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VAN GOGH

FICHA TÉCNICA

Van  Gogh. Francia,  1991.  Cor,  160  min.  Xénero:  Drama  biográfico  |
Dirección e guión: Maurice Pialat |  Produción: Erato Films, Studio Canal,
Films A2 | Fotografía: G Henry, J Loiseleux, E Machuel | Montaxe: Y Dedet,
N Hubert, H Viard | Música: Léo Delibes | Intérpretes: Jacques Dutronc (Van
Gogh), Alexandra London (Marguerite), Bernard Le Coq (Théo), Gérard Séty
(Gachet), Jacques Vidal (Ravoux), Corinne Bourdon (Jo)
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Maio de 1890. Vincent Van Gogh che-
ga a  Auvers-sur-Oise  e  instálase  na
modesta  pensión  Ravoux.  Alí  faise
amigo do doutor Gachet, admirador
da súa obra, e da súa filla Margueri-
te. Entregado á pintura e obsesiona-
do por captar o fluír da natureza e o
temperamento das xentes que coñe-
ce, a súa vida oscilará entre as súas
estadías en casa do seu irmán Théo
e os seus encontros cunha prostituta.
Deprimido por ser unha carga para o
seu irmán, vendo que a súa obra non
é  recoñecida  e  temendo  un  novo
ataque  de  tolemia,  tomará  unha
dramática decisión. 

NOTAS DO FILME (Cineclub Caen)

Unha  realidade  mediatizada  pola
pintura
Non hai ningún momento de lirismo
no filme que nos axude a decidir se
Van Gogh foi un gran pintor ou non,
nin comentarios que reafirmen a fa-
ma póstuma do pintor: Pialat renun-
cia  a  calquera  oposición  romántica
sinxela, e en última instancia pobre
e sistemática, entre a arte e a vida.
Tan só a nosa cultura dita unha res-
posta  sobre  a  calidade  da  obra  de
Vincent.

E  porén  a  pintura  é  omnipresente.
Non só están representados todos os
cadros importantes de Van Gogh en
Auvers (coma o derradeiro Campo de
trigo con corvos), senón que todos os
elementos externos están arranxados
por Pialat para facer pintura. Hai re-
ferencias  a  Cézanne  (os  xogadores
de cartas na posada),  Degas (Joha-
nna núa na bañeira vista por Theo),
Renoir  (as  ribeiras  do Marne,  a ta-
berna) e tamén a Van Gogh.

Segundo Vincent Amiel, os momentos
de  intensa  emoción  son  os  que  se
afastan das imaxes tradicionais para
ofrecer  ao  espectador  un  sentido
distinto: hai un cambio nas conven-
cións que reforzan a realidade.

Vese así na escena do baño de Van
Gogh nas augas tranquilas do Oise.
É unha tarde de domingo na ribeira,
unha  escena  dos  praceres  terreais
que tan ben capturaron os impresio-
nistas,  perturbada  pola  dor  incon-
mensurable do artista.

Este  expresionismo que distorsiona
as formas e as cores vese na vonta-
de do absoluto que percorre a pelí-
cula a partir dos xestos decididos,
case sacrílegos, cos que Pialat pre-
para o desenlace no trigal.  Queda
especialmente afirmado no seu tra-
ballo coa intensa cor azul dos ceos.

O artista sometido á presión social
A permeabilidade entre a realidade
amosada na película e a imaxe pre-
via na cabeza do espectador define
a posta en escena de Pialat, expre-
sada precisamente na forma en que
Vincent  representa  a  todo  artista
enfrontado  á  incomprensión  social
(empezando polo propio Pialat).

Non é a tolemia o que atormenta a
Vincent, aínda que ás veces xogue
con pistolas. É o razoamento lúcido
e trillado o que o leva ao suicidio.
Van Gogh suicidouse da sociedade,
unha teoría proposta  por Artaud e
aceptada polos historiadores da ar-
te e os psicanalistas. A idea do sui-
cidio  como solución  para  aliviar  a
Theo e Jo, que agora teñen un fillo,
está  contida  na  secuencia  da  có-
mica tentativa de suicidio nas mar-
xes do Oise.

Van Gogh morreu pola falta de re-
coñecemento social. Van Gogh non
se mostra coma un místico maldito,
senón coma un ser privado de liber-
dade. Un ser  asfixiado polos hora-
rios de comidas, polas pinturas que
ateigan  a  casa  de Theo,  pola  esi-
xencia  de  fidelidade  á  realidade
que lle ordena o idiota, pola crítica
do  doutor  Gachet.  A idea  da  im-
potencia  da  crítica  vén  de  Pialat,
que a pon en boca de Van Gogh.
A posta en escena consiste en gran-
des bloques en bruto que non caben
dentro dunha progresión lóxica cara
á morte, senón máis ben nunha pe-
lexa absurda e brutal que por acci-
dente provocou a morte de Vincent.

De aí  a oposición  entre as escenas
tranquilas e os arranques de ira ou
desesperanza. Aí están as escenas de
almorzo nas que aflora o grotesco, a
improvisación e a embriaguez a tra-
vés de cancións, imitacións e saídas
de ton. Os  homes son monicreques
(Gachet de bruxas e Van Gogh dun
Toulouse-Lautrec  procaz),  mentres
que as mulleres afirman o seu dese-
xo de vivir  libres.  Nos  seus  rostros
explorados en primeiros planos, Pia-
lat captura o seu poder vital.

A tristeza non durará para sempre
En  Aos  nosos  amores, Pialat,  que
interpreta ao pai, di “a tristeza du-
rará  para  sempre”,  frase  que  Van
Gogh  pronunciaría  no  seu  leito  de
morte. “Pensei que Van Gogh falaba
de si mesmo, da súa triste vida, pero
non. Quería dicir que a nosa loita ía
durar  para  sempre,  que  os  tristes
somos nós”. 

Cheo dunha enerxía ilimitada, o fil-
me non só fala dos últimos meses da
vida do artista en Auvers, senón ta-
mén da transformación de Margueri-
te Gachet por parte de Vincent.

A escura  sedución de Van Gogh  na
que a liberdade sexual vai máis da
man dunha amistade lúcida que dun
amor romántico converte á pequena
tonta que era Marguerite nunha mu-
ller  realizada.  As  últimas  palabras
que pronuncia (“foi  o meu amigo”)
remiten ás últimas verbas pronuncia-
das por John Mohume na película de
Fritz  Lang  Os  contrabandistas  de
Moonfleet, onde o neno rendía ho-
menaxe ao seu amigo asasinado que
o iniciara á amistade e á crueldade
do mundo. A música lírica que pecha
a película cando Marguerite retira o
velo tamén afirma o lado alegre dos
que cren na beleza da arte.

Pialat  ofrécenos  unha  imaxe  dese
mundo abrupto e permeable que de-
be establecerse entre a vida e a arte
na escena do cabaret, sobresalto  vi-
tal, despensa á vez frenética e me-
lancólica onde se mesturan o sexo, a
amistade, o amor e a iniciación nun
todo  fugazmente  orgánico,  ao  son
dunha marcha en honor á comunida-
de reunida no Fort Apache de Ford.
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