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Les biografies del 2012

Autoretrat (Dedicat a Paul Gauguin), del 1888, dos anys abans de morir

Els nostres tigres beuen llet

Autor i director: Albert Es-
pinosa
Lloc i data: Teatre Nacional de
Catalunya (20/XII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Quan el teló cau lentament al fi-
nal de la representació, la Sala
Gran del Nacional (TNC) és un
guirigall d'udols, de crits i xis-
cles, com quan se celebra l'últim
acord d'una idolatrada banda de
rock. La joventut esclata d'ale-
gria davant del triomf dels cinc
col·legues que han omplert Els
nostres tigres beuen llet, d'Albert
Espinosa, d'una energia saluda-

ble, admirativa i excitant. Tanma-
teix, la bona actuació del cinc
plançons –Jaume Madaula, Car-
los Cuevas, Mikel Iglesias,
Daniel Sicart i Albert Baró–, he-
rois televisius alguns, possibles
bons actors el dia de demà, és el
millor que ha passat per l'escena-
ri, on l'últim text de l'autor dePol-
seres vermellesha de lluitar inútil-
ment per conquerir alguna cosa
que tingui cap i peus.Un lamenta-
ble combat, sens dubte.
Els nostres tigres beuen llet és

una obra pretenciosa, confusa,
disfressada de transcendentalis-
me i on la confrontació entre ge-
neracions es barreja amb les in-
certeses de la memòria i el rastre
que hi ha deixat la mort dels és-
sersmés estimats. Enmig d'un de-

sastre narratiu imponent, la veu
cantant és la d'un pare, director
de cinema, que intenta educar els
seus fills en la duresa de caràcter
–“conserveu sempre la vostra
part animal”, diu– i que acaba
sense tocar quarts ni hores, amb
unamalaltia mental que el divor-
cia absolutament de la realitat.
Per la seva banda, els fills patei-

xen una narcolèpsia que els pro-
voca estats de són inevitables.
Vet aquí una síndrome estranya
que posa un element d'inquietud
en una història que, al capdavall,
és una pura juxtaposició de situa-
cions, sense que hi hagi pròpia-
ment cap discurs consistent ni el
desenllaç de cap conflicte. (No-
més la simple anècdota del roba-
tori d'uns anells en les primeres
escenes es retroba al final, quan
el culpable s'ha fet gran i la seva
confessió tanca (?) el cercle argu-
mental).

L'article publicat abans d'ahir
en aquesta secció i que es titulava
profèticament Animals perduts
contava els detalls més interes-
sants d'aquesta aventura teatral,
sobre els quals, doncs, no insisti-
ré. Abocada reiteradament a si-

tuacions d'una emotivitat carrin-
clona, accentuada plàsticament
per les composicions coreogràfi-
ques dels intèrprets,Els nostres ti-
gres... ofereix un testimoni he-
roic que no s'oblidarà fàcilment:
el treball seriós, imperturbable,

d'excel·lents actors professio-
nals, defensant uns personatges
de cartró, increíbles, d'una fragili-
tat absoluta. Parlo d'AndreuBeni-
to, el pare extraviat, i de
Francesc Garrido, Joan Carreras,
Andrés Herrera i Andreu Rifé
–el mateix Espinosa és un figu-
rant que es reserva unes quantes
rèpliques enginyoses–, tots ells
amb els noms de la colla que sor-
tia a Rocco y sus hermanos. Al
grup s'hi afegeix Clara de Ramon
(Nadia), que no ha tingut l'opor-
tunitat, crec recordar, de figurar
en les escenes inicials dels joves
abans esmentats.
L'escenografia de Max Glaen-

zel, amb un camp de futbol! –me-
ravella del TNC en una de les se-
ves hores més baixes–, i les can-
çons que interpreta Òscar Blan-
co, amb una càlida versió d'Ojos
negros, amaneixen amablement
el gran desgavell.c

‘Els nostres tigres
beuen llet’ és una obra
pretenciosa, confusa,
disfressada de
transcendentalisme

TERESA SESÉ
Barcelona

T
inc una enorme for-
ça interior... És un
foc que no he d’apa-
gar sinó avivar”, va
deixar escrit Vin-

cent Van Gogh, a qui els juvenils
arravataments d’entusiasme –es
lliurava amb lamateixa febril i in-
domable passió a caçar escara-
bats que a predicar l’Evangeli
cristià o a llegir a Shakespeare i
Balzac– l’acabarien convertint,
ja d’adult, en un ésser turmentat
i solitari, en el seu principal ene-
mic. C’est un fou (un boig, deia la
gent que el coneixia) i fins i tot la
crítica volia veure en la seva obra
“el producte d’una ment malal-
ta”. Fins al punt de llevar-se la vi-
da? Tothom sap que l’artista es
va engegar un tret en un camp de
blat, i que ho va fer perquè, en ser
epilèptic, o sifilític, o maníac o
qualsevol de les coses que fos, sa-
bia que havia de fer-ho.
Això és el que la història ofi-

cial ha vingut sostenint, com si
fos la Bíblia, en undels seus capí-
tolsmés commovedors. En l’ima-
ginari col·lectiu, hi veiem Kirk

