriis, Renato Marchitelli, Itàlia, Studio

Universitario "La Sapienza"/ISEF
1988 DREAMS OF BEAUTIFUL JAPAN, Hideo Kado, Norihiro Nishimatsu,

Japó, NHK
1989 VINCENT VAN GOGH; DER WEG NACH COURRIERES, Christoph

Hübner, Gabriele Voss, Alemania, Christoph Hübner Filmproduktion
1989 UN ARTIST ETRANGER, Maité Beauquis, França, Ad hoc Productions
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-1989 VAN GOGH, LA REVANCHE AMBIGUË, Abraham Segal, França, Video
13 /CNRS Audiovisuel. Primer Premi del Festival Internacional de
Documentals de Nyon el 1989

-1989 VINCENT VAN GOGH, Paul van den Bos, Holanda, Signum Productions
-1989 VINCENT VAN GOGH; AN EXPLOSION OF COLOURS, Ludy Kessler,

Suïssa, Rincovision
-1990 VAN GOGH, AN EXHIBITION, René van Gijn, Holanda, NOS TV
-1990 VINCENT TERUG IN ARLES, René van Gijn, Holanda, NOS TV
-1990 IN THE FOOTSTEPS OF VAN GOGH, Harry Pot, Holanda, Video

International Projects
- 1990 VAN GOGH; EEN MUSEUM VOOR VINCENT, Elias Marroquin, Holanda,

La Linea Corporate Communications BV
- 1990 ANALYZE LOVERS; THE STORY OF VINCENT, Les Levine, Estats Units,

Les Levine/Mickery
- 1992 J'ACCUSE VAN GOGH, Griselda Pollock, Gary Johnstone, Gran

Bretanya, Channel Four
- 1993 PALETTES: VINCENT VAN GOGH. LA HAUTE NOTE JAUNE,

Alain Jaubert, França, La Sept Arte/Delta Image/Musée d'Orsay. Millor
Documental de Creació, Scam, París 1994

Docudrama

-1972 VINCENT THE DUTCHMAN, Mai Zetterling, Gran Bretanya, BBC TV /
NET USA

- 1980 MON CHER THEO, Max Gérard, França, SFP
-1987 VINCENT: THE LIFE AND DEATH OF VINCENT VAN GOGH, Paul Cox,

Australia, Illuminations Films
-1988 LES IRIS DE SAINT-PAUL, Renée Darbon, França, FR 3/RTBF
-1990 A MAN HEADING FOR THE SUN; THE LIFE OF VINCENT VAN GOGH,

Toshikazu Tanaka, Japó, TV Asahi

Ficció/Cinema

-1956 LUST FOR LIFE, Vincente Minnelli, Estats Units, MGM. Oscar de
l'Acadèmia de Hollywood a Anthony Quinn com a millor actor secundari

-1981 LE VOYAGE DU HOLLANDAIS, Charles Brabant, França, ORF
-1985 BESUCH BEI VAN GOGH, Horst Seemann, Alemania, GmbH/ZDF/DEFA

Film
-1985 LA COULEUR ENCERCLÉE, Jean i Serge Gagné, Les Films du Crepuscle
-1990 VINCENT AND ME, Michael Rubbo, Canadà, Les Productions La Fête
-1990 MEMORIES FROM THE GARDEN OF ETTEN (LA VEILLEE), Samy

Pavel, Franca-Bélgica, Heliopolis Film/Triplan Production/Alain Keytsman
Productions

-1990 VINCENT AND THEO, Robert Altman, Holanda (film i sèrie TV de quatre
capítols), Central TV/La Sept/Vara TV/Sofica/Valor

- 1990 CROWS - AKIRA KUROSAWA'S DREAMS, Akira Kurosawa, Estats
Units i Japó, Kurosawa Productions/Amblin Entertainment/Industrial Light
and Magic. Oscar Honorífic de l'Acadèmia de Hollywood a Akira Kurosawa

- 1991 VAN GOGH, Maurice Pialat, França, Erato Films/Studio Canal Plus/Films
A2/Fi!ms du Livratois. César du meilleur acteur a Jacques Dutronc el 1991



