
T
EL TEATRE DEL RAVAL S’OMPLE DE GIRA-SOLS I ENS DEMOSTRA MITJANÇANT UN MUSICAL BEN GAMBERRO

QUE ELS CÈLEBRES PINTORS VINCENT VAN GOGH I PAUL GAUGUIN FORMAVEN UNA ESTRANYA I EMBOGIDA PARELLA

No et tallis l’orella i canta’m una cançó

Qui li havia de dir a Roger
Pera, quan fa uns pocs anys
interpretava un molt seriós
monòleg que ens apropava
als turments més íntims del
genial Van Gogh, que un
dia no gaire llunyà acabaria
prenent-se de conya aquells
mateixos turments! I que a
sobre ho faria entre canço-
netes, ficat en un musical
que es pren tan poc serio-
sament la figura del cèle-
bre pèl-roig depressiu i su-
ïcida que en vida només va
poder vendre un d’aquests
quadres ara tan cotitzats al
mercat de l’art, com la de
qui va ser primer el seu mi-
llor amic i després el seu
més notable antagonista,
aquell altre també excep-
cional Paul Gauguin que
acabaria els seus dies pin-
tant natives tahitianes. Heu
vist la pel·lícula de Vincen-
te Minnelli El boig del pèl
roig, en què Kirk Douglas
feia de Van Gogh i Anthony
Quinn es posava sota la pell
de Gauguin? Allà l’evolució
que va seguir l’amistat entre
aquests dos rebia un tracta-
ment ben dramàtic.

Pep Sala, transformat en flor
Però tot depèn de com es
miri. I quan Roc Olivé (cre-
ador d’aquest espectacle
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Roger Pera es retroba amb Van Gogh entre cançons i humor. FOTO: JORDI OSET

de l’obra teatral La extraña
pareja, o la que mostren el
Lopes i en David a la sèrie
Plats bruts.
Per cert: ja sabeu que Van

Gogh tenia certa fixació
amb els gira-sols. El que no
sabíeu, però, i que ens revela
aquest musical que mig en
broma mig de debò ha trigat
deu anys a estar enllestit
des d’aquella primera idea,
és que el pintor fins i tot els
demanava a les estimades
plantes consell i que aques-
tes li contestaven amb la
veu de Pep Sala. Una reve-
lació més de les moltes que
ens farà aquest espectacle
en què trobarem també pel
mig un triangle erotico-
sentimental no gaire ben
compensat. I amb el qual el
Teatre del Raval torna a de-
mostrar-nos la seva voluntat
d’obrir sempre les portes als
musicals autòctons de nova
creació. Encara que siguin
tan esbojarrats com aquest
divertiment en el qual co-
neixerem els draps bruts
de dos mestres de la pintu-
ra que també rentaven ple-
gats els seus plats bruts.
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juntament amb el seu co-
sí Joan) estudiava art a la
Llotja i va sortir el tema de
la relació entre Vincent
i Paul, a ell més aviat li va

semblar que aquella convi-
vència que havia durat un
parell de mesos tenia molts
punts en comú amb la que
mantenen els protagonistes