Douglas, a la pel·lícula de Vin-
cent Minnelli Van Gogh, la pas-
sió de viure, corrent pels camps
de blat, cada vegada més i més
embogit pel voletejar dels corbs.
De sobte, un tret. El pintor, de 37
anys, amb una ferida de bala a
l’abdomen, torna trontollós fins
a l’hostal on s’allotja a Auvers, a
uns 35 quilòmetres al nord dePa-
rís. Mor tres dies després. Però,
què va succeir realment aquell
27 de juliol del 1890? I si resulta

queVanGoghmai no s’ha-
gués engegat un tret amb
el revòlver del seu propie-
tari, sinó que la bala ha-
gués procedit de l’escope-
ta d’uns adolescents gam-
berros? Aquesta és al-
menys la nova hipòtesi
que defensen en la monu-
mental biografia –gairebé
900 pàgines– Van Gogh.
La vida (Taurus), Steven
Naifeh i Gregory White
Smith, dos experts histo-
riadors i advocats nord-
americans que ja van obte-
nir un premi Pulitzer per
la seva essencialmonogra-
fia Jackson Pollock: An
American Saga (1998).
En un apèndix de setze

pàgines,Nota sobre la feri-
da mortal de Vincent, els
autors desenvolupen una
teoria quemalmet una lle-
genda alimentada, per
cert, pel mateix Van
Gogh, encara que les se-
ves confessions, ja en el
llit de mort, sempre van
ser “poc creïbles, evasi-
ves i dubitatives”. Quan
la policia li pregunta: “Ha
intentant suïcidar-se?”.
Ell respon: “Em penso
que sí”. I quan li recor-
den que l’intent de suïci-
di és un delicte, la seva
única preocupació va ser
que no es culpés ningú
més: “No acuseu ningú.
He estat jo, que volia ma-
tar-me”. Però, si no era
cert, per què va mentir?
“Desitjava morir”, afirmen Ste-
ven Naifeh i Gregory White
Smith. Potser també “Vincent
no va haver de veure cap raó per
arrossegar els germans Secré-
tan, sobretot elmalvat i despreo-
cupat René, a retrecomptes da-
vant l’opinió pública per haver-
li fet un favor”.
Els autors reconstrueixen la

història a partir, sobretot, d’una
sèrie d’entrevistes que René Se-
crétan, un distingit banquer, va

concedir l’any de la seva mort, el
1957, als 83 anys d’edat. René,
fill d’un ric farmacèutic de París,
anava tots els estius junt amb
seu germàmés gran, Gaston –ac-
tor i cantant de cabaret– a pes-
car i caçar a Auvers, on el seu pa-
re posseïa una vila. Gaston va en-
taular amistat amb Van Gogh,
mentre queRené, fanfarró que li-
derava un grup de petits busca-
raons, matava les seves hores
lliures gastant-li bromes a l’ex-

cèntric pintor holandès. “Li po-
saven sal al cafè i observaven
des de lluny com escopia ma-
leint. Van ficar una serp a la seva
capsa de pintures (...) I li posa-
ven xili a la punta del pinzell,
que acostumava a llepar...”. Es
tractava de treure'l de pollegue-
ra, i ell aguantava les bromes sen-
se queixar-se, “i fins i tot amb
bon humor”, malgrat la crueltat
d’algunes facècies: René li oferia
allò que no podia aconseguir de

cap altra forma: dones. Es
feia portar cantinières de
París, “i quanRené i la se-
va cohort s’asseien a la vo-
ra del riu a besar i acari-
ciar les seves nòvies, Vin-
cent observava de lluny,
sexualment excitat i po-
ruc alhora (...) i les in-
citava perquè el provo-
quessin”.
René es disfressava de

Buffalo Bill i, per donar
més versemblança al seu
personatge, va aconse-
guir una pistola del cali-
bre 38. “No podem de-
mostrar que premés el ga-
llet, però alguna cosa va
passar al camí deChapon-
val [pel que sembla va ser
en aquest mas on va suc-
ceir tot i no als bladars,
com van declarar diver-
sos testimonis] entre un
cowboy gamberro i begut
de 16 anys i un artista co-
lèric i desequilibrat, pro-
bablement també ebri”,
admeten els autors, que
deixen en l’aire si es va
tractar d’una broma que
va acabar malament o si,
al contrari, va respondre
a un acte deliberat. En tot
cas, afegeixen, en la teo-
ria del suïcidi hi hamassa
contradiccions: mai no va
aparèixer l’arma, ni les
pintures i la tela que por-
tava a sobre (per què, si
pensava suïcidar-se?), ni
es va espanyar un tret pre-
cís sobre la templa i a

més la bala que li va rebentar l’es-
tómac semblava venir de lluny...
Tampoc no necessitava espantar
els corbs, absents en aquella èpo-
ca de l’any.
VanGogh. La vida, amb traduc-

ció de Sandra Chaparro, revela
així mateix molts misteris rela-
cionats amb la vida sentimental
del personatge, els seus canvis
de personalitat i les seves crisis
depressives, el seu pensament ar-
tístic i les seves creences.c

Un monumental
estudi desmenteix
la llegenda del pintor
engegant-se un tret
en un camp de blat

Una biografia suggereix que el pintor holandès va podermorir pel tret d’un adolescent probablement ebri

VamorirVanGoghperunagamberrada?