Ficció/TV

-1973 VINCENT, DE EVANGELIST, Ruud Schuitemaker, Holanda, IKON TV,
-1981 VINCENT; THE STORY OF A HERO, Leonard Nimoy, Estats Units, The

Guthrie Theatre/ABC Video Enterprises Inc. (monòleg teatral)
-1983 UNDER THE HAMMER, Richard Wilson, Gran Bretanya, BBC TV
-1984 VINCENT, Terese Panoutsopoulos, Àustria, Sammlung Friedrichshof

Producction
-1989 VAN GOGH, Veli-Matti Saikkonen, Finlàndia, Yleis Radio/Finnish

Broadcasting Co.
-1989 PROYECTO VAN GOGH, Zbyszek Olkiewicz, Carlos Sarrio, Espanya,

Cambaleo Teatro (enregistrament vídeo d'una obra de teatre)
-1990 BY THE ROADSIDE (VINCENT VAN GOGH EN DE ANDEREN), Jan

Keja, Holanda, NOS/BRT/RM Arts, (sèrie de quatre capítols)
- 1990 VINCENT, Rob Prass, Holanda, NOT Production (sèrie de tres capítols)
-1990 VAN GOGH, Anna Benson Gyles, Gran Bretanya, BBC TV
- 1991 VINCENT 2, LE RETOUR, Xavier Coton, França, La Sept Arte. Grand

Prix Festival de Prades el 1991 i Label et Prime à la Qualité du CNC

Animació

-1988 GALAXIES, Eric Reyner, Jocelyn Gómez, França, Eric Reyner, Jocelyn
Gómez

-1989 THE BEDROOM, Maarten Koopman, Holanda, Maarten Koopman. Premi del
Jurat al Festival de Cannes el 1990

-1989 STARRY NIGHT, Vera Vlajic, Iugoslàvia, Vera Vlajic
- 1990 VINCENT, Bruce Gray, Holanda, Bruce Gray
- 1999 LOS GIRASOLES, José i Manuel Lagares, Espanya. Premi Goya

d'Animació l'any 2000

Enregistrament de Concerts

-1978 VAN GOGHIANA, Wilhelmina Hoedeman, Holanda, NOS TV
-1986 LETTERS TO THEO, Anne Makower, Irlanda (òpera), RTE
-1986 THE YELLOW HOUSE, Leonard Shapiro, Estats Units (obra de teatre

musical), The Shaliko Co.

Enregistraments de Dansa

-1985 VAN GOGH; THE ARTIST IN LONELINESS, Shizumi Manale, Estats
Units, Shizumi Manale

-1988 VINCENT; AN ENCOUNTER WITH THE ARTIST IN MUSIC AND
DANCE, Karel Braun, Holanda, Peter Dekker Audiovisuals

Del total de les 84 obres que contempla la recerca -recordem, datada el juny de 1990-

n'hi hem afegit sis més, relacionades en negreta i cursiva. Aqüestes noves inclusions

s'esdevenen pel ressò i significança de les obres. Dues ficcions cinematogràfiques,
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una del mateix 1990, l'episodi Crows d'Akira Kurosawa's Dreams i el Van Gogh de

Maurice Pialat de l'any 1991. Una ficció televisiva, Vincent 2, Le retour de Xavier

Coton també de 1991 -emesa a la Nit Temàtica de la cadena franc-alemanya Arte

dedicada a van Gogh el 4 d'octubre de 1998- i l'animació en plastilina Los Girasoles

de José i Manuel Lagares de l'any 1999. Dos documentals televisius, J'accuse van

Gogh de Griselda Pollock i Gary Johnstone de 1992 -figura en la col·lecció de

l'IMPUT del mateix any- i Vincent van Gogh. La haute note jaune de la série Palettes

de gran difusió a la televisió francesa d'Alain Jaubert i de l'any 1993. De la recerca

original hem obviât Oviri; the wolf al the door, 1986, de Henning Carlsen, pel·lícula

danesa que té per subjecte Paul Gauguin i on van Gogh apareix de manera episòdica;

com també ho fa en d'altres films263. En sumar les primeres sis obres i restar aquesta

darrera, tenim un nou total de 89 obres, del qual en termes d'estadística, a partir del

1990, no és real el seu percentatge, ja que no es basa en una recerca sistemàtica com

fins aquesta data.

9. 1. 1. - Perspectiva de les obres documentals i de ficció.

Els quatre films invisibles ^4, juntament amb les 89 produccions comptabilitzades

entre cinema i vídeo que sumen documentals i ficcions, ens parlen d'un dels pintors

més focalitzats com a subjecte i tema en la història de la imatge en moviment. Diem

més i no el que més, perquè van Gogh no deixa d'ocupar un segon lloc en la

classificació de pintors que compten amb un total més elevat d'obres audiovisuals.

263. Van Gogh apareix per exemple en algunes escenes de Moulin Rouge, 1952, de John Houston i
Toulouse-Lautrec, 1997, de Roger Planchón. En el primer film hi apareixen a més, Seurat i Anquetin,
en el segon, a part de van Gogh, hi figuren en algun episodi Degas, Emile Bernard i Renoir.

264. Ens referim als projectes esmentats en la Introducció: el d'Edmon Gréville de l'any 1938, els de la
Warner Bros i la M.G.M. dels anys 1945 i 1946, respectivament, i el de Jean Renoir amb Cesare
Zavattini de l'any 1953. L'epítet film invisible és la manera amb què coneixem des de 1995 els
projectes de films no realitzats, quan Christian Janicot publica Anthologie du cinema invisible: 100
scénarios pour WO ans de cinéma. París: Jean-Michel Place.
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Encara que en el catàleg holandès se cita que van Gogh és el primer -seguit per

Rembrandt en el rànquing mundial- només cal recordar les 170 produccions

catalogades sobre Picasso fins al 1991^65> en ies quals encara hi manca la

superproducció de James Ivory, Surviving Picasso del 1996. En el cas de van Gogh,

el que sí sobresurt com un fet distintiu en relació a d'altres pintors és el nombre de les

produccions de ficció, on es posa en escena la figura de l'artista en un drama i un

personatge.

Amb la finalitat de seguir l'evolució i copsar l'augrnent de les produccions, tot seguit

relacionem el conjunt d'obres documentals i de ficció en funció del seu nombre i data

de producció per dècades, incloent els docudrames dins la categoria de ficció:

265. Catalogació duta a terme per Marie-Laure Bernadac i Gisèle Breteau-Skira amb el títol de Picasso
à l'écran, publicat a París el 1992 pel Centre Georges Pompidou i Editions de la Réunion des Musées
Nationaux en ocasió de la 3e. Biennale internationale du film sur l'art. L'elaboració d'aquesta
videofilmografia sobre Picasso pren com a punt de partida el treball de Carlos Fernández-Cuenca de
títol Picasso en el cine también, publicat el 1971 a Madrid per l'Editora Nacional.
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Documentals Ficció

1948 1

-1952
-1956

-1961
-1964
-1965
-1969

-1970
- 1971
-1972
-1973
-1974
-1975
-1977
-1978
-1979

-1980
-1981
-1983
-1984
-1985
-1986
-1987
-1988
-1989

-1990
-1991
-1992
-1993
-1999

2

2
1
1
1

1
3
1
2
1
4

1
2

4
1
1
2
4

2
4
5

5

1
1

1

1
1

1

1
2
1
1
3
2
1
3
4

9
2

1

-1 obra documental en la
dècada dels anys quaranta.

- 3 obres, 2 documentals i 1
ficció en la dècada dels
cinquanta.

- 5 obres documentals en la
dècada dels anys seixanta.

- 20 obres, 17 documentals i 3
ficcions en la dècada dels
setanta.

-41 obres, 23 documentals i 18
ficcions en la dècada dels
vuitanta.

- 19 obres, 7 documentals i 12
ficcions en la dècada dels
noranta.
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Els tres documentals catalogats dels anys quaranta i cinquanta són el reflex de la

consolidació del documental d'art sobre pintura que s'inicia un cop acabada la II

Guerra Mundial. La biografia documental de Resnais i Hessens, Van Gogh, 1948,

serà un dels màxims exponents de la dramatització de la pintura i pel que fa a la

primera ficció biogràfica, Lust for Life, 1956, de Vincente Minnelli, aquesta esdevé un

referent i model irrevocable per a posteriors films biogràfics sobre van Gogh. Els 5

documentals catalogats en la dècada dels anys seixanta inicien una lenta progressió de

la producció esperonada per les televisions. Aquesta tendència és clarament la

protagonista en la dècada següent, 17 documentals i 3 ficcions en els anys setanta que

assenyalen ja tres països com els grans focus de producció des dels organismes

públics o televisions nacionals respectives: Holanda, França i Gran Bretanya. El

docudrama Vincent the Dutchman, 1972, de Mai Zetterling i producció de la BBC, és

l'obra més original de la dècada en fer ostentació del dispositiu tècnic i artístic del

rodatge que enuncia el film com a mitjà.

Els anys vuitanta són els de la gran eclosió d'obres sobre van Gogh; la popularitat del

pintor ex tesa arreu i la publicitat de la celebració del centenari de la seva mort el 1990,

van fer augmentar les produccions al llarg d'aquests deu anys, amb un total de 42

obres catalogades, 23 documentals i 19 ficcions. Països com el Japó, Estats Units, o

bé del nord i centre d'Europa es van llançar a l'aventura de fer la seva pròpia visió i

retrat en molts diferents gèneres i disciplines, però segueixen sent Holanda, França i

Gran Bretanya els impulsors del més gran nombre d'obres266. Cal remarcar tres

ficcions en els vuitanta, Vincent, 1984, de Terese Panoutsopoulos pel seu postulat

266. Del total de les 88 produccions, 22 són originàries d'Holanda, 21 de França i 12 del Regne Unit.
D'aquestes 12 últimes, 10 pertanyen a la BBC TV. La relació entre les obres sobre l'art, els artistes i
els centres de producció televisius i museístics en aquests països pot ser consultada en les obres
següents: Télé-Musée, publicació dels textos del simposi celebrat amb motiu de l'Any europeu del
cinema i la televisió a cura de Geneviève Becquart i Simone Blazy, Lille: Éditions de l'Albaron, 1990.
Arts TV. A history of arts television in Britain de John Walker, Londres: John Libbey&Co., 1993 i
"Peinture et télévision", monogràfic de Dossiers de l'audiovisuel, n. 73, maig-juny 1997.
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dadaista que respon amb la sàtira d'una successió d'accions -performances- a la

inflació de la imatge llegendària de van Gogh. Besuch bei van Gogh, 1985, de Horst

Seemann, una pel·lícula de ciència-ficció que fa seva la crítica a l'augment constant i

desorbitat del preu de les obres de van Gogh en aquesta dècada i Vincent: the life and

death of Vincent van Gogh, 1987, docudrama líric de l'australià, descendent

d'holandesos, Paul Cox. Cox és amb aquesta obra un continuador de l'esperit de

l'Assaig poètic i visual267, amb una osmosi poètica entre les Cartes a Théo, llegides

per John Hurt, i les imatges del film. Un dels documentals que sobresurt en els

vuitanta per la seva mirada diferenciada i escrutadora és Van Gogh, la revanche

ambiguë, 1989, d'Abraham Segal. Aquesta producció del CNRS-Audiovisuel francès

es proposa com un document d'assaig en el camp de l'antropologia cultural sobre

l'admiració popular a l'artista, amb la focalització de les institucions i persones que

se'n fan mitjanceres. Un altre documental destacable és Vincent van Gogh; der weg

nach courrières, 1989, de Christoph Hübner i Gabriele Voss; estructurat com un tríptic

de l'etapa holandesa del pintor, estableix un diàleg entre el passat del creador i el

present del directors.

Més que mai, en els volts de 1990, el mapa no és el territori i les omissions possibles

de la cartografia hauran de ser molt probablement produccions locals i de reduïda

envergadura. La difusió cultural del pintor i l'obra, sota l'auspici oficial del govern

holandès amb ocasió del centenari, sintonitza a gran escala l'oferta i la demanda del

mercat, intensificant l'abast de la llegenda i alhora la seva crítica en algunes d'aquestes

produccions audiovisuals268. En la dècada dels anys noranta tenim notícia de 19 obres

267. L'Assaig poètic i visual és un dels quatre sub-gèneres del documental d'art sobre pintura.
Juntament amb els tres restants: Perfil biogràfic o històric. Procés de treball i Assaig crític o
Critofilm conformen les modalitats clàssiques de la mirada documental a la pintura. Aquesta
catalogació ve referida a la definició de les intencions i al seu tractament.

268. "The numerous film and television productions on the life and work of the painter must also be
seen as an indirect reflection of the <vox populi>, and as a catalyst for the forming of public opinion.
All of these productions chiefly say something about Van Gogh, but they tell us just as much about
the way that we want to see Van Gogh (and thus about ourselves) and the way that film and television

229



produïdes, 7 documentals i 12 ficcions, que cadascuna des de la seva perspectiva

segueixen vinculades a la profusió engendredora del centenari, encara que decreixent.

Entre els 7 documentals destaca la visió desmitificadora de J'accuse van Gogh, 1992,

de Gary Johnstone, amb el punt de vista crític de la historiadora de l'art Griselda

Pollock com a fil conductor i Palettes: Vincent van Gogh. La haute note jaune, 1993,

d'Alain Jaubert, un acurat estudi sobre la perspectiva distorsionada de van Gogh i la

decodificació de l'Habitació d'Arles amb producció de La Sept Arte i el Musée

d'Orsay. Entre les ficcions sobresurten obres de difusió i reconeixement internacional,

Vincent and me, 1990, de Michael Rubbo, una mena de thriller d'aventures per a

infants i joves que compta amb versió catalana269, on van Gogh és tractat com a model

d'esforç i constància a imitar. Vincent and Théo de Robert Altman, fruit de la co-

producció de diverses televisions europees l'any 1990, és al mateix temps un film de

llargmetratge i una sèrie de televisió de quatre capítols. Fidel al seu títol, l'obra

estableix un paral·lelisme entre les vides dels dos germans en igual consideració de

protagonisme i, en la línia argumentai, remarca el contrast entre el passat de penúria de

la seva existència i l'avui d'inflació econòmica de l'obra pictòrica. L'episodi número

cinc d'Akira Kurosawa's Dreams, titolat Crows (Els Corbs), 1990, se centra en

l'admiració del jove estudiant d'art Akira, que en el seu somni s'endinsa i passeja per

les teles com si del paisatge real es tractés. Finalment, Van Gogh, 1991, de Maurice

Pialat, retrata els dos darrers mesos de vida del pintor a Auvers-sur-Oise, amb una

mirada humanista que enquadra l'home per damunt de l'artista.

De finals dels anys quaranta fins a la fi del segle passat, la diversitat d'aproximacions

dels directors i productors prima majoritàriament la vida i la figura de l'artista, quasi

sempre isolada del context artístic, social, polític, i situa l'interès per l'obra en un

function within the enormous media circus which is reaching its highpoint in the commemorative
year of 1990". HOMMEL, M. dins de FONDATION VAN GOGH (1990:12)

269. El meu amic Van Gogh, versió produïda per Cavall Fort, Drac Màgic i Rialles.
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segon lloc, encara que es prioritzi la imatge de l'obra pictòrica. A grans trets, les

aproximacions es vertebren entorn de la correspondència amb Théo, o bé segueixen el

fil del "viatge" vital i artístic del creador per Holanda i França, inclosa en ocasions

l'etapa pre-pictòrica. Alguns treballs fan seu l'estil assagístic, la crítica a la imatge

mítica de van Gogh i l'anàlisi del ventall de raonaments científics sobre la malaltia,

D'altres, a partir dels anys vuitanta, plantegen un judici seriós, a vegades irònic, al

mercat de l'art i als preus desorbitats de les obres de l'artista a les subhastes, posant en

relació el passat de misèria del pintor i l'actualitat d'especulació i negoci. Bàsicament,

aquestes quatre modalitats d'organització del discurs són les que es repeteixen i es

mesclen dècada rere dècada. Documental o ficció, televisió o cinema, no difereixen tant

en els continguts com en el tractament i finançament econòmic.
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